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عوارض مرگبار میگرن!برخورد با فروشندگان حیوانات وحشى در اصفهانآى فیلم به نون خ3 رسیدتالش براى نجات  طاق کسرى بهترین راهکار زنیت در قبال آزمون از نگاه رسانه روسى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا باید 
گوجه 

بخوریم؟

اصفهان در وضعیت قرمز ازدواج
3

هیچ اپراتورى 5
به اندازه مخابرات 
گستردگى سرویس 

اینترنت ندارد

گوجه فرنگى به علت خواص درمانى فراوان مى تواند 
باعث جلوگیرى از بیمارى هاى مختلف شود.

گوجه فرنگى داراى خواص فراوانى است و براى کسانى 
که قصد الغرى یا کاهش وزن دارند بسیار مؤثر خواهد 

بود و خاستگاه آن آمریکاى جنوبى است و حاوى....

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: همه کسانى 
که خدمات اینترنتى ارائه مى دهند بستر مشترکى 
دارند و اینکه اعالم شــود ســرویس دهنده اى 
ســرعت بیشــترى براى اینترنت ارائه مى دهد 

حرف درستى نیست.
اســماعیل قربانى در یک مصاحبــه مطبوعاتى 
که جمعى از خبرنگاران حضور داشتند، در پاسخ 
به «نصف جهان» درباره علت ســرعت بیشتر 

اینترنت...

دستور رئیس جمهوردستور رئیس جمهور
 درباره زاینده رود درباره زاینده رود

در جلسه مجمع نمایندگان اصفهان با آیت ا... رئیسى چه گذشت؟در جلسه مجمع نمایندگان اصفهان با آیت ا... رئیسى چه گذشت؟
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رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان خبر داد؛

 به مناسبت سالگرد درگذشت مرد با شخصیت و ابدى فوتبال ایران؛

جایت خالى است سرهنگ
یکســال پیش در چنیــن روزهایى ســرهنگ بــا جذبــه، قابل احترام و 

دوست داشتنى فوتبال ایران با خاطرات فراموش نشدنى از میان ما رفت.
یکســالى مى گذرد که فوتبال اصفهان و ایران در غم از دست دادن امیرکبیر 
خود به سوگ نشسته است. بیستم آبان ماه سال گذشته بود که محمود یاورى 

پس از ماه ها دست و پنجه نرم کردن با ...
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیر مخابرات منطقه اصفهان :

ثبت 31 مهارت 
پخت و غذاى اصفهانى 

در فهرست 
میراث ناملموس 

بازگشایى پیش دبستانى هاى اصفهان از اول آذر
3

م ج ل
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اللهیار دوبارهاللهیار دوباره
لباس  فنرباغچه را لباس  فنرباغچه را 

4به تن مى کند؟به تن مى کند؟
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رئیس مجلس شوراى رئیس مجلس شوراى 
اسالمى:اسالمى:

همه همه 
مشکالت کشور مشکالت کشور 

قابل  حلقابل  حل
 است است

دادستان عمومى و انقالب دادستان عمومى و انقالب 
اصفهان:اصفهان:

کشاورزان کشاورزان 
اصفهانى اصفهانى 

اهل اغتشاش اهل اغتشاش 
نیستندنیستند

فراخوان شناسائى 
تأمین کنندگان تسهیالت مالى 

تکمیل مجتمع هاى آبرسانى روستایى برزاوند اردستان، 
کوهستان و بهارستان نائین با استفاده از ظرفیت قانونى

تسهیالت آیین نامه اجرایى ماده 56
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد فراخوان شناسایى تامین کنندگان تسهیالت مالى 
براى تأمین مالى بخشى از عملیات تکمیل مجتمع هاى آبرسانى روستایى برزاوند اردستان، کوهستان 
و بهارستان نائین با استفاده از ظرفیت قانونى تسهیالت آیین نامه اجرایى ماده 56 قانون الحاق موادى به 
قانون تنظیم بخشى از مقررات دولت مصوب 1387 (به شماره 69454/ت 50913 ه مورخ 1393/6/20) 
توسط تأمین کنندگان مالى به استناد نامه شماره 1400/100/4882 مورخ 1400/03/09 شرکت مهندسى 

آب و فاضالب کشور فراهم مى شود، برگزار نماید: 
1ـ موضوع و مشــخصات طرح: طرح تکمیل مجتمع هاى آبرسانى روستایى برزاوند اردستان، 

کوهستان و بهارستان نائین. 
2ـ موضوع فراخوان: تامین مالى براى تکمیل مجتمع هاى آبرسانى روستایى برزاوند اردستان، 

کوهستان و بهارستان نائین. 
3ـ برآورد منابع مالى مورد نیاز: 800 میلیارد ریال که مى بایست طى دو سال تأمین شود. 

4ـ بازپرداخت تسهیالت دریافتى اصل و سود تسهیالت پس از شش ماه تنفس طى حداکثر طى 
پنج سال (از ابتداى 1403 تا انتهاى 1407) بازپرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه کشور 

بازپرداخت اصل و سود موردنظر تسهیالت مالى فراهم شده را تضمین مى نماید. 
5ـ محاسبه سود دریافت و بازپرداخت تسهیالت در چهارچوب قانون عملیات بانکى بدون ربا 

مصوب 1362 و اصالحات بعدى آن و با رعایت عقود اسالمى مندرج در آن خواهد بود. 
6ـ تامین کننده مالى مى بایست پیشنهاد خود را براى تأمین مالى اعالم و نرخ سود مورد انتظار 

خود را براى عقد قرارداد تسهیالت مالى پیشنهاد نماید. 
7ـ تأمین کننده مالى باید مستنداتى که دال بر توانایى خود در تأمین مالى تسهیالت مالى است 

را براى بررسى ارایه کند. 
8ـ شــرکت آب و فاضالب اصفهان پس از شناســایى تأمین کنندگان مالى پیشــنهادات 
تأمین کنندگان مالى را دریافت نموده و پیشنهادى را که ارزش فعلى اقساط بازپرداخت آن کمترین 
باشد انتخاب مى نماید. و پس از انعقاد تفاهم نامه اولیه و تأیید و تضمین آن توسط سازمان برنامه و 

بودجه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام مى نماید. 
9ـ تأمین کنندگان مایل به شرکت در فراخوان شناسائى مى بایست درخواست کتبى خود به همراه 
مستندات مربوطه را تا ساعت 13 روز شنبه به تاریخ: 1400/09/13 به دبیرخانه معامالت شرکت 

اتاق 292 تحویل نمایند. 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 201)

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول نوبت اول 

تاریخ انتشار آگهى : 1400/8/22
  جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه نفت اصفهان رأس ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 
1400/9/21 در محل مسجد امام حسن(ع)، واقع در شاهین شهر، منطقه خانه کارگر، بلوار دانشجو،خیابان بوستان تشکیل مى گردد .لذا از کلیه اعضاء 

دعوت مى شود رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتباً معرفى نمایید . 
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى ؛ تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو 
تنها یک رأى خواهد بود. و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى، میبایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1400/9/18 در محل دفتر تعاونى در

 شاهین شهر خیابان رازى فرعى 7 شرقى پالك 81 حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند . 
دستور جلسه 

1- طرح و تصویب آیین نامه معامالت و استخدامى.
2- طرح و تصویب آیین نامه پاداش و حقوق هیأت مدیره.
3- طرح و تصویب آیین نامه وظایف و حقوق مدیرعامل.

4- تفویض اختیار به هیأت مدیره تعاونى جهت اخذ تسهیالت از بانک ها و مؤسسات مالى معتبر و قانونى و ترهین اموال اعضا و تعاونى براى تأمین وثایق 
مورد نیاز .

5-تعیین روزنامه کثیراالنتشار.
6- تفویض اختیار به هیأت مدیره مبنى بر تعیین و دریافت حق عضویت و هزینه نقل و انتقال.

7- تفویض اختیار اخذ تصمیمات و وثایق مطمئنه به منظور وصول مطالبات و دیون و ایفاى تعهدات از اعضا و سایرین جهت تأمین خواسته تعاونى.
8- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیأت مدیره.

9- گزارش هیأت مدیره و بازرس.   
10- اجازه مشارکت در ساخت و ساخت مشارکتى با عرضه اوراق مشارکت.

11-پذیرش عضو از تعاونى هاى نفت استان و سایر تعاونى ها به منظور تکمیل ظرفیت در پروژه ها.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول

هیأت مدیره  و مدیر عامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان در نظر دارد کلیه مراحل اجراى عملیات نازك کارى 
واحدهاى در دست احداث خود واقع در شاهین شهر - منطقه خانه کارگر - خیابان شهید بیدرام 
- فرعى 10 غربى در 4 بلوك به متراژ تقریبى کل  16000 متر مربع را برابر نقشه هاى فنى موجود 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان ذى صالح مى توانند از روز شنبه 1400/8/22 تا 
پایان وقت ادارى روز یکشنبه 1400/8/30 با در دست داشتن رسید پرداخت به مبلغ 3 میلیون 
ریال به حساب کارت 6063737000405264   نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران بنام تعاونى مسکن 
کارمندان پاالیشگاه اصفهان، به منظور دریافت اسناد مناقصه به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، 
خیابان رازى، فرعى 7 شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 مراجعه نمایند، همچنین جهت کسب 
هرگونه اطالع بیشتر مى توانید با شماره تلفن هاى 03145242630 - 03145274922 و یا همراه  

09371912421 تماس حاصل نمائید. 
  

آگهى مناقصه نازك کارى
 بلوك هاى 2-3-4 پروژه خانه کارگر شاهین شهر

وحیدرضا مشکوه روحانى-مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان
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«مارمولک» با صداى«مارمولک» با صداى
 بهرام افشارى شنیدنى شد بهرام افشارى شنیدنى شد

 به مناس

یکســ
دوست
یکســال
خود به
پس از
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با گذشت بیش از ده ســال از اجراى قانون هدفمندى 
یارانه ها، همچنان 78 میلیون ایرانى در روز بیســتم ماه 
شاهد و البته منتظر دریافت رقم 45 هزار و 500 تومانى 
هســتند؛ یارانه نخ نمایى که در گذر زمــان و در چرخه 
تورم تک رقمى تا 50 درصدى تکان نخورده است و نه 
پردرآمدها از دریافت آن کوتاه آمدند و نه دولت ها براى 

تغییر وضع موجود کارى کردند.
اعالم زمان پرداخت یارانه نقدى در روز بیســتم هر ماه 
همواره با این سئوال مواجه است که چه زمانى قرار است 
پرداخت یارانه 45 هــزار و 500 تومانى از صدر اخبار پر 
اهمیت رســانه ها کنار برود و تحولى در رویه آن ایجاد 

شــود؟ چرا براى رقمى که به اذعان مســئوالن دولت 
گذشته حتى دیگر در حد 20 هزار تومان هم ارزش ندارد 
میلیون ها نفر منتظر هستند و دست زدن به آن با واکنش 

مواجه است؟
گذرى بر جریان پرداخت یارانه هاى نقدى  یادآور مى شود 
که از زمان کلید خوردن قانون هدفمندى یارانه ها تاکنون، 
آنچه ملموس است هزینه سنگین یارانه هاى نقدى بوده 
است تا هدفمند شدن یارانه ها، اکنون بعد از گذشت بیش 
از یک دهــه نه تنها وضعیت پرداخــت یارانه ها اصالح 
نشــده بلکه انباشــت یارانه هاى پنهان سرسام آورتر از 

گذشته است.

رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: فاصله بین پیشرفت 
و عزت یک کشور و یک ملت تا وابستگى و تحت سلطه 
بودن و ذلیل شدن آن فقط در یک روحیه و جمله است که 

آیا ما مى توانیم یا نمى توانیم.
محمدباقر قالیباف با بیان اینکه امروز در قواى سه گانه 
بــراى موفقیت و عــدم موفقیت همیــن فاصله میان 
مى توانیم و نمى توانیم تعیین کننده اســت، اظهار کرد: 
هیچ فرقى بین اقتدار موشکى با حوزه اقتصاد، فرهنگ و 
اجتماع نیست و اگر امروز در اقتصاد دچار ضعف هستیم، 
قبل از اینکه تحریم ها مقصر باشد این روحیه مقصر است 
که باور ندارد ما مى توانیــم؛ اگر باور کنیم که مى توانیم، 

موفقیت اقتصادى هم در یک قدمى ماست.
رئیــس مجلــس افــزود: وقتــى در تصمیم گیرى ها 
شایسته گزینى نکنیم اقتصاد و مدیریتمان دچار مشکل 
مى شود. قالیباف تصریح کرد: اگر امروز این باور را داشته 
باشیم، با یک برنامه پنج ساله مى توانیم بر مشکالت غلبه 
کنیم و در حوزه هاى اقتصاد و آســیب هاى اجتماعى با 

اقتدار صحبت کنیم.
رئیس مجلس تصریح کرد: هرجا ایــن روحیه نبوده به 
مشــکل برخوردیم؛ بنابراین، این را به حساب انقالب 
نگذاریم و این فرصت را فراهم کنیم که مردم در صحنه 

اداره کشور حضور داشته باشند.

یارانه نخ نما 
در روز بیستم

همه مشکالت کشور 
قابل  حل است

پایان «سازندگى»
   بهــار | همزمان بــا تغییر دبیــر کل حزب 
کارگزاران سازندگى، اُرگان این حزب، دو شماره 
است منتشر نشده اســت. برخى خبرنگاران بروز 
مشکالت مالى براى روزنامه «سازندگى» را دلیل 
عدم انتشــار مى دانند. در این حال گفته مى شود 
اختالف در شوراى مرکزى حزب کارگزاران هم در 
توقف انتشار این روزنامه بى تأثیر نبوده است. این 
در حالى است که غالمحسین کرباسچى دبیرکل 
سابق حزب کارگزاران سازندگى با انتشار پستى در 
اینستاگرام درباره توقف فعالیت روزنامه نوشت: علل 
توقف انتشــار روزنامه «سازندگى»: 1- استعفاى 
سردبیر در تاریخ 1400/8/18، 2- عدم همراهى 
و احیانًا مخالفت ارکان حزب با انتشــار روزنامه، 

3- عدم وجود کاغذ و 4- بدهى سنگین.

«جیمزباند» 
مورد عالقه وزیر

   کافه ســینما | وزیر ســابق ارتباطات 
و فناورى اطالعــات، بهترین «جیمــز باند» را 
از نظر خودش معرفى کــرد! محمدجواد آذرى 
 Time to Die " جهرمى نوشت: «فکر کنم
"رو ســاخته بودند که فقط "دنیــل کریگ" یه 
خداحافظى قشــنگ با این کاراکتر داشته باشه. 
به نظرم هنوزم که هنوزه ”Skyfall“ بهترین 
قسمت جیمزبانده...» ظاهراً ایشان «جیمز باند» 
تازه را مثل ما بعد از رسیدن نسخه  غیرمجازش، 

دانلود کرده است.

کاهش مصرف گوشت 
   باشگاه خبرنگاران جوان | مدیرعامل 
اتحادیه دام سبک از کاهش سرانه مصرف گوشت 
در کشور خبر داد و گفت: بنابر اظهارات وزیر سابق 
جهاد کشاورزى سال گذشته 880 هزار تن گوشت 
تولید شد که این میزان در سال 98، 840 هزار تن 
بوده اســت، در حالى که طى دو سال اخیر سرانه 

مصرف از 12 کیلو به 6 کیلو رسیده است.

سیب زمینى به عراق رسید
   ایلنــا | عضو هیئــت مدیــره انجمن ملى 
ســیب زمینى ایران با اشــاره به توقــف واردات 
سیب زمینى از ســوى عراق، گفت: در سال هاى 
گذشته در یک برهه زمانى عراق براى حمایت از 
کشاورز داخلى واردات سیب زمینى را متوقف کرد 
چراکه این محصول به وفور در آن کشور تولید شد 
اما هم اکنون صادرات سیب زمینى از ایران به عراق 
مشــکلى ندارد و باید بگویم که طرف تجارى ما 

باعث توقف روند صادراتى مى شود.

پرایدهاى بى ضبط!
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان |  دبیــر 
انجمن خودروسازان با بیان اینکه تحریم هستیم و 
نمى توانیم برخى قطعات را تأمین کنیم، گفت: به 
طور مثال اکنون در تأمین تراشه هاى الکترونیکى 
به مشکل خورده ایم. نعمت بخش تشریح کرد: به 
طور مثال سایپا رادیو ضبط را از روى خودرو پراید 
برداشته اســت اما مبلغ آن را که 800 هزار تومان 

است به مشترى باز مى گرداند.

5 درصدى ها!
   ایسنا | نتایج نظرسنجى مرکز افکارسنجى 
دانشجویان ایران (ایسپا) نشان مى دهد، 5/7 درصد 
از پاســخگویان تمایلى به تزریق واکسن کرونا 
ندارند. نتایج این نظرسنجى نشان مى دهد، 75/1 
درصد موافق اجبارى شــدن تزریق واکسن کرونا 
هستند و 21/6درصد با اجبارى شدن تزریق واکسن 
کرونا براى همه مخالف هســتند. در نظرسنجى 
شهریور ایســپا، 14/2 درصد از شهروندان باالى 
18 سال گفته  بودند اصًال تمایلى به زدن واکسن 

کرونا ندارند. 

حمایت از صلح و سازش
   انتخاب | حجت االســالم والمسلمین محسنى 
اژه اى با بیان اینکه گاهى برکت و خیرى که در صلح 
و ســازش وجود دارد در یک حکم قضایى نیســت، 
گفت: اگر فرضاً دادگاه براى مجرم حکم ضربه شالق 
صادر کند، فردى که شالق مى خورد تا مدتها دچار 
عقده و کینه مى شود و چه بسا نفسانیت او را به سوى 
انتقام جویى ببرد. اگر هم فردى محکوم به قصاص 
بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم براى 
اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آنها تأثیر 
منفى مى گذارد و هم شــاکى و اولیاى دم عمومًا به 

آرامش نمى رسند.

محکوم به نابودى 
   خبر گزارى صداوسیما | فرمانده نیروى هوا 
فضاى سپاه پاســداران گفت: اگر رژیم صهیونیستى 
بهانه دست ما دهد و آغاز کننده باشــد؛ پایان کار با 
ماســت. ســردار امیر على حاجى زاده تصریح کرد: 
رژیمى که راجع به موجودیتــش صحبت مى کنند، 
محکوم به نابودى اســت و نمى تواند راجع به کشور 
دیگرى ســخن بگوید، تهدیدات مقامات این رژیم 

بیشتر مصرف داخلى دارد.

شغل جدید حسن روحانى 
   دنیاى اقتصاد | شــنیده شده حسن روحانى 
بعد از پایان دوران ریاست جمهورى به مؤسسه عالى 
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزى رفته و در 
آنجا عضو هیئت علمى شــده و اخیراً تدریس خود 
را در این مؤسسه آغاز کرده اســت. روحانى قبل از 
ریاســت جمهورى نیز به اتفاق جمعى از همفکران 
خود از جمله صالحى امیرى در این مؤسســه حضور 
داشتند. مؤسســه عالى آموزش و پژوهش مدیریت 
و برنامه ریزى (نیــاوران)، مجموعه اى وابســته به 
نهاد ریاســت جمهورى و به عنوان اتاق فکر دولت 
جمهورى اسالمى اســت که در حوزه هاى پژوهشى 

و آموزشى فعالیت مى کند.

آماده رسیدن به توافق خوب
   خبــر گــزارى صداوســیما |  وزیــر امور 
خارجه کشــورمان با اشــاره به ســفر على باقرى 
کنى به چند کشــور اروپایى تصریح کرد: ما در میز 
مذاکرات ویــن آماده نیل به توافق خوب هســتیم. 
حســین امیرعبداللهیان در صفحه شــخصى خود 
در فضاى مجازى نوشــت: این روز ها دکتر باقرى 
گفتگو هاى موفقى را در اروپــا دنبال مى کند. ما در 
میز مذاکرات وین آماده نیل به توافق خوب هستیم. 
بازگشت همه طرف ها به تعهدات یک اصل مهم و

 راهگشاست.

بازداشت 2 مدیر نفتى
   دیده بان ایران | پس از شناسایى اعضاى یک باند 
اختالس، دو نفر از مدیران پاالیشگاه نفت آبادان بازداشت 
شدند. با رصد اطالعاتى و اقدام عملیاتى سربازان گمنام 
امام زمان(عــج) در اداره اطالعات شهرســتان آبادان، 
اعضاى باند اختالس در مجموعه فاز2 پاالیشگاه آبادان 
شناســایى و دو تن از مدیران آن با دســتور قضایى در 
محل کارشان دستگیر و با قرار مشخص به بازداشتگاه 

منتقل شدند.

با موسیقى مخالف نیستم
   فارس | وزیر پیشنهادى آموزش و پرورش درباره 
حواشى مطرح شده نسبت به فعالیت وى در مجالت رشد 
درباره حذف کلمه آهنگسازى از متن یک مجله رشد و 
جایگزینى تواشیح و سرود گفت: آن نشریه به خط بریل 
و براى نابینایان منتشر مى شد و مطرح کردم که به جاى 
آهنگسازى، از کلمه سرود و تواشــیح استفاده کنم که 
بچه ها انس بیشــترى دارند و در مدرســه مى توانند به 
راحتى انجام دهند. مسعود فیاضى افزود: برخى مى گویند 
بنده با موسیقى مخالفم در حالى که اصًال اینگونه نیست.

خبرخوان

قطار تغییرات کتاب هاى درســى این بار در ایســتگاه 
«دماوندیه» ایســتاده اســت؛ تغییر کلمه اى که گفته 
مى شــود ذهن دانش آموز را با وقایع صدســال گذشته 
مملکتش مرتبط مى ســازد موجب شــده تا این اقدام 
«تحریــف» و اجحافى در حق شــعر و هنر شــعرى 

ملک الشعرا بهار خوانده شود.
به گزارش «ایسنا»، به نظر مى رســد که جنجال بر سر 
تغییرات کتاب هاى درسى تمامى ندارد؛ در حالى پیش تر نیز 
از حذف شعر شاعرانى چون «نیما»، «اخوان» و «سایه» 
و حذف تصویر دختران از روى جلد کتاب و عکس مقبره 
کورش گرفته تا تغییر داستان نادر ابراهیمى و «قصه هاى 
مجید» هوشنگ مرادى کرمانى و حذف نام موالنا پاى 
کتاب هاى درسى را به عرصه جنجال کشاندند، که حاال باز 
هم دست یکى دیگر از تغییرات کتاب درسى رو شده است.
خبرنامه گروه آموزش زبان و ادبیات فارسى فرهنگستان 
زبان و ادب فارسى که اساسًا به ارائه اخبار درباره آموزش 
زبان فارسى مى پردازد، به تازگى مطلبى را در خصوص 
قصیده «دماوندیه» ملک الشــعرا بهار مبنى بر تحریف 
این قصیده، با جاى گــذارى واژه «وى» به جاى «رى» 

منتشر کرده است.
مریم دانشگر، سرپرســت گروه آموزش زبان و ادبیات 
فارسى فرهنگستان در این باره مى گوید: «حدود 30 سال 
است که این قصیده در کتاب هاى درسى به همین شکل 

آمده؛ یعنى اتفاق جدیدى نیست.»
سرپرســت گروه آمــوزش زبــان و ادبیات فارســى 
فرهنگستان زبان و ادب فارســى در ادامه درخصوص 
توضیح مؤلفان کتاب هاى درسى با اشاره به «تصحیف 
رخ داده در قصیده بهار» توضیح مى دهد: «آنها گفتند که 
در نسخه اى قصیده را به این شکل دیده اند اما من تا کنون 
این نسخه را پیدا نکرده ام. شــاید هم، چنین نسخه اى 
وجود داشته باشــد اما ما تا به حال آن را پیدا نکرده ایم و 
باید با دقت بیشترى به دنبال آن گشت. اما آنچه مسلم 
است، این است که اصل کلمه همین "رى" است؛ چرا 
که ملک الشعرا بهار با آن یک بحث سیاسى دوران خود را 
مطرح مى کند و این مسئله خیلى مهم و ارزشمند است.»

بیت کتاب فارسى 3 (پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه) 

صفحه 34 حاوى شعر معروف دماوندیه ملک الشعرا بهار 
است که در آن آمده است: اى مشت زمین بر آسمان شو/ 

بر وى بنواز ضربتى چند.
هر فرد آشنا با شعر مى داند که این «وى» نیست و «رى» 
است. اما چرا شــاعر گفته اســت رى! مگر شاعر با رى 
خصومتى داشته است؟ و این خود مهمترین پل ارتباطى 
اســت که ذهن دانش آموز را با وقایع صدســال گذشته 
مملکتش مرتبط مى سازد و البته که شعر در کمال خود 

باقى مى ماند.
در سال 1301 شمسى به تحریک بیگانگان هرج ومرج 
قلمى و اجتماعــى و هتاکى هــا در مطبوعــات و آزار 
وطن خواهان و سســتى کار دولت مرکــزى بروز کرده 
بود - این قصیده در زیر تأثیــر آن معانى در تهران گفته 

شــد و پایتخت هدف شــاعر قرار گرفته اســت. شاعر 
خود گفته است که هدف، پایتخت اســت. او در دیوان 
اشعارش جاى جاى با رى (تهران) سر کین دارد. هجوها 
و طعن هاى ملک الشعرا بهار دراین باره فراوان است که 
با مطالعه دیوان شاعر مى توان آشکارا دیدگاه او را نسبت 

به پایتخت دریافت.
با این تحریف، اجحافى نیز در حق شــعر و هنر شعرى 
ملک الشــعراى ایران شــده اســت. ابیات قبل از بیت 

موردبحث را دوباره بخوانیم (همان، ص 287):
چون گشت زمین ز جور گردون/ سرد و سیه و خموش و آوند،

بنواخت ز خشم بر فلک مشــت/ آن مشت تویى تو اى 
دماوند

تو مشت درشت روزگارى/ از گردش قرن ها پس افکند

شــاعر مى گوید هنگامى که زمین به علت جور و ستمى 
که گردون بر او روا داشــته به خشم مى آید، به او - یعنى 
گردون - مشتى مى کوبد و آن مشت در واقع کوه دماوند 

است. بعد مى گوید:
اى مشت زمین بر آسمان شو

بر رى بنواز ضربتى چند
یعنى اى مشــت زمین (اى دماوند)، اى مشتى که پیش 
از این براثر جور گردون بر آن (گردون) کوبیده شده اى، 
اکنون بر سر رى فرود آى. حال اگر به جاى واژه رى، وى 
را بگذاریم محور عمودى خیال قصیده دچار مشــکل 
مى شود. یک بار این مشــت به سمت گردون روانه شده 
است و لزومى ندارد شاعر از دماوند بخواهد دوباره ضربتى 

چند بر گردون بنوازد.

روال ادامه دار تحریف ها در کتب درسى

نوبت به شعر بهار رسید

معاون میراث فرهنگى و گردشــگرى اســتان گیالن در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به گزارش ارســال شده از اداره 
میراث فرهنگى شهرســتان آستانه اشــرفیه در خصوص 
کشف بقایاى یک کشتى در این شهر اظهار کرد: براساس 
گزارش دهیارى روستاى انبارسر به اداره میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى شهرستان آستانه اشرفیه و پس 
از انجام بازدید و بررسى هاى کارشناسى، بقایاى یک فروند 
کشتى به طول 48 متر در فاصله 300 مترى از ساحل دریا 

کشف شد.
ولى جهانى با بیان اینکه کشتى کشف شده کشور روسیه 
در حال حرکت بوده اســت، گفت: در بررســى هاى اولیه 
کارشناسان از این کشتى، شواهد حاکى از حرکت آن از مبدأ 
روسیه به سمت استان گیالن و پهلوگیرى آن در این منطقه 
است که به علت نامشخصى، این کشتى دیگر مورد استفاده 

قرار نگرفته است.
به گفته معاون میراث فرهنگى و گردشگرى استان گیالن 
بخش عمده اى از این کشــتى در حال حاضر در زیر ماسه 
مدفون شده و براى دســتیابى به اطالعات دقیق تر نیاز به 

انجام بررسى هاى کارشناسى بیشتر در این مورد است.
وى با بیان اینکه کشتى کشف شده مربوط به دوره صفویه 
بوده است، تصریح کرد: با احصاء مشخصات این کشتى و 
مقایسه  این اطالعات با ســایر کشتى هاى کشف شده در 
ساحل دریاى خزر، مى توان قدمت آن را مرتبط با اواخر دوره 
صفوى و اوایل دوره قاجار در نظر گرفت هرچند که صحت 
و دقت نظریه فوق تا حدود زیادى به مطالعات آزمایشگاهى 

و انجام کاوش هاى دقیق باستان شناسى منوط است.

کشف بقایاى یک کشتى 
روزنامه «اعتماد» در گزارشى به موضوع تعویق در تاریخى در گیالن

اجراى قصاص «آرمان عبدالعالى» پرداخته است.
مادر «غزاله» در این باره به «اعتماد» گفته است: 
اجراي حکم قصاص کامًال حق ماست و ما نمی دانیم 
چرا این اجراي حکم پنج بار به تعویق افتاده است. 
دقیقًا بار چهارم که دو ساعت به حرکت ما به سمت 
زندان مانده بود با ما تماس گرفتند و گفتند؛ اجراي 
حکم بخاطر هفته وحــدت یکی دو هفته به تعویق 
می افتد. نمی دانم چرا ساعت 11 شب یادشان افتاد 

هفته وحدت است.
او مى گویــد: از دادســتان پرونده طبــق معمول 
قبل پرســیدیم علت این تعویق بــراي بار پنجم 
چیســت، اما باز چیزي نگفتند و بــاز اعالم کردند 
یکی دو هفته منتظر بمانید. من متوجه نمی شــوم 
این همه جوان قتل کردند چطور حکمشــان اجرا 
شــد اما آرمان را حتی براي اجراي حکم قصاص 
تا پاي چوبه  دار نمی برند. شــاید باور نکنید ما اول 
دلمان می خواست به بخشش فکر کنیم، اما با این 

تعویق ها و رفتار خود آرمان و خانواده اش از این فکر
 منصرف شدیم.

و در آخر، قضاوت در مورد این پرونده چگونه خواهد 
بود؟ چه کسی می تواند جاي خانواده غزاله شکور یا 
جاي خانواده آرمان عبدالعالی و خود آرمان باشــد. 
هیچکس. هنوز سرنوشــت این پرونده مبهم بعد 
از گذشت هشت سال مشــخص نشده است، تنها 
آرمان می داند که روز 10 اســفند ماه سال 92 چه 

اتفاقی افتاده است.

مادر غزاله: از بخشیدن آرمان منصرف شده ایم

فضانوردان SpaceX که در اوایل هفته گذشته 
ایستگاه فضایى بین المللى را ترك کردند به دلیل 
شکسته شدن کاسه توالت کپسول در راه بازگشت 
به زمین از پوشک استفاده کردند. البته فضانوردان 
معتقدند که مأموریت هاى فضایى داراى چالش هاى 

متعددى است که باید آنها را پذیرفت.
خدمه مأموریت Crew-2 از ماه آوریل در ایستگاه 
فضایى بین المللى حضور داشتند و نزدیک به 200 
روز را در فضا سپرى کردند. به نظر مى رسد که این 

مأموریت یک مأموریت بســیار دشوار بوده است و 
اتفاقات متعددى طى آن رخ داده است. فضانوردان 
در این مأموریت صفحات خورشــیدى را به منظور 
ارتقاى شبکه برق ایستگاه نصب کردند، اولین فلفل 
چیلى سبز را در فضا پرورش دادند و آن را به ساندویچ 
تاکو اضافه کردند و میزبان یــک تیم فیلمبردارى 

خصوصى روسى شدند.
کپسول SpaceX دوشنبه شب هفته گذشته به 
زمین فرود آمد و چهار فضانورد از زمان بسته شدن 

درب هاى کپسول 20 ساعت را در آن سپرى کردند 
و مجبور شدند به دلیل مشکل توالت کپسول، این 
مدت را از پوشک اســتفاده کنند. این اولین بارى 
 SpaceX Dragon نیست که توالت کپسول
با مشــکل روبه رو شــده اســت، بلکه اوایل سال 
جارى نیز سیســتم ذخیــره ادرار فضاپیما در حین 
پرواز قطع شده بود و باعث مى شد ادرار جمع شده 
وارد سیســتم فن شــود، اما این اتفاق باعث بروز 

مشکل جدى نشد. 

فضانوردان مجبور شدند از پوشک استفاده کنند!

بنیاد بین المللى حفاظت از میراث در مناطق درگیر 
براى جلوگیرى از فروپاشى بیشــتر، در یک اقدام 
اضطرارى طاق کسرى را به داربست هاى تخصصى 

مجهز خواهد کرد.
این بنــاى تاریخى در حال فروپاشــى مورد توجه 
جهانى قرار دارد اما اقدامات حفاظتى مناسبى از آن 
نمى شود؛ ولى به تازگى بنیاد بین المللى حفاظت از 
میراث در مناطق درگیر (الیف) در ســوییس اعالم 
کرده که طاق کســرى یک چالش حفاظتى بسیار 
مهم است و مجموعه اى از ریزش هاى جزئى طاق 

آجرى در سال هاى 2019 و 2020 ضرورت اقدامات 
تثبیت آن را نشان مى دهد. پس از ارزیابى حفاظتى 
که به درخواست وزارت فرهنگ، گردشگرى و آثار 
باستانى عراق در نوامبر 2020 تأمین مالى شد، این 
پروژه اقدامات اضطرارى فورى توصیه شده را اجرا 

خواهد کرد.
براى جلوگیرى از فروپاشى بیشتر، این پروژه داراى 
داربســت هاى تخصصى خواهد بود کــه طاق را 
پشتیبانى مى کند و حسگرهایى را براى نظارت بر 
شــکاف هاى بنا نصب مى کند. این کار توسط یک 

اسکن ســه بعدى با وضوح باال پشتیبانى مى شود. 
پس از تثبیت طاق، تیم هاى مختلفى طرح حفاظت 

کامل از این بنا را توسعه خواهند داد.

تالش براى نجات طاق کسرى
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گازگرفتگى در باغ تاالر 
سـخنگوى اورژانس اصفهان از مسمومیت پنج نفر در 
حادثه گازگرفتگى یک باغ تاالر در شهر ابریشم به دلیل 
نقص در دودکـش خبر داد. عباس عابدى سـخنگوى 
اورژانس اصفهان گفت: در سـاعت یـک دقیقه بامداد 
روز پنجشنبه مسـمومیت با گاز CO ناشى از نقص در 
دودکش به اورژانس اصفهان گزارش شد. وى افزود: در 
این حادثه پنج نفر پرسنل تاالر دچار مسمومیت شدند 
که همگى پـس از اقدامات اولیه بـراى ادامه درمان به 

بیمارستان شفاى کلیشاد منتقل شدند.

برگزارى مانور
بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه پدافنـد غیرعامـل، 
مانورپیشـگیرى ومقابلـه بـا مخاطرات ناشـى ازحمل 
ونگهدارى واستفاده ازگازکلر در لنجان برگزار شد.  این 
مانور به همت حراسـت آبفاى منطقه با هدف افزایش 
ضریـب هوشـمندى وتوانایـى نیروهـاى ادارى، فنى 
وحفاظت فیزیکى بـراى آمادگى، پیشـگیرى ومقابله 
باتهدیـدات ومخاطـرات ناشـى ازحمـل، نگهـدارى 

واستفاده ازگازکلر و پودر پرکلرین برگزار شد. 

جمع آورى 300 متر دام 
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم 
در اسـتان اصفهان ، بیش از 300 متر دام ماهیگیرى از 
دریاچه سد حنا جمع آورى کردند. محمد عباسى رئیس 
اداره محیط زیست سمیرم گفت: دریاچه سد حنا با بیش 
از 350 هکتار یکى از زیسـتگاه هاى طبیعى زمسـتان 
گذرانى پرندگان مهاجـر آبزى و کنار آبزى اسـت و در 

منطقه شکار ممنوع حنا سمیرم قرار دارد.  

انتصاب سرپرست
 دانشگاه اصفهان

 وزیر علوم، تحقیقات و فناورى حسـین هرسـیج را به 
عنوان سرپرست دانشگاه اصفهان منصوب کرد. حسین 
هرسیج داراى دکتراى علوم سیاسى و عضو هیأت علمى 
و اسـتاد تمام دانشـگاه اصفهان اسـت که  پیش از این 
معاون ادارى، مالى، آموزشـى و پژوهشى این دانشگاه 
بوده است. پیش از این  هوشـنگ طالبى حبیب آبادى 

رییس دانشگاه اصفهان به مدت چهار سال بود.

تعویض 130 کنتور معیوب 
در آبان ماه سـال جـارى، 130 کنتور خراب و فرسـوده 
در سایزهاى 1,2، 3,4 و 1 اینچ تعویض شد. به گزارش 
روابط عمومى آبفاى برخوار، این تعداد کنتورهاي خراب 
شامل کنتورهاى مسکونی، تجاري، خدماتی، عمومی و 
اداري بود که با کنتورهاي جدید جایگزین شد. همچنین 
در عملیاتى دیگر، 15 مورد همسطح سازى دریچه هاى 
فاضالب با هدف پیشگیري از حادثه درتردد وسایل نقلیه 
و همچنین مرئی نمودن دریچه هاي فاضالب انجام شد.

احداث دو نیروگاه خورشیدى 
مدیر بهینه سـازى معاونت خدمات شـهرى شهردارى 
اصفهان از احداث و بهره بردارى دو نیروگاه خورشیدى 
با ظرفیت هاى 20 و 10 کیلو وات در شهردارى منطقه 
2 اصفهان خبر داد. سید مهدى حسینى ادامه داد : این 
نیروگاه با اعتبـار 200 میلیارد ریال از محـل اعتبارات 
منطقه 2 شـهردارى اصفهان احداث شده و هم اکنون 

در حال بهره بردارى است.

برداشت 215 هزار ُتن سیب  
امسـال 215 هزار تن سـیب درختى پاییـزه از باغ هاى 
استان اصفهان برداشت شد. مدیر امور باغبانى سازمان 
جهاد کشـاورزى اسـتان اصفهـان گفت: ایـن میزان 
محصول باغى از نیمه شهریور تا آبان ماه از باغ هاى این 
استان برداشت شده است. احمدرضا رئیس زاده، وسعت 
باغ هاى این استان را 20 هزار و 202 هکتار بیان کرد و 
افزود: از این وسعت 18 هزار هکتار به تولید سیب هاى 
زرد و قرمز پاییـزه و بقیه به ارقام گالب بهـاره و پاییزه 

اختصاص دارد.

خبر

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان از غیر مجاز بودن و برخورد سازمان محیط 

زیست با فروشندگان حیوانات وحشى، خبر داد.
مرتضى جمشــیدیان فرمانده یگان حفاظــت اداره کل 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: در استان 
متخلفان بسیارى هستند که حیوانات وحشى را به صورت 

غیرمجاز به خرید و فروش مى رسانند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان بیان کرد: طبق قانــون خرید و فروش 
حیوانات وحشى جرم اســت و با کسانى که چنین تخلف 
مجرمانه اى رانجام دهند حتما برخورد خواهد شــد و به 

مراجع قضایى اطالع داده مى شود.
وى ضمن توصیه به شهروندان مبنى بر خوددارى از خرید 
و فروش حیوانات وحشــى، گفت: حیوانات وحشى از نظر 
بهداشــتى با بیمارى هایى همراه هستند که ممکن است 
براى انسان خطراتى داشته باشد از همین رو به هیچ عنوان 
نگهدارى این حیوانات در شهر و منازل مسکونى توصیه 
نمى شود.جمشیدیان افزود: برخى بیمارى ها بین انسان و 
حیوان مشترك است و حیوانات وحشى که به صورت غیر 
مجاز خرید و فروش مى شوند از لحاظ این بیمارى ها مورد 
آزمایش و بررسى قرار نمى گیرند و همین خطرات بسیارى 

را مى تواند با خود به همراه داشته باشد.

دادستان عمومى و انقالب اصفهان گفت: کشاورزان این 
استان همواره گام به گام نظام حرکت کرده و اهل اغتشاش 
و آشوب نیستند.على اصفهانى در این زمینه اظهار داشت: 
در اعتراض هاى اخیر کشاورزان به وضعیت بى آبى، برخى 
افراد ســودجو اقدام به اعمال مجرمانــه از جمله تخریب 
اموال عمومى و شخصى کردند که همانطور که امام جمعه 
محترم اصفهان نیز اشاره کردند، این افراد مغرض و سودجو 
حسابشان از کشاورزان عزیز که خودشان بعضاً از رزمندگان 
و جانبازان دفاع مقدس و خانواده معظم شهدا مى باشند، جدا 
است و سعى مى کنند کشاورزان عزیزى که همواره مدافع 
انقالب و نظام مقدس جمهورى اسالمى بوده را تحریک تا 

به نیات شوم خودشان دست یابند.
دادستان عمومى و انقالب اصفهان ضمن تاکید بر اینکه 
باید عدالت آبى در اســتان هاى پرتنش اجرا شود و قانون 
و مصوبات شــوراى عالى آب مالك عمل قــرار گیرد، از 
کشاورزان خواست تا با خویشــتن دارى اجازه ندهند مورد 

سو استفاده قرار گیرند.
این مقام قضائى همچنین ضمن تاکید بر رعایت حق آبه ها 
از مسئوالن وزارت نیرو خواست تا هرچه سریع تر وضعیت 
تقسیم عادالنه آب در استان اصفهان و استان هاى همجوار 
را بررسى و بر اساس میزان منابع آبى موجود، یک تقسیم 

بندى عادالنه انجام دهند.

کشاورزان اصفهانى
 اهل اغتشاش نیستند 

برخورد با فروشندگان
 حیوانات وحشى در اصفهان

معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: بازگشایى مراکز پیش 

دبستانى از اول آذر ماه خواهد بود.
بــا توجه بــه مشــاهدات و گفته هاى شــهروند 
خبرنگاران درحال حاضر پیش دبستانى ها در استان 
اصفهان در حال فعالیت هســتند هر چند که طبق 
اعالم قبلى آموزش و پرورش مراکز پیش دبستانى 

تا اول آذر ماه اجازه فعالیت ندارند.
در این خصوص آذر کیــوان امیر پور معاون تربیت 
بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان 

اصفهان گفت: در حال حاضر با توجه به مصوبات 
ستاد ملى مقابله با کرونا مهدهاى کودك با رعایت 

دستورالعمل هاى بهداشتى اجازه فعالیت دارند.
وى افزود: اما این در حالى است که پیش دبستانى ها 
تا اول آذر ماه اجازه فعالیت ندارند و بازگشایى آنها  با 

دبستان ها همراه خواهد بود.
معــاون تربیــت بدنــى و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان بیــان کرد: با 
پیش دبســتانى هایى که درحال حاضر به صورت 

حضورى فعالیت مى کنند برخورد خواهد شد.

کارشناس گردشــگرى اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى اصفهان گفت: 19 غذا 
و 12 مهارت پخت غذاى این اســتان در فهرست 

میراث ناملموس کشورمان ثبت شده است.
مریم تاجدارى با بیان اینکه این تعداد غذا و مهارت 
پخت تا پایان سال 99 در فهرست میراث ناملموس 
ثبت شده اســت افزود: این  خوراك ها شامل انواع 
غذاهاى سنتى، نوشیدنى هاى ســرد و گرم، آش 
و ســوپ، ترشــیجات، دمنوش ها و محصوالت 

محلى است.
وى ادامه داد: مهارت پخت کباب گلپایگان، کلوچه 
سنتى کاشــان، بریانى و خورشت ماست اصفهان، 

آیین سنتى ســمنوى نذرى شــهرضا، آش حلیم 
گلشهر و شیرینى از جمله برخى از این مهارت هاى 

پخت است.
وى با بیان اینکه استان اصفهان در حوزه گردشگرى 
غذا ظرفیت هاى باال و تنوع خوبى دارد، اظهارداشت: 
دالیل این تنوع غذایى، شــرایط جــوى متنوع در 
نقاط مختلف اســتان، تنوع قومى و نژادى و خرده 
فرهنگ ها و تنوع گیاهان دارویى در اصفهان است.

وى خاطرنشــان کرد: بــا وجود ایــن تالش ها، 
اما هنــوز بســیارى از ســنت هاى آشــپزى در 
روســتاها و شهرســتان هاى اصفهان ناشــناخته 

مانده اند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: از مصوبه 
هیأت عمومى دیوان نباید سوءبرداشت شود، دیوان 
تأکید کرده که فاصله ســه مترى براى تشــخیص 
درست نیست و عدد سه متر باطل شده و جریمه  آن به 

تشخیص افسر است.
محمدرضا محمدى با اشاره به مصوبه دیوان عدالت 
ادارى براى خودروها با شیشــه دودى اظهار داشت: 
مصوبه ناجا مقرر کرده بود که معیار مجاز دودى کردن 
شیشه خودرو و تشخیص راننده و سرنشین هاى خودرو 
باید از فاصله سه مترى قابل رؤیت باشد و در صورتى 
که مطابق نظر افسر کارشناس، راننده و سرنشین از 
فاصله سه مترى قابل تشخیص نباشد، ضمن صدور 

قبض جریمه ملزم به رفع اثر شیشه دودى مى شود.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
دیوان عدالت ادارى مصوبه ناجا درباره شیشه دودى 
خودروها را ابطال کرد، افزود: از مصوبه هیأت عمومى 
دیوان نباید سوءبرداشت شــود، دیوان تأکید کرده 

که فاصله ســه مترى براى تشخیص درست نیست 
و عدد سه متر باطل شــده و جریمه  آن به تشخیص 

افسر است.
وى با بیان اینکه آنچه که دیوان باطل کرده، مربوط 
به رفع اثر است، یعنى اینکه دیگر در همان محل نباید 
برچسب برداشته شود که ما هم موافق هستیم، گفت: 
اگر خودرو به هر دلیلى به پارکینگ هدایت شود، باید 
هنگام ترخیص شیشــه را در صورتى که دودى بود، 
اصالح کند، حتى هنگام تعویض پالك اگر شیشــه 
خودرو دودى باشد پلیس خدمات نمى دهد و راننده 
موظف است شیشه را به حالت اســتاندارد کارخانه 

دربیاورد تا خدمات بگیرد.
محمدى با بیــان اینکه مبلغ جریمه شیشــه دودى 
خودرو 52 هزار و 500 تومان است، بیان کرد: معیار 
تشخیص شیشه دودى مأمور است و البته شیشه هاى 
دودى اســتاندارد و متعارف که تولید کارخانه باشد 

مشکلى ندارد. 

سرپرســت اداره کل میراث  فرهنگى گردشگرى و 
صنایع دستى استان اصفهان از تخریب دیوار شمالى 
خانه تاریخى امام جمعه این خطــه متعلق به دوره 
قاجاریه در شامگاه چهارشنبه هفته گذشته بدون ارائه 

مجوز خبر داد.
على کامیابى افزود: یــگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگى  به محض اطالع از تخریب ضلع شمالى خانه 
تاریخى امام جمعه که در حریم ثبت جهانى مسجد 

جامع عتیق قرار دارد، در محل حاضر  شد.
وى افزود:تخریب دیوار شمالى خانه امام جمعه صورت 
گرفته که به زعم حوزه علمیه اصفهان، این اقدام براى 
رفع خطر  و بازسازى آن بوده اســت اما مجوزى به 
صورت رسمى و کتبى از سوى میراث فرهنگى به ما 

ارائه نشده و ما در حال بررسى این موضوع هستیم.
کامیابى یادآور شــد: براى توقف  ایــن عملیات به 
شهردارى نامه مى نویسیم تا تخریب به طور رسمى

متوقف شود.
وى خاطرنشان ساخت: حوزه علمیه اصفهان به یگان 
حفاظت میــراث  فرهنگى گفته اســت که از طرف 
مدیریت قبلى میراث فرهنگى اصفهان، به صورت 
شــفاهى اجازه تخریب به آنها داده شــده اما هنوز
 بررسى هاى ما مبنى بر صدور مجوز  از سوى معاونت 

قبلى میراث فرهنگى اصفهان محرز نشده است. 
خانه تاریخى امام جمعه اصفهان  متعلق به قرن 13 و 
در جانب شمال و در حریم ثبت جهانى  مسجد جامع 

عتیق قرار دارد.

بازگشایى پیش دبستانى هاى اصفهان از اول آذر

ثبت 31 مهارت پخت و غذاى اصفهانى
 در فهرست میراث ناملموس  

جریمه خودروهاى شیشه دودى پابرجاست

دیوار خانه تاریخى امام جمعه اصفهان تخریب شد 

نماینده مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه با اشــاره به 
جلسه روز پنج شنبه مجمع نمایندگان اصفهان با رئیس 
جمهور اظهار داشت: جلسه بســیار خوبى برگزار شد و 
اولین بحثى که نمایندگان استان اصفهان مطرح کردند 

موضوع آب و ضرورت تامین آب بود.
حسینعلى حاجى دلیگانى افزود: نمایندگان استان  عالوه 
بر بحث آب مسائل مربوط به حوزه انتخابیه خودشان را 
مطرح کردند که باز هم بى ارتبــاط با موضوع آب نبود؛ 
مباحثى از جمله آب شــرب،  آب کشــاورزى، پســاب، 

اشتغال، بافت فرسوده و مسائل مشابه مطرح شد.
نماینده مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه خاطرنشان 
کرد: همچنین مباحثــى از جمله عدالت، توزیع امکانات 
کشور و جلوگیرى از پرداخت هاى حقوق نجومى و توجه 
به کارکنان کف دستگاه هاى ادارى، مشکالت مربوط به 
اتباع و اینکه بخشى از کارگران ایرانى بیکار هستند اما 

کارگران اتباع جاى آن ها را گرفته اند مطرح شد.
وى در خصوص دیگر مباحث مطرح شــده در جلســه 
با رئیس جمهور گفت: موضوع قطع بیمه کشــاورزان، 
قالیبافان و افرادى که به کارگاه هــاى جدید مى روند و 
بیمه شان قطع مى شود، موضوعاتى از جمله مسکن و عدم 

ثبت  نام در برخى شــهرها، اجازه براى اکتشاف آب هاى 
ژرف، وضعیت بورس و ضرورت توزیع سهام عدالت براى 

افراد واجد شرایط از دیگر مواردى بود که مطرح شد.
حاجى دلیگانى با بیان اینکه در ادامه جلســه اســتاندار 
اصفهان صحبت کرد و نکاتى توســط ایشان بیان شد 
و در انتها نیز آیت ا... رئیسى جمع بندى خوبى را داشتند 
خاطرنشــان کرد: رئیس جمهور در این جلســه با ابراز 
نگرانى براى معیشــت مردم گفت شبى نیست که براى 
معیشت مردم ناراحت نباشم و زمانى که مى خواهم غذا 

بخورم نگرانم که بقیه مردم این غذا را دارند یا خیر.
نماینده مردم برخوار، شاهین شــهر و میمه با اشــاره به 
سخنان رئیس جمهور گفت:  آیت ا... رئیسى در خصوص 
احیاى زاینده رود گفت هرکارى هست ارائه شود و روى 
میز بیاید و دستور فعال شــدن کارگروهى براى احیاى 
زاینده رود را صادر کرد؛ همچنین در بحث آب کشاورزى 
نیز اشاره اى داشتند تا به اصالح الگوى کشت و استفاده 

از روش هاى نوین آبیارى بپردازیم.
وى با بیان اینکه در خصوص موضوع آب و فرونشست 
راهکارهایى مطرح شــد، تصریح کرد:  مطرح شــد که 
مأموریت اول مرکز اســتراتژیک ریاست جمهورى این 

باشــد که بر این موضــوع کار کند و ببینیم نیاز اســت 
چه کارى براى آب در اصفهان و اســتان هاى همجوار 

صورت بگیرد.
حاجى دلیگانى با اشــاره به اینکه رئیســى اولویت اول 
دولت براى اصفهان را موضــوع آب بیان کرده توضیح 
داد: همچنین به موضوع گردشــگرى نیز اشاره شد و به 
وزیر گردشگرى دستور داده شــد که به اصفهان بیاید و 

برنامه ریزى در این باره انجام دهد.
نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه یادآور شد: در 
بحث بودجه نیز اشاره شد که نیاز است هزینه ها اضافه 
نشود اما تورم کنترل شود؛ همچنین اشاره اى به موضوع 
عفاف و حجاب شد و اینکه نیاز است  این موضوع طبق 

قوانین کشور دنبال شود.
وى عنوان کــرد:  همچنین بیان شــد کــه از موضوع 
ســرمایه گذارى در اصفهان حمایت خواهنــد کرد و از 
نمایندگان درخواســت شــد که به دولت کمک کنند و 
نمایندگان نیز اعــالم آمادگى کردند تــا از برنامه هاى 

عدالت محورانه و توسعه هاى استان حمایت کنند.
حاجى دلیگانى در پایان خبر داد: آیت ا... رئیسى در انتها 

اعالم کرد که سفر به اصفهان صورت خواهد گرفت.

در جلسه مجمع نمایندگان اصفهان با آیت ا... رئیسى چه گذشت؟

دستور رئیس جمهور
 درباره زاینده رود

رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق استان 
اصفهان، گفت: در مهرماه که مقارن با اعیاد ربیع 
و رونق ازدواج اســت، 870 ازدواج در مقابل 800 

طالق در استان اصفهان ثبت شد.
على اکبر صافى اصفهانــى در دیدار هیات مدیره 
جدید کانون ســردفتران ازدواج و طالق استان 
اصفهان با نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان، گزارشى از تحوالت نوین ثبت ازدواج و 
طالق و ایجاد دفتر الکترونیک ازدواج همچون 

طالق ارائه کرد.
وى با بیان اینکه در رنگ بندى ازدواج در کشور، 
استان اصفهان در وضعیت قرمز ازدواج قرار دارد 
گفت: در شهریورماه امسال تعداد طالق هاى ثبت 
شده در استان حدود هزار طالق و ازدواج ها حدود 

700 مورد بوده است.
صافى اصفهانى افزود: در مهرمــاه که مقارن با 
اعیاد ربیع و رونق ازدواج اســت، طالق ها حدود 
800 مورد و ازدواج ها حدود 870 مورد بوده است.

رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق استان 
اصفهان، کاهش ازدواج از یک سو و رشد طالق از 
سوى دیگر در استان را بسیار نگران کننده دانست.
وى خاطرنشــان کرد: کانون سردفتران ازدواج و 

طالق استان اصفهان با زیرمجموعه حدود 200 
دفترخانه فعال در استان و برخوردار بودن از ظرفیت 
و توان علمى و تجربى سران دفاتر، آمادگى دارد 
که در دفترخانه ها و یا مکانى که اوقاف یا میراث 
فرهنگى در اختیار گذارد، در حوزه مشاوره هاى 
پیش از طالق و پیش از ازدواج فعالیت کند و بتواند 
ســهم و نقش موثرى در توسعه ازدواج و کاهش 

طالق ایفا کند.
صافى اصفهانى در ادامه از عدم حضور  مسووالن 
ذى ربط در حــوزه ازدواج و طالق در شــوراى 
فرهنگ عمومى استان انتقاد کرد و از امام جمعه 
اصفهان درخواست کرد رییس کانون سردفتران 
ازدواج و طالق اســتان را به عضویت  این شورا 

منصوب کند.
به گزارش روابط عمومى کانون سردفتران ازدواج 
و طالق استان اصفهان، این پیشنهاد با استقبال 

امام جمعه اصفهان همراه شده است.
آیت ا... طباطبایى نژاد، امــام جمعه اصفهان بر 
ضرورت سهمیه بندى ثبت ازدواج همچون طالق 
بین ســردفتران و موازنه درآمد آنان تاکید کرد و 
قول مســاعد داد که این مهم را به مسئوالن امر 

گوشزد کند.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان خبر داد؛

اصفهان در وضعیت قرمز ازدواج

رییس امور تربیتى، مشــاوره و مراقبت در برابر آسیب هاى اجتماعى 
اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: در ســال تحصیلى جارى و 
همزمان با آغاز هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب هاى اجتماعى، برنامه کانون 

یاریگران زندگى در 50 درصد مدارس استان اجرا مى شود.
هفتمین دوره هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب هاى اجتماعى  22 تا 28 آبان 

ماه، در مدارس کشوربرگزار مى شود.
برنامه یارى گران زندگى، اقدامى فرهنگى و پیشگیرانه از مواد مخدر در 
جامعه و با اولویت آموزش و پرورش است که تمام مقاطع تحصیلى از 

پایه اول ابتدایى تا آخر متوسطه را شامل مى شود.
مریم  ژاله  با اشاره به اینکه در سال تحصیلى گذشته این برنامه در 30 
درصد مدارس استان اصفهان با بهره گیرى از ظرفیت فضاى مجازى 
و به ویژه شبکه شاد برگزار شد گفت: از مهمترین چالش ها و نقاط ضعف 
اجراى غیر حضورى برنامه یارى گران زندگى در سال تحصیلى گذشته 
مى توان به کاهش تعامل اعضــاى کانون یاریگران زندگى با توجه به 

ماهیت مشارکتى بودن برنامه یاریگران زندگى نام برد.

اجراى برنامه یاریگران زندگى
 در مدارس اصفهان
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بازیگرى که همیشــه گزیده کار بوده و در هــر کارى حاضر 
نمى شــود. او را مخاطــب با کارهــاى متعــددى همچون 
"صاحبدالن" و "خوش رکاب" به یاد مى آورند اما همین ســال 

گذشــته نقش نماینده مجلس را در سریال "داِدستان" مسعود 
ده نمکى ایفا کرد و در جریان همــان مجموعه تلویزیونى، به 
کرونا مبتال شد. او در همان روزهاى پخش ماجراى ابتالیش 

به کرونا را این طور توضیح داد:
در روزهاى پایانى کار که به ترکیه رفته بودیم و سکانس هاى 
پایانى "داِدســتان" آنجا فیلمبردارى مى شد یک روز مانده به 
پایان کار احســاس کردم حال خوبى ندارم. بعد از بازگشت و 
گرفتن تست، متوجه شدم به کرونا مبتال شده ام. همسرم هم به 
این واسطه کرونا گرفت. دلهره مان این بود که با ناراحتى قلبى 
که من دارم، شرایط سخت تر شود. یک ماهى در قرنطینه بودم 

و خوشبختانه تست گرفتیم منفى شد.
اما چندى بعد این هنرمند پیشکسوت در بیمارستان بسترى شد. 
هنرمندى که در ســوابق او مى توان بازیگــرى، کارگردانى، 
نویسندگى و دوبلورى را مشــاهده کرد. ضمن اینکه او سوابق 
اجرایى زیادى در کار هنرى داشــته و از جملــه بنیانگذاران 
حوزه هنرى و مرکز هنرهاى نمایشى است. کارنامه بازیگرى 
"کاسبى“ در تلویزیون اگرچه محدود و سختگیرانه اما ُپربار و 
قابل اعتنا است، به خصوص بازى در سریال هاى خاطره انگیزى 

همچون "خوش رکاب"، "صاحبدالن"، "ســه در چهار" و "سّر 
دلبران".

یکى از ماندگارترین نقش آفرینى هاى "کاسبى“ به حضورش 
در سریال "صاحبدالن" بازمى گردد، در قالب شخصیت "جلیل 
جاویدیان“. کاراکترى که از سوى برادر کوچکش خلیل بابت 
حق خورى و ظلم هایى که مى کند بشــارت داده مى شــود به 
عذابى سخت. "صاحبدالن" یکى از شاخص ترین آثار مناسبتى 
تلویزیون در ماه مبارك رمضان به شمار مى رود. ”کاسبى“ علت 
این ممتاز بودن را در قصه قرآنى این سریال مى داند و حتى بر 
این باور است که "صاحبدالن" تنها مجموعه اى در تلویزیون 
محسوب مى شود که مختص ماه مبارك ساخته شده و از این 

بابت، بى نظیر و تکرار ناشدنى است.
این بازیگر مجرب، علت اســتقبال فوق العــاده مخاطبان از 
"صاحبدالن" را هم به محتواى غنى و ُپربارش مرتبط مى داند. 

”کاســبى“ جذابیت اثر نمایشــى را در مرتبه اول به قصه اش 
مشــروط مى داند و تصریح مى کند که بسیارى از دغدغه هاى 
روز جامعه بــراى پرداخت در قصه هاى آثار نمایشــى مغفول 

مانده است.
کاسبى خیلى کم صحبت مى کند اما جذاب و دلنشین؛ ترجیح 
مى دهد گفت وگو نکند و خیلى اهل ِ هیاهو نیست. وقتى از محمد 
کاسبى سؤال کردیم چرا سریال هاى سال هاى اخیِر تلویزیون 

نتوانسته به قوت و قدرِت تأثیرگذارى مجموعه هایى همچون 
«صاحبدالن» سریال مناسبتى و حتى مثِل "خوش رکاب" کار 
غیرمناسبتى داشته باشد. پاسخ او خیلى شبیه به صحبت هاى 
برخى دیگر از هنرمندان بود. او گفت: «فکر مى کنم همه چیز 
در وهله اول به قصــه و جذابیت هایش بــاز مى گردد. خیلى 
از مســائل و معضالت جامعه براى پرداخــت در قصه ها مورد 
غفلت و بى توجهى واقع شده اســت. از اتفاقاتى که در سطح 
جامعه مى گذرد مى توان درام هاى تأثیرگذار خلق کرد. نســل 
امروز دغدغه هایى دارد که شاید نســل ما خیلى با آنها درگیر 
نبوده اســت. به این دغدغه ها باید پرداخــت، به خصوص در 
مناسبت هایى مثل ماه مبارك رمضان. در عین حال، ساخت اثر 
مناسبتى آدم خودش را هم مى خواهد. کسى که کاربلد باشد و 

مختصات چنین آثارى را بشناسد.»
همان طور کــه شــخصیت هایى مثل رضا بابک، ســیاوش 
طهمورث و بســیارى دیگر مى گویند، محمد کاسبى هم بارها 
تکرار کرده که کم کارى ام فقط به خاطر نقش هاى پیشنهادى 

است که جذاب نیستند و ترجیح مى دهم کار نکنم. 
او این روزها به دلیل تبعات ابتال به کرونا و درد قفســه سینه، 
مشــکل ریه  و قلب هنوز در بیمارستان بســترى است و قرار 
اســت در این هفته عمل قلبى روى این بازیگر پیشکســوت 

انجام شود. 

حذف بخش خوانندگى محمد کاسبى این روزها کجاست؟
نیما رئیسى از 
«شب آهنگى» 

تجلیل از 
مسعود کیمیایى در 

جشن حافظ

نیما رئیسى در واکنش به حذف بخش خوانندگى 
او در برنامه «شب آهنگى» گفت که یکسال پیش 
تمام این قطعه ها از برنامه «کودك شــو» پخش 

شده بود.
بیست و نهمین قســمت برنامه «شب آهنگى» 
با کارگردانى و اجراى حامــد آهنگى میزبان نیما 
رئیسى بازیگر سینما و تلویزیون و صداپیشه بود، اما 
این برنامه درحالى پخش شد که تمام قسمت هاى 

خوانندگى نیما رییسى از آن حذف شده بود.
ایــن هنرمنــد در واکنش بــه سانســور برنامه 
«شب آهنگى» در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
«جالبه بدونین که قطعاتى که پخش نشد، نزدیک 
به یکسال پیش در ویژه برنامه کودك شو از شبکه 
نســیم تلویزیون با حضور نوازنــدگان به صورت 
اجراى زنده ضبط و پخش شد که همیشه از رضا 
مهرانفر عزیزم کارگردان تلویزیونى و رضا نصیرى 
عزیز تهیه کننده برنامه کودك شو ممنونم که پاى 
کارشون ایستادن و تمام قطعات رو بى کم و کاست 
در تلویزیون پخش کردند. عجیب اینه که حاال در 
یک پلتفرم اینترنتى، این قطعات حذف مى شن...»

در بیســت و یکمین دوره جشــن ســینمایى و 
تلویزیونــى دنیاى تصویر (جشــن حافظ) جایزه 
یک عمر فعالیت هنرى (تندیس حافظ على معلم) 
به پاس یک عمر فعالیت هنرى و به بهانه آخرین 
فیلم او «خون شد» به مسعود کیمیایى اهدا و از او 

تجلیل مى شود.
مســعود کیمیایى متولــد 1320 شــهر تهران، 
نویســنده، کارگردان مشــهور ســینمایى ایران 
فیلمســازى را از ســال 1347 و با فیلم «بیگانه 
بیا» در ســینماى ایران آغاز کرد. او در پنج دهه 
یکى از تاثیرگزارترین فیلمسازان سینماى ایران 
بوده اســت. «قیصــر»، «داش آکل»، «بلوچ»، 
«گوزن هــا»، «رد پاى گرگ»، «دنــدان مار»، 

«ضیافت» و… از فیلم هاى ماندگار اوست.
جشن حافظ به عنوان تنها جشن خصوصى حوزه 
ســینما و تلویزیون ایران، روز بیست و نهم آبان 

برگزار مى شود.
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در حال حاضر بازیگران بسیارى هستند که به دلیل باالرفتن سن خانه نشین شده اند و یا خیلى کم 
هنوز فعالیت هایى دارند. محمود پاك نیت؛ از جمله بازیگرانى است که هنوز حضور قابل توجهى در 

قاب نمایش دارد، اما هیچ وقت تا به حال در جشنواره ها دیده نشده است.
وى با بیان اینکه باید از کارگردانان پرســید که چرا از بازیگرانى که سال ها در تئاتر درخشیده اند و 
نشان داده اند بازیگران توانمندى هستند به اندازه اى که شایسته است در سینما استفاده نمى شود، 
اظهار کرد: من داورى تئاتر انجام داده ام اما داورى در سینما را هیچ وقت درك نکرده ام. فکر مى کنم 
بخش زیادى از اهداى جوایز به مسائلى به غیر از موضوع اصلى یعنى بازیگرى برمى گردد. تحمیل 
نظراتى وجود دارد که روى انتخاب  بازیگر برتر تاثیرگذار است. مهم کارکرد مشخص جلوى دوربین 
و روى صحنه است که بتواند با تماشاگر عام ارتباط برقرار کند. انتخاب مقوله بسیار سختى است و 

اگر داور همه وجدانش را وسط نگذارد باخته است.
محمود پاك نیت که جایزه بهترین بازیگر در دوره ششم و هفتم جشنواره تئاتر را در کارنامه خود دارد؛ 
با اشــاره به این مطلب گفت: من هم در تئاتر حائز دریافت جایزه و تقدیر شناخته شدم اما در سینما 
جایزه به من نداده  اند. معتقدم تقدیر باید از دید مخاطب و تماشاگر اتفاق بیفتد نه چند نفر در قالب 

هیات داوران با دیدگاه هاى شخصى.
وى اظهارداشت: در هر مدیومى هم که کار کرده ام اعتقاد داشته ام که چنانچه تماشاگر بتواند با من 
ارتباط برقرار کند براى من کافى است و بزرگترین جایزه اســت.جایزه مهم است اما مهمتر از آن 
برگزیده شدن از سوى مردم اســت و جوایزى که مردم به بازیگر مى دهند ماندگارتر و با اصالت تر 

است.

محمود پاك نیت:

اهداى جوایز 
در سینما را درك نمى کنم

بهرام افشارى فیلم سینمایى «مارمولک» ساخته کمال 
تبریزى را براى نابینایان توضیح دار کرد.

نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان 
بوده و متن روایت آن را محدثه واعظى پور نوشته است. 
این برنامه در استودیو فراز ضبط شده و مرجان طبسى 

آن را میکس و تدوین کرده است.
پیش تر نســخه توضیح دار فیلم هاى سینمایى ایرانى 
«روز واقعه» با صداى افشین زى نورى، «دلشدگان» 
با صداى شــبنم مقدمى، «مادر» با صــداى احترام 
برومنــد، «بنفشــه آفریقایى» با صــداى علیرضا 
شــجاع نورى، «باشــو غریبه کوچک» با صداى 
پریناز ایزدیار، «خانه دوست کجاست» با صداى 
ســتاره اســکندرى، «یک بــوس کوچولو» با 
صداى علیرضا آرا، «من، ترانه 15 ســال دارم» 
با صداى ســارا بهرامى، «هامــون» با صداى 
پرویز پرســتویى، «روســرى  آبى» با صداى 
رخشان بنى اعتماد، «مسافران» با صداى صابر 

ابر، «اجاره نشــین ها» با صداى هوتن شکیبا، 
«دربــاره الى» با صداى فرشــته صدرعرفایى، 
«به همین سادگى» با صداى مهراوه شریفى نیا، 
«بودن یــا نبودن» بــا صداى بهنــاز جعفرى و 
«گل هاى داوودى» با صداى ژرژ پطروســى در 

قالب برنامه فیلمخانه منتشر شده  است.

«مارمولک» با صداى
 بهرام افشارى شنیدنى شد 

فیلم سینمایى «مارمولک» ساخته کمال 
 نابینایان توضیح دار کرد.

ضبط این برنامه به عهده کیوان کثیریان 
یت آن را محدثه واعظى پور نوشته است. 
ستودیو فراز ضبط شده و مرجان طبسى 

است.  تدوین کرده
فیلم هاى سینمایى ایرانى خه توضیحدار
 صداى افشین زى نورى، «دلشدگان» 
نم مقدمى، «مادر» با صــداى احترام 
شــه آفریقایى» با صــداى علیرضا 
 «باشــو غریبه کوچک» با صداى 
«خانه دوست کجاست» با صداى 
ندرى، «یک بــوس کوچولو» با 
5 آرا، «من، ترانه 15 ســال دارم» 
ا بهرامى، «هامــون» با صداى 
یى، «روســرى  آبى» با صداى 
ماد، «مسافران» با صداى صابر 

ــین ها» با صداى هوتن شکیبا، 
» با صداى فرشــته صدرعرفایى، 
گى» با صداى مهراوه شریفى نیا، 
دن» بــا صداى بهنــاز جعفرى و 
دى» با صداى ژرژ پطروســى در 

مخانه منتشر شده  است.

ى ب و
 افشارى شنیدنى شد 

موزه سینماى ایران به مناسبت زادروز زنده یاد نیکو خردمند بازیگر و دوبلور سینما و تلویزیون 
بخش هایى از گفتگو با این هنرمند را که در سال 1387 انجام شده منتشر کرد. او 26 آبان 1388 

در تهران درگذشت.
نیکو خردمند با بیان اینکه سال 1311 در پامنار به دنیا آمده است، گفت: پدر و عموى کوچکم 
هر دو عالقه مند به تئاتر و سینما و از بنیانگذاران تئاتر در ایران بودند. تمامى فیلم هایى که براى 

نمایش به ایران مى آمدند پدرم جزو اولین مخاطبانى بود که آنها را مى دید.
وى ادامه داد: هنوز دیپلم نگرفته بودم که به میــدان ارگ اداره رادیو رفتم و به مدیر آنجا که 
آقاى بزرگمهر بود گفتم مى خواهم گوینده شوم و بعد از صحبت و تست گرفتن گوینده شدم. 

البته در ابتدا به من مى گفتند که فقط ساعت بگویم و دیالوگش هم یادم است که باید مى گفتم 
«اینجا تهران است».

خردمند با بیان اینکه در خانواده ما سینما اهمیت زیادى داشته است، عنوان کرد: یکى از کارهاى 
ضرورى که ما همیشه انجام مى دادیم و ضرورى بود رفتن به سینما با خانواده بود و عالقمندى 
من از دوبله با دیدن فیلم ها از کودکى شروع شد؛ از دوبله اى که براى شخصیت هاى خارجى 

فیلم ها انجام مى شد.
وى همچنین گفت: حتى االن که بیشتر بازیگر هســتم تا دوبلور باز هم گویندگى را ترجیح 
مى دهم. یکى از فیلم هایى که در آن دوبلور بودم و همیشه در خاطرم مانده است فیلم «ناگهان 
تابستان» بود که به جاى الیزابت تایلور صحبت کردم. در آن زمان خیلى تجهیزات حرفه اى 
دوبله وجود نداشت و کار ما سخت بود به طور مثال، زمانى که جمله یا کلمه اى را اشتباه مى گفتیم 

باید دوباره از ابتدا شروع به گفتن مى کردیم.
خردمند با اشــاره به اینکه اولین کارم در سینما با واروژ کریم مســیحى بوده است، ادامه داد: 
اولین فیلمم در بازیگرى «پرده آخر» بود که براى آن نقش جایزه هم گرفتم. یادم مى آید که 

فیلمبردارى آن طوالنى شد و کریم مسیحى براى رساندن به جشنواره فشرده کار مى کرد.
وى درباره فعالیت هاى تلویزیونى خود نیز بیان کرد: ســریال هاى «آواى فاخته»، «آژانس 
دوستى» و «آپارتمان» را خیلى دوســت دارم و در زمانى که این سریال ها پخش مى شدند، 

طرفداران زیادى داشتند.
خردمند درباره حضورش در فیلم «مسافران» نیز گفت: خوشحالم از اینکه مخاطبان واقعى 

سینما بازى من در «مسافران» را با اینکه کوتاه بود، بسیار پسندیدند.
این بازیگر مطرح کرد: هیچوقت در ســینما و تلویزیون کوتاهى و بلندى نقش و اینکه اسمم 
کجا باشد برایم خیلى مهم نبود. زمانى که با بهمن فرمان آرا درباره نقش در فیلم «خاك آشنا» 
صحبت کردیم خیلى خوشحال شدم هم براى همکارى با فرمان آرا و هم براى نقشم زیرا بسیار 

متفاوت بود؛ زنى که صاحب نمایشگاه نقاشى بود.
خردمند درباره خواهرش آهو نیز گفت: آهو مثل دختر من اســت و به جز زندگى خودش زمان 

زیادى هم براى من مى گذارد و حتى درباره فعالیت هاى هنریمان باهم مشورت مى کنیم.
این هنرمند پیشکسوت برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن براى فیلم «پرده 
آخر» در نهمین جشنواره فیلم فجر در سال 1369 و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 

مکمل زن براى فیلم «بازیچه» در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر در سال 1372 شده بود.

یادى از بازیگر و دوبلور معروف به مناسبت ایام زادروز و درگذشت او

نیکو خردمند: کوتاهى و بلندى نقش برایم مهم نیست 

در سریال « قصه  هزار افسون » که فیلمبردارى آن هم اکنون به تهیه کنندگى 
مهدى مولوى و کارگردانى سعید عباسى در شهریار ادامه دارد، پژمان بازغى 
در نقش روباه ایفاى نقش مى کند و ساعد هدایتى و آرش نوذرى در مقابل او  

هم بازى هستند.
این دومین سریالى اســت که پژمان بازغى در سال جارى پس از سریال افرا 

به ایفاى نقش مى پردازد و ســال گذشته نیز در سریال 
بیگانه اى با من اســت به کارگردانى مشترك احمد 
امینى و آرش معیریان حضور داشت. او هم چنین در 
سال گذشته در فیلم هاى سینمایى هفته اى یک بار 
آدم باش، خورشید آن ماه، وثیقه، جوجه تیغى و راند 

چهارم بازى کرده بود.
در داستان 13 قسمتى ســریال قصه  هزار افسون 

هر وقت ســه بچه هم زمان، یک آرزوى 
مشــترك مى کننــد، آن آرزو 

حتما برآورده مى شود...
فیلم نامــه   قصــه  هزار 
افســون را محبوبــه 

نوشته  عرب قنبرى 
و ســعید عباسى با 
مشــاوره  مهدى 
براى  فرجــى 
پخش در شبکه  
نمایش خانگى 
نــى  ا د گر ر کا

مى کند.

محمدجواد جعفرپور بازیگر ســینما و تلویزیون درباره ایفاى نقش در سریال "سلمان 
فارسى“ گفت: بسیارى از همکاران که تجربه بازیگرى آنها به دو دهه نزدیک است، 
به من مى گویند ما همچنان آرزو داریم که یک بار با داود میرباقرى کار کنیم، تو چطور 

این موقعیت را به دست آورده اى.
جعفرپور افزود: من 2 ماه سر فیلمبردارى سریال "سلمان فارسى“ بودم و کار با آقاى 

میرباقرى تجربه بسیار خاصى بود.
او همچنین در این برنامه تلویزیونى به همکارى خود با مرحوم عزت ا... مهرآوران 
در سریال "پدر پسرى“ گفت: ایشان شخصیت و محبت خاصى داشتند و احساسى 
که بین من با او برقرار شده بود را پیش تر در هیچ کجا تجربه نکرده بودم. بنده مدام 
با مرحوم مهرآوران در تماس بودم و او در چندماه اخیر به مزاح مى گفت بیا بابات 
رو ببین تا نمرده؛ تجربه همکارى و پدر و پسرى که باهم داشتیم، دیگر هیچ وقت 

تکرار نخواهد شد.
 این بازیگر درباره چگونگــى ورود خود به هنرهفتم توضیح داد: 8 ســاله بودم که 
دســتیار آقاى رضا میرکریمى براى انتخاب بازیگر براى فیلم  "به همین ســادگى“ 
به مدرسه ما آمد و از بچه ها تســت گرفت. من در تست قبول شدم و در آن فیلم بازى 
کردم. خوشبختانه ادامه مسیر برایم خوب بود و تجربه کار با کارگردان  هاى بسیارخوب 

را کسب کردم.

با پایان فصل دوم از سریال "نون خ" به کارگردانى 
سعید آقاخانى، شبکه آى فیلم فصل سوم از 

این مجموعه طنز را روى آنتن مى برد.
ســریال طنز "نون خ3" از امروز شنبه، 
22 آبان مــاه از شــبکه آى فیلم به 
روى آنتن مــى رود. فصل دوم از 
این مجموعه هرشب ساعت 21 
از آى فیلم فارسى پخش مى شود 
که با پایان فصل دوم، نیز داستان 
فصل ســوم ادامه خواهد داشت. 
 شبکه آى فیلم پیش تر سرى اول 
از سریال ســعید آقاخانى را براى 

مخاطبان روى آنتن برده است.
سریال "نون خ3" نوروز 1400 در 16 

قسمت از شبکه یک سیما پخش شد.

پژمان بازغى روباه مى شود!   ماجراى حضور بازیگر جوان
 در سریال«سلمان فارسى»

ت جشن حافظ به عنوان
ســینما و تلویزیون ایر

برگزار مى شود.

ریالى اســت که پژمان بازغى در سال جارى پس از سریال افرا 
ش مى پردازد و ســال گذشته نیز در سریال 

ن اســت به کارگردانى مشترك احمد 
 معیریان حضور داشت. او هم چنین در 
فیلم هاى سینمایى هفته اى یک بار  در
تیغى و راند  آن ماه، وثیقه، جوجه رشید

بود. کرده
قصه  هزار افسون 1 قسمتىســریال

ه بچه هم زمان، یک آرزوى 
ىکننــد، آن آرزو

مى شود...
صــه  هزار 
حبوبــه 

نوشته 
سى با 
دى
ى
که 
ى
ى

با پایان فصل دوم از سر
سعید آقاخانى، ش
این مجموعه ط
ســریال طنز
22 آبان مـ
روى آنتن
این مج
از آى ف
که با پا
فصلس
آ  شبکه
از سریال
مخاطبان
"سریال"نو

قسمت از شب

آى فیلم 
به «نون.خ3» رسید
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یکسال پیش در چنین روزهایى سرهنگ با جذبه، قابل احترام 
و دوست داشــتنى فوتبال ایران با خاطرات فراموش نشدنى از 

میان ما رفت.
یکســالى مى گذرد که فوتبــال اصفهان و ایــران در غم از 
دست دادن امیرکبیر خود به سوگ نشسته است. بیستم آبان ماه 
سال گذشته بود که محمود یاورى پس از ماه ها دست و پنجه 
نرم کردن با بیمارى و البتــه به دلیل ابتال به ویروس منحوس 

کرونا در سن 81 سالگى به دیار باقى شتافت.
هر کشورى اســطوره هاى متفاوت و بزرگى دارد که به وجود 
و اســم آن ها مى بالد، در ورزش ایران اما؛ در کنار حجازى ها، 
پورحیدرى ها، بهزادى ها و دایى ها، اشــخاصى مانند محمود 
یاورى یدك کش اعتبار و ارزش فوتبال جامعه هستند، کسانى 
که بیش از یک قرن براى فوتبال ایران در میادین آســیایى و 

جهانى تالش کرده اند.
حاال یکسال مى شود که پدرخوانده سپاهان در میان ما نیست، 
محمود یاورى یکى از بزرگ ترین و با سابقه ترین افراد فوتبال 
ایران بود، شــاگرد زنده یاد حریرى فوتبالش را در تیم شاهین 
(سپاهان) آغاز کرد و تا سال 1342 در این تیم عضویت داشت، 
سپس به مدت 8 سال در پاس مشغول به بازى کردن شد و در 
سال 1350 از فوتبال خداحافظى کرد و وارد عرصه مربیگرى 

شد.
محمود یاورى القاب متفاوت و البته خاص و در شان خودش را 

داشت، از جناب سرهنگ فوتبال ایران گرفته که به دلیل اشتغال 
در ارتش و ریاست زندان اصفهان و درجه سرهنگى اش و البته 
نظم و انضباط مخصوصى که در تیم ها داشــت به او نســبت 
داده بودند تا امیرکبیر فوتبال ایران که به خاطر اصالت و تاثیر 
بسزایش در فوتبال ایران، اهالى فوتبال این لقب را برازنده او 

مى دانستند و کماکان مختص اوست.
درگذشــت محمــود یــاورى بــراى تمامــى فوتبالى ها و 

فوتبال دوســتان یک ضایعه باورنکردنى و ناراحت کننده 
بوده و خواهد بود، شاید بهتر بود بیشتر از همیشه قدر او 
را مى دانستیم و در سال هاى اخیر از توانایى و قدرت 
بى نظیرش در ساخت و پرورش بازیکنان آینده دار 

استفاده مى کردیم.
زنده یاد یاورى دوران حرفه اى سرمربى گرى اش 

را در سال هاى 1356 و 1357 با حضور در 
تیم ملى جوانان فوتبال ایران و سپس 

در تیم ملــى ب و تیم ملى امید 
ایران آغاز کرد.

او همچنین در ســال 
به عنــوان   1363
سرمربى تیم ملى 
فوتبــال ایــران 
انتخاب شــد و در 

هر شش مسابقه اى که تیم ملى فوتبال ایران را هدایت کرد به 
پیروزى دست یافت و بعدا طى سال هاى 1370 و 1371 مجددا 
به مربیگرى در تیم ملى جوانان رسید و در سال 1384 هم مدیر 
تیم ملى فوتبال جوانان شد تا مجموعا در 8مرحله با تیم هاى 

ملى ایران همکارى داشته باشد.
محمود یاورى که همزمــان با بازنشســتگى از بازیگرى، به 
اصفهان رفت و در سال 1350 هدایت ذوب آهن 
را برعهده گرفت، پس از آن با نشســتن 
روى نیمکت تیم هاى متعدد باشگاهى، 
شاگردان زیادى را تربیت و به فوتبال 
ایران معرفى کرد ســپاهان اصفهان 
(سه دوره)، برق شــیراز (چهار دوره)، 
تیم ملى جوانــان (دو دوره)، تیم ملى 
امید، تیم ملــى بزرگســاالن ایران، 
فجرسپاسى شیراز (ســه دوره)، پاس 
تهران، تراکتورســازى تبریز، ابومسلم 
مشهد، استقالل اهواز (دو دوره)، راه آهن 
شهر رى، شاهین بوشهر، صباى قم، پاس 
همدان، استیل آذین، ذوب آهن (دو دوره) 

و مس کرمان مربیگرى کرد.
مرد جاودانه فوتبال اصفهان و ایران 
براى بازیکنانش پــدر بود و از هیچ 

زحمتى براى بازیکنان و شاگردانش دریغ نمى کرد. درگذشت او 
براى فوتبال ایران یک اتفاق تلخ و ناراحت کننده بود؛ کسى که 
مقام استادى براى اکثر بازیکنان قبل از دهه 90 را دارد و سال ها 
به طور خستگى ناپذیر در تیم هاى مختلف مربیگرى کرد و تاریخ 

انقضایى ابدى داشت.
پدرخوانده ســپاهان که 12 ســال در این تیم حضور داشت و 
ســتاره هاى زیادى را پرورش داد حاال یکسالى ست در جاى 
خالى اش دقایــق 9 هر مســابقه خانگى ســپاهان هواداران 
نام او را فریــاد مى زنند آن هم صدایى کــه از درون بلندگوها 
پخش مى شــود، امیدواریم الاقل با ورود مجدد تماشــاگران 
به ورزشگاه ها، دوســت داران مرحوم یاورى یک صدا نام او را 
فریاد بزنند، نامــى که هیچ گاه از فوتبال ایــران پاك نخواهد

 شد.
جاى خالى زنده یاد محمود یاورى در این روزها هم به شــدت 
حس مى شود، کسى که به خاطر ســختگیرى هایى که روى 
اصول حرفه اى انجام مــى داد بازیکنانــش را به همان اندازه 
حرفه اى بار مى آورد و نمى گذاشت حاشیه اى در تیم رخ بدهد. 
اتفاقى که بارها در فوتبالمان مشــاهده کردیم اما در این مدت 
اگر شــخصى مانند محمود یاورى بود با صحبت هاى خاص و 
پدرانه اش پا در میانى مى کرد و حاال نبودش به شــدت حس 
مى شود. هرچند نامش همیشــه در قلب تمامى اهالى فوتبال 

خواهد ماند.

 به مناسبت سالگرد درگذشت مرد با شخصیت و ابدى فوتبال ایران؛

جایت خالى است سرهنگ

 پنجه
حوس

 وجود
ى ها،
حمود
سانى
ایى و

یست،
وتبال
اهین
شت،
د و در
گرى

ش را

مى دانستند و کماکان مختص اوست.
درگذشــت محمــود یــاورى بــراى تمامــى فوتبالى ها و

فوتبال دوســتان یک ضایعه باورنکردنى و ناراحت کننده 
بوده و خواهد بود، شاید بهتر بود بیشتر از همیشه قدر او
را مى دانستیم و در سال هاى اخیر از توانایى و قدرت 
بى نظیرش در ساخت و پرورش بازیکنان آینده دار 

استفاده مى کردیم.
زنده یاد یاورىدوران حرفه اى سرمربى گرى اش

1357 با حضور در 7 و 6را در سال هاى 1356
تیم ملى جوانان فوتبال ایران وسپس

در تیم ملــى ب و تیم ملى امید 
ایران آغاز کرد.

او همچنین در ســال 
به عنــوان   1363
سرمربى تیم ملى 
فوتبــال ایــران 
انتخاب شــد و در 

محمود یاورى که همزمــان با بازن
اصفهان رفت و در سال
را برعهده گرفت
روى نیمکت
شاگردان ز
ایران معرف
(سه دوره)
تیم ملىجو
امید، تیم مل
فجرسپاسى
تهران، تراکتو
استقالل مشهد،
شهر رى، شاه

همدان، استیل
و مس کرمان
مرد جاودان
براى بازی

ســتاره ســابق باشــگاه االهلى از 
تصمیمات جنجالى کى روش در تیم 

ملى مصر حمایت کرد.
کارلوس کى روش سرمربى سابق 
تیم ملى فوتبال ایران این روزها روى 
نیمکت مربیگرى تیــم ملى مصر 

جنجال آفرین شده است.
مربى باتجربــه پرتغالى با خط زدن 
5 بازیکن کلیدى مصــر و مبارزه با 
بازیکن ساالرى در اردوگاه فراعنه 
سوژه رسانه هاى ورزشى این کشور 

شده است.
در این زمینه رمضان الســد ستاره 
ســابق باشــگاه بــزرگ االهلى و 
پیشکسوت فوتبال مصر از تصمیمات 
کى روش حمایت کرد و گفت: کى 
روش ســرمربى تیم ملى است و او 
تصمیم گیرنده نهایــى در انتخاب 

بازیکنان از لحاظ فنى است.

وى افزود: دعوت شدن سید زیزو از 
ســوى کى روش درست بوده چون 
این بازیکن در 3 هفته گذشته لیگ 
مصر به عنوان بهترین بازیکن هفته 
انتخاب شده است. خط زدن طارق 
حامد از بازیکنان کلیدى تیم ملى در 
این برهه به نظرم با توجه به بازیکنان 
آماده تر از او در این پســت درست 

بوده است. 
خط زدن طارق حامد از ســوى کى 
روش با عنوان «تصمیمى تاریخى» 
یاد شد. چون این بازیکن در 6 سال 
گذشته همیشه در ترکیب اصلى مصر 
بوده و هیچگاه از لیست تیم ملى در 

این مدت طوالنى خط نخورده بود.

على قلى زاده اخیرا قرارداد جدیدى 
تا اواسط سال 2025 با شارلروا امضا 
کرده اســت اما قصد ندارد تابستان 
آینده در این کشور بماند. این بازیکن 
به رسانه ها گقته که دوست دارد یک 

قدم باالتر برود. توافقات الزم بین 
دو طرف صورت گرفته است. 

ارزش قلى زاده به نقل از ترانسفر 
مارکت 3 میلیون یورو اســت، 

اما گورخرها ممکن اســت پول 
بیشترى براى او بخواهند. مهاجم 
25 ساله با 400 هزار یورو به شارلروا 

پیوسته بود.

سرمربى نساجى مازندران تصمیم به 
بازگشت به تمرینات این تیم گرفت.

تمرین روز سه شنبه هفته پیش نساجى 
مازندران در شــرایطى برگزار شــد که 

در پایان آن، ســاکت الهامى از شاگردان خود 
خداحافظى کرد ولى ورود رضا حدادیان، مالک 

این باشگاه و صحبتى که با سرمربى تیمش شد، 
اجازه جدایى او را نداد.

الهامى پس از عنوان کردن حل دغدغه هایش 
در گفتگو با مالک نساجى، از تصمیم جدایى 
خود صرف نظر کــرد و در تمرین عصر روز 
چهارشــنبه این تیــم حضور یافــت و کار 

شاگردانش را زیر نظر گرفت.
ســاکت که در 17 حضورش روى نیمکت 
نساجى 27 امتیاز کسب کرده، امیدوار است 
باخت اخیرشان مقابل صنعت نفت را در دیدار 
آینده برابر استقالل جبران کنند و حداقل یک 

امتیاز در دیدار دشوار با آبى پوشان بگیرند. 
الهامى پس از خداحافظى 24 ساعت بعد، روز 
چهارشنبه سالم دوباره به بازیکنانش داد و در 
تمرینى که داشتند، جدى تر از قبل وارد زمین 
شد و شــاگردانش را تمرین داد تا مشخص 

شود جدایى او از این تیم در کار نیست.

یک رســانه روســى بهترین 
راهکار زنیت در قبــال آینده 
ســردار آزمون را مشخص 

کرد.
روســیه در بخشــى خبرگزارى «چمپیونات» 

قراردادهــاى رو به از گزارش خــود درباره 
زنیت ســن پترزبورگ پایان هشــت بازیکن تیم 

ایــن مهاجــم ایرانى در از جمله سردار آزمون نوشت: 
آستانه جدایى از زنیت در نقل وانتقال هاى تابستانى بود اما این 
تیم به دلیل نبود بازیکن جایگزین مناسب این اجازه را به او نداد. 

از سویى تیم هاى مطرح اروپایى همچنان تمایل خود را براى جذب سردار 
آزمون حفظ کردند. حداقل لیون فرانسه این تمایل خود را براى امضاى 

قرارداد با سردار آزمون کنار نگذاشته است. 
بر اســاس این گزارش، طبق اطالعات دریافتى زنیت به ســردار 
آزمون پیشــنهاد امضاى قرارداد جدیدى با شرایط بهترى داد اما 
این بازیکن مى خواهد به لیگ دیگرى در اروپا برود. این موضوع 

مى تواند  قابل درك باشــد. شــاید بهترین راهکار بــراى زنیت در 
قبال ســردار آزمون فروش این بازیکن در نقل وانتقا ل هاى زمستانى 
باشــد و زمان نیز براى پیدا کــردن بازیکن جایگزینــش نیز خواهد 

داشت.

 از تصمیمات 
 و گفت: کى 
لى است و او 
ى در انتخاب 

ست.

این مدت طوالنى خط نخورده بود.

تصمیم به 
 گرفت.

ش نساجى
شــد که  زار

ى از شاگردان خود 
ضا حدادیان، مالک 
سرمربى تیمش شد،

حل دغدغه هایش 
ز تصمیم جدایى 
تمرین عصر روز 
ور یافــت و کار 

.
ش روى نیمکت 
ده، امیدوار است 
ت نفت را در دیدار
نند و حداقل یک

شانبگیرند. 
2 ساعت بعد، روز 
یکنانش داد و در
ز قبل وارد زمین

ن داد تا مشخص 
کار نیست.

یک رسـ
راهکار
ســر
کر

خبرگزارى «چمپیونات» 
از گزارش خــود درباره 
تیم پایان هشــت بازیکن

ایـاز جمله سردار آزمون نوشت: 
آستانه جدایى از زنیت در نقل وانتقال ها

تیم به دلیل نبود بازیکن جایگزین مناسب

سالم دوباره 
ساکت

 به نساجى

بهترین راهکار زنیت در قبال آزمون 
از نگاه رسانه روسى

باشگاه فنرباغچه ترکیه با درخواست باشگاه زوریا لوهانسک اوکراین 
براى در اختیار داشتن اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانى تا پایان فصل 

مخالفت کرد.
اللهیار صیادمنش که سال گذشته از تیم فنرباغچه ترکیه به صورت 
قرضى به زوریا لوهانســک اوکراین رفته بــود، در نقل و انتقاالت 

زمستانى این فصل باید به فنرباغچه بازگردد.
ســایت fotomac ترکیه خبر داد فنرباغچه با درخواست باشگاه 
زوریا براى ادامه حضور صیادمنش در این تیم اوکراینى تا پایان فصل 

مخالفت کرده است.
به این ترتیب صیادمنش که در زوریــا و به ویژه در چند هفته اخیر با 
گلزنى هایش به کانون توجهات رسانه هاى اوکراین تبدیل شده بود، 

مجدداً راهى ترکیه خواهد شد.
این ســایت ترکیه اى مدعى شد باشــگاه اندرلخت بلژیک 
یکى از مشتریان صیادمنش است و ممکن است فنرباغچه 

این مهاجم 20 ساله ایرانى را به یک تیم دیگر 
منتقل کند.

صیادمنش این فصل براى زوریا 19 بازى 
انجام داده کــه حاصــل کارش به ثمر 
رساندن 8 گل و ثبت 3 پاس گل بوده است.

اللهیار که به اردوى تیــم ملى ایران براى 
بازى با لبنان و سوریه هم دعوت شده است، 

چند ماه پیش اعالم کرده بود که دوســت دارد 
فوتبالش را حداقــل تا پایان این فصــل در زوریا 

ادامه بدهد. 
از سوى دیگر هماهنگى صیادمنش با شهاب زاهدى 

دیگر مهاجم ایرانى تیم زوریا در این فصل چشمگیر 
بوده است و باید دید عملکرد زاهدى تا چه اندازه تحت تاثیر جدایى 

هموطن خود قرار مى گیرد.

رانسه اینتمایل خود را براى امضاى
ه است. 

عات دریافتى زنیت به ســردار 
جدیدى با شرایط بهترى داد اما 
گرى در اروپا برود. این موضوع

د بهترین راهکار بــراى زنیت در
زیکن در نقل وانتقا ل هاى زمستانى 
بازیکن جایگزینــش نیز خواهد  ن

یم دیگر 

زى
مر
ت.
ى

ست،
ت دارد 

ل در زوریا 

هاب زاهدى 
صل چشمگیر 

 چه اندازه تحت تاثیر جدایى 

اللهیار دوباره لباس  فنرباغچه را به تن مى کند؟

به نظر مى رسد سرپرست باشگاه پرســپولیس به دنبال سورپرایز کردن 
هواداران این تیم است.

مجید صدرى از انتشار خبرى بزرگ طى روزهاى آینده خبر داده است. فعال 
مهم ترین دغدغه هواداران ســرخ ها پرداختــن بدهى کالدرون و 
همینطور پیدا شــدن کارگزارى مناسب براى فصل آینده 
اســت. هرچند که آن ها همانقدر هم به دنبال جذب 

بازیکنانى در سطح تیم شان هستند.
هرچند هنوز خبر رسمى درباره رفع این مشکالت 

منتشر نشده است اما سرپرست باشگاه پرسپولیس در گفتگو با اطرافیانش از خبرى 
بزرگ گفته است. او در گفتگو با اطرافیانش تاکید کرده طى روزهاى آینده خبرى 

بزرگ را در اختیار هواداران و رسانه ها قرار داده و آن ها را سورپرایز خواهد کرد. 
بسیارى از پیدا شدن کارگزارى مناسب براى فصل آینده و تزریق پول خبر مى دهند و 
برخى نیز پیش بینى مى کنند خبر و غافلگیرى بزرگ صدرى مذاکره و توافق با احمد 
نوراللهى براى برگشت به تیم است. در حالى که شنیده مى شود حتى در صورتى که 
نوراللهى بخواهد به تیم پرسپولیس برگردد هم این اتفاق در نیم فصل رخ مى دهد. 

حاال باید منتظر بود و دید سوپرایز صدرى چیست.

حمایت از تصمیمات جنجالى 
کى روش در مصر

قلى زاده خواستار جدایى از 
شارلروا

احمد نور به پرسپولیس برمى گردد؟

مربى اسبق تیم ملى گفت: مهدى عبدى از شیخ 
دیاباته بهتر است. شــما گل دوم این بچه به 
نساجى مازندران را با دقت تماشا کنید. محشر 
بود. بخش هاى مهم مصاحبه «خبرورزشى» با 

محمد مایلى کهن را برایتان انتخاب کردیم:

■ من موافق سرمربیگرى دراگان اسکوچیچ در تیم ملى 
نبودم اما وقتى نتیجه گرفت دیگر بحثى در این رابطه باقى 
نگذاشت. اسکوچیچ خیلى عادى گفت که بازیکنان ایرانى 
تاکتیک پذیر نیستند. مى خواهم بپرسم با کدام زمین چمن 
یا استادیوم مناسب ما باید بازیکنانى تاکتیک پذیر بسازیم؟
■ مهــدى طارمى هم نظــرش را گفته اســت. مگر بى 

احترامى کرده؟
■ من نمى دانم چرا این حرف ها(اینکــه تیم ملى در نبود 
طارمى ضرر مى کند) در گذشته زده نمى شد؟ وقتى سرمربى 
سابق تیم ملى مهدى رحمتى یاهادى عقیلى را در اوج خط 

زد کسى دنبال این نبود که ضرر مى کنیم یا نه؟
■ من هزار درصد موافق ماندن اســکوچیچ هستم. اگر او 
تیم ملى ایران را به جام جهانى برســاند حقش است روى 

نیمکت بنشیند.
■ سید جالل حسینى به نظرم مى تواند مربى فوق العاده اى 
شود. شوخى نیست شما در 40 سالگى با این صالبت بازى 
کنید. شما چند نفر را ســراغ دارید که در 40 سالگى با این 
قدرت و در تیم بزرگى مثل پرسپولیس بازى کرده باشند؟

■ على پروین را با هیچ بازیکنى مقایسه نکنید. على آقا که 
استثنایى بود. شما یک بازیکن 40 ساله را آن جلو بگذارید. 
آیا مى تواند آقاى گل شود؟ پروین در فوتبال ما مثل رونالدو 
و مسى بود. اینها شــاید کمتر از بقیه بدوند اما با نبوغ خود 
نتایج و سرنوشت مســابقات را عوض مى کنند. در فوتبال 

خودمان مگر چند بازیکن این مدلى داشتیم؟
■ على کریمى بى نظیرترین بازیکن قاره خود بوده اما به هر 
حال هر بازیکنى شرایط خاص خودش را دارد. او و خداداد 

عزیزى اســتثنایى بودند و حاال شاید این یک 
مشکل نزد بازیکنان ایرانى باشد که زود ارضا 
مى شوند. این یک معضل براى ورزش ماست 
و مختص یک یا دو ورزشکار و فوتبالیست هم 

نمى شود.
■ این نظر شخصى من است که مهدى عبدى 
از شیخ دیاباته بهتر است. شما گل دوم این بچه 

به نساجى مازندران را با دقت تماشا کنید. محشر 
بود و ما باید قدر اســتعدادهاى داخلــى خودمان را 

بیشتر بدانیم. همینطور معتقدم ســیامک نعمتى بهتر 
از بشار رسن نباشد بدتر از او نیســت اگر بیشتر از خودش 
مراقبت کند. بشار کنار بازیکنان خوب پرسپولیس خودى 
نشان مى داد و االن در القطر چه کار مى کند؟ همه بازیکنان 
ما سید جالل و وحید امیرى نیستند و اگر سیامک نعمتى 
باید قدر خودش را بیشتر بداند که در این صورت مى تواند 

فیکس تیم ملى ایران باشد.

مایلى کهن:  عبدى بهتر از دیاباته است
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مزایده اتومبیل
شماره آگهى : 140003902133000012 شــماره پرونده: 139904002133000493- 
شماره بایگانى9900647  یک دستگاه خودرو ســوارى پژو تیپ روا مدل 1386 به شماره 
انتظامى ایران 43-862 ص  42 متعلق به آقاى هاشم شریعتى  نام پدر : محمود تاریخ تولد : 
1362/06/20 شماره ملى 5499597601 شماره شناسنامه : 16 که برابر اعالم پلیس راهور 
نجف آباد  در سیستم شماره گذارى بنام نامبرده مى باشد و قبال در قبال قسمتى از طلب خانم 
مریم نوروزى و پنج درصد اجرایى بازداشت گردیده  از ساعت 9  صبح تا روز سه شنبه مورخ 
1400/09/02 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد واقع در 
خیابان منتظرى شــمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ 
پانصد و بیست میلیون ریال  قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى دادگسترى اصفهان 
شروع و به هر کس که خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . طبق 
نظریه کارشناس رسمى دادگسترى اصفهان ،  مورد مزایده داراى مدل 1386، برنگ مدادى 
متالیک دو گانه سوز ،  به شماره موتور 11686011387 ،  شماره شاسى 61328558 که با 
موتور روشن به پارکینگ منتقل گردیده است .اطراف بدنه درب موتور رنگ آمیزى شده و سپر 
و چراغ جلو  طرف چپ در اثر تصادف دچار خسارت شده ، الستیکها جمعا 55 درصد آج دارد ، 
فاقد بیمه نامه معتبر مى باشند، باطرى در اثر توقف طوالنى خراب شده ، به علت نبودن سوئیچ 
و خرابى باطرى اعالم وضعیت فنى موتور و دیفرانسیل وگیربکس مقدود نمى باشد ودرصورت 
سالم بودن پایه ارزش خودرو مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال تعیین مى گردد. در ضمن بدهى 
مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیر قطعى و سایر 
هزینه ها از جمله حق الحفاظه و غیره به عهده برنده مزایده مى باشد. کسانى که مایل به خرید 
و شرکت در جلسه مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس : نجف آباد کمربندى 
جنوبى نجف آباد پارکینگ ایثار 2 دیدن نمایند. ضمــن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد. 
ضمنا  این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد تاریخ 1400/08/22 درج و منتشر مى 
گردد. و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده 
در وجه اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل 
فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسائى معتبر الزامى است . ضمنا برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طى فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب   خزانه واریز 
خواهد شد . درغیراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد . 
1219361/م الف - حجت اله کاظم زاده - مدیر واحد اجراى اسناد  رسمى نجف آباد /8/398

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

راى شماره 140060302026009562 مورخ 1400/07/10 هیات یک آقاى عباس ملکى 
کمشهء به شناسنامه شماره 51 کدملى 1284031403 صادره اصفهان فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه و مســکونى فوقانى به مساحت 32,04 مترمربع از پالك شماره 30 
فرعى از 15179 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
طبق قباله عادى از مالکیت رسمى آقاى محمد تقى آقاى قزوینى موضوع سند تقسیم شماره 

21495- 46/4/25 دفترخانه 86 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/07 - م الف: 1220365 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /8/409

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

1- راى شــماره 140060302026008339 مورخ 1400/06/21 هیات یک آقاى حسین 
قربانى به شناسنامه شــماره 29 کدملى 5110376255 صادره برخوار فرزند محمد نسبت 
به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 220 مترمربع از پالك 
309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى 
و وکالتنامه مع الواسطه از مالکیت محمود نریمانى منش موضوع سند انتقال 89896 مورخ 

78/2/13 دفترخانه 9 اصفهان ذیل صفحه 257 دفتر 225 امالك شاهین شهر 
2- راى شــماره 140060302026008355 مورخ 1400/06/21 هیات یک آقاى محمد 
دوست محمدى به شناسنامه شــماره 3400 کدملى 1287043410 صادره اصفهان فرزند 
مرتضى نســبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 220 
مترمربع از پالك 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان قباله عادى و وکالتنامه مع الواسطه از مالکیت محمود نریمانى منش موضوع سند 
انتقال 89896 مــورخ 78/2/13 دفترخانه 9 اصفهان ذیل صفحــه 257 دفتر 225 امالك 

شاهین شهر 
3- راى شماره 140060302026008356 مورخ 1400/06/21 هیات یک آقاى على قربانى 
به شناسنامه شماره 7809 کدملى 1292470410 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220 مترمربع از پالك 309 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى و وکالتنامه 
مع الواســطه از مالکیت محمود نریمانى منش موضوع سند انتقال 89896 مورخ 78/2/13 

دفترخانه 9 اصفهان ذیل صفحه 257 دفتر 225 امالك شاهین شهر 
4- راى شــماره 140060302026008357 مورخ 1400/06/21 هیات یک خانم فاطمه 
قصابى سینى به شناسنامه شــماره 28 کدملى 5110424179 صادره برخوار فرزند عباس 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220 مترمربع از 
پالك 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله 
عادى و وکالتنامه مع الواسطه از مالکیت محمود نریمانى منش موضوع سند انتقال 89896 

مورخ 78/2/13 دفترخانه 9 اصفهان ذیل صفحه 257 دفتر 225 امالك شاهین شهر 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/07 - م الف: 1220378 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /8/411

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006008053 تاریخ ارســال نامه: 1400/08/17 - آقاى/خانم 
ملیحه سلطان پور فرزند رحیم به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ پالك شماره 
85/1675 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 202 دفتر 313 امالك 
ذیل ثبت 70215 به نام نامبرده فرزند - ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند صداق 
شماره 123490- 1386/09/18 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 انتشــار 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 مســترد 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: 1220408- سید امیرحسین حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى /8/413

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006008094 تاریخ ارســال نامه: 1400/08/18 - آقاى/خانم 
تابان جان نثارى فرزند ناصر به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ پالك شماره 
85/1675 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 400 دفتر 11 امالك 
ذیل ثبت 1358 به نام نامبرده فرزند - ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند صلح 
شماره 49781- 1394/04/30 دفترخانه اسناد رسمى شماره 139 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 انتشــار 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 مســترد 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: 1220406- سید امیرحسین حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى /8/414

اخطاریه
شــماره: 432 تاریخ: 1400/8/16 - نام و نام پدر: مهران فرزند غالمرضا شــهرت: حقانى 
جونقانى شغل: آزاد محل اقامت: مجهول المکان. شقایق حســن پور با ارائه دادنامه شماره 
140009390001435447 مورخه 1400/02/18 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى خمینى 
شهر قصد اجراى دادنامه و ثبت طالق خود را دارند شایسته است جنابعالى حداکثر ظرف مدت 
یک هفته با در دست داشتن شناسنامه و سند ازدواج خود به این دفتر خانه واقع در خمینى شهر 
میدان شهدا ابتداى خیابان مدرس کوچه شهید شایانفر مراجعه فرمایید. م الف: 1220483- 

فتح اله رحیمى - سردفتر ازدواج 42 و طالق 100 خمینى شهر /8/416

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

شماره: 140060302024002469 - تاریخ:  1400/08/18 - برابر راى شماره 2240 مورخ 
1400/7/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضــى، مالکیت خانــم پوران یارعلى به شناســنامه شــماره 264 کدملى 
1754092152 صادره اهواز فرزند فالمرز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 133/60 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 30 فرعى از 4485 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/07- م الف: 1221320 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/417

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

راى شــماره 140060302026009658 مورخ 1400/07/11 هیات یک آقاى غالمعلى 
جعفرى کلیشادى به شناسنامه شماره 55 کدملى 1111591679 صادره فالورجان فرزند اکبر 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168,10 مترمربع از پالك شماره 24 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان. مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 80546- 99/9/22 دفترخانه 89 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/07 - م الف: 1221444 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /8/419

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

راى شــماره 140060302026008588 مورخ 1400/06/25 هیات یــک آقاى فتح اله 
خسروى راستابى به شناسنامه شماره 19 کدملى 4679514116 صادره فارسان فرزند ربیع اله 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 129,29 مترمربع از پالك 
شــماره 720 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان. مالکیت رسمى موضوع سند انتقال 55581 مورخ 80/12/11 دفتر 94 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/07 - م الف: 1221448 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /8/421

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 شماره 140060302027007113 مورخ 1400/06/21 رضا گارى فرزند محمدعلى 
بشماره شناسنامه 241 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283924307 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 323 فرعى از اصلى 7725 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/04 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/07- م الف: 1220509 - 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان مهدى صادقى وصفى /8/423

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

راى شــماره 139860302026014227 مورخ 1398/09/14 هیات دو خانم زهرا احمدى 
پزوه به شناسنامه شــماره 752 کدملى 1829271581 صادره خرمشــهر فرزند قربانعلى 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232,25 مترمربع از پالك شماره 21 و 170 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان. مالکیت 

متقاضى موضوع مورد ثبت صفحه 505 دفتر 846 امالك
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/07 - م الف: 1221181 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /8/425

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

راى شماره 140060302026007888 مورخ 1400/06/17 هیات یک خانم فهیمه گلى 
فروشانى به شناسنامه و کدملى 0370282795 صادره قم فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 151,84 مترمربع از پالك 13998 اصلى واقع در اصفهان 
بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان. مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 

41738 مورخ 97/12/19 دفتر 111 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 - م الف: 

1221383 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/427

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008002855 - تاریخ ارســال نامــه: 1400/08/19 - نظر 
به اینکه سند مالکیت تمامت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 15047 
فرعى از 2- اصلى که طبــق دفتــر الکترونیکــى 139520302008001690 بنام رقیه 
استادپور ثبت و ســند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
140021702008012612- 1400/8/16 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 21062- 1400/8/16 به گواهى دفترخانه شماره 292- شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1221469- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى /8/429

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مــدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و 
اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به داددگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور 

سند مالکیت مینماید ضماً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1- راى شماره 140060302032000222 مورخ 1400/8/17 آقاى علیرضا جعفرى همبرى 
فرزند یداله کدملى 1189871841 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه همبرسفلى پالك 
0 فرعى از 110 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 93.50 متر مربع 
مالک رسمى مشاعى. م الف: 1220201 - تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/22 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم : 1400/09/07 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک 

اردستان /8/430

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 3443مورخ 1400/07/13 آقاى قاسم براتى کوهانى فرزند محمد رضا ششدانگ 
یکبابخانه  سفت کارى  به مســاحت 159/70مترمربع قسمتى از پالك شماره 503  اصلى 
واقع در قطعه3  نجف آبــاد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/09/07 - 1220258 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى / 8/434

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 
آراى شــماره 3453 و 3454 مورخ 1400/07/14 آقاى احمد رضا ملکى نجف آبادى فرزند 
محمد صادق  سه دانگ مشاع و خانم فاطمه مهدیه نجف آبادى فرزند غالمحسین سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 149/49مترمربع قسمتى  از پالك شماره 820  اصلى 
واقع در قطعه10 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق سند 
رسمى شماره 185105-99/12/24 دفترخانه 23 نجف آباد مالک رسمى مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 - 1220232 
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /8/436

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 شــماره 2782مورخ 1400/06/08 محســن ملک زاده نجف آبادى فرزند حسنعلى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 239/40 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى 48/2اصلى واقع در 
قطعه9 نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 - 1220227 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /8/438

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 شــماره 2529مورخ 1400/05/21 آقاى حمید رســتمى فرزند محمد على ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 223/80مترمربع قســمتى از پالك ثبتى شماره 904  اصلى واقع در 
قطعه7 نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 - 
1220676/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/440

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

شماره: 140060302024002451 - تاریخ:  1400/08/16 - برابر راى شماره 2351 مورخ 
1400/8/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى، مالکیت آقاى ســیدمحمد فیاض به شناســنامه شــماره 38 کدملى 
1288530595 صادره اصفهان فرزند سیدمصطفى در ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به 
مساحت 75/62 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى از 4418 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/07- م الف: 1221588 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/446

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 شــماره 3374مورخ 1400/07/11 آقاى على حبیب الهى نجــف آبادى فرزند مهدى  
ششدانگ یکبابخانه به استثناى بهاى ثمینه اعیانى به مساحت 194/23  مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 363 اصلى  واقع در قطعه7 نجف آباد واقــع در بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان - متقاضى طبق سند رسمى شماره 15445 - 98/11/11 دفترخانه 433 نجف آباد 
مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/07 - 1220785/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/448

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 شــماره  3273مورخ 1400/07/06خانم اشــرف عنایتى نجف آبادى فرزند مرتضى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 157/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 362  اصلى واقع 
در قطعه7 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق سند رسمى  
شــماره 13188-98/12/6 دفترخانه 343 نجف آباد مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/08/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 - 1220242 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /8/432
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تاسیس
شرکت سهامى خاص ویرا توسعه کیهان کاوش درتاریخ 1400/08/10 به شماره ثبت 2610 به شناسه ملى 14010471596 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى، پیاده 
سازى و اجرا، نظارت، بهره بردارى و مشاوره در زمینه هاى الکترونیک ( نرم افزار و سخت افزار)، طراحى و پیاده سازى مدارهاى 
مجتمع و قطعات سه بعدى، الکترونیک قدرت، سیستم هاى فرکانس باال، سیستم هاى قدرت فشار قوى و فشار ضعیف، کنترل، 
سیستم هاى مخابراتى مجاز در حوزه هاى فناورى اطالعات، سیستم هاى امنیتى و هوشمند، اینترنت اشیاء، عمرانى، راه و شهر 
سازى، پروژه هاى امنیتى، هوشمندسازى و اتوماسیون مسکونى، ادارى، بیمارستانى، سیستم هاى اتوماسیون صنعتى، حمل 
و نقل و مترو، واردات، صادرات، تامین، توضیع و خرید و فروش کاالهاى مجاز، قطعات و لوازم جانبى، کنترل فنى و کیفى پروژه 
هاى شرکت در داخل و خارج از کشور، برگزارى دوره هاى علمى و فنى در زمینه فعالیت هاى شرکت، دریافت و اعطاى مجوز 
و نمایندگى در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تســهیالت ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى کشور در راستاى 
پیشبرد و تحقق اهداف مجموعه. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله آزادگان ، کوچه شهید 
داورپناه ، بن بست شهیدسیف اله حاج حیدرى ، پالك 0 ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستى 8415617341 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقســم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 2061312 مورخ 1400/07/25 نزد بانک پارسیان شعبه 
بزرگمهر با کد 2061 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى روح اله کرمى حاجى آبادى به شماره ملى 1100366865 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیررضا نیکومنش به شماره ملى 
1130437604 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد على جمالى به شماره ملى 1272332322 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین بمانعلى زاده عطاآبادى به شماره ملى 5120057391 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على فرهنگ به شماره ملى 1080426744 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال خانم پروین بویرى به شماره ملى 4660384276 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1220440)

آگهى تغییرات
شــرکت عمران تجهیز فرنام ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 43487 و شناسه 
ملــى 10260614007 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/07/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حمید شریفى 
تودشکى به شماره ملى 0071559086 
، علــى قربانــى مزرعه به شــماره ملى 
1286870178 و حسام الدین بالئیان 
به شــماره ملى 5650048126 بسمت 
اعضاء اصلى هیــات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - مرتضى شفیعى 
برزآبادى به شماره ملى 1291734309 
بســمت بازرس اصلى و مریم محمدى 
تودشکى به شماره ملى 0069363544 
بســمت بازرس على البــدل براى مدت 
یکسال انتخاب 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 

(1220438)

تاسیس
شــرکت ســهامى خاص آریا مفتول نوید نقش جهان درتاریــخ 1400/08/16 به شــماره ثبت 69206 به شناســه ملى 
14010485877 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: تولید ، بسته بندى ، توزیع ، پخش ، خرید ، 
فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اعم از انواع آهن آالت (ساختمانى، صنعتى و آلیاژى) ضایعات آهن ، انواع 
میلگرد ، تیر آهن ، نبشى ، ناودونى ، شمش ، اسلب ، آهن اسفنجى ، انواع قوطى و پروفیل ، انواع لوله و ورق (سیاه ، گالوانیزه ، رنگى) 
و انواع مختلف مفتول هاى صنایع فلزى به روش هاى سرد و گرم و کشش و غیر کشش و ریخته گرى ، گالوانیزه ، مسوار و معمولى 
، مس جوشى ، فنس هاى شبکه فلزى ، تورى هاى فلزى ، سیم خاردار ، رابیتس ، کوره هاى صنایع مفتولى و ریخته گرى ، انواع 
پیچ ، مهره ، پرچ ، میخ ، سیم ، صادرت و واردات انواع مواد اولیه جهت کارگاه یا کارخانه جهت صنایع فلزى و غیر فلزى . اخذ وام و 
تسهیالت ارزى و ریالى از کلیه بانک ها و موسسات خصوصى و دولتى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، ایجاد شعبه و نمایندگى 
در داخل و خارج کشور ، شرکت در انواع مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى و تامین نیروى انسانى به صورت موقت و غیر موقت 
جهت تحقق اهداف شرکت ، بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى ، برگزارى و شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها و کنفرانسها و 
سمینارها ، ترخیص کاال از کلیه بنادر و گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رکن 
الدوله غربى ، بزرگراه شهید صیاد شیرازى ، خیابان 22 بهمن ، پالك 32 ، ساختمان مجموعه ادارى غدیر ، طبقه همکف کدپستى 
8158714181 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 50000000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1750000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 24921299 مورخ 
1400/08/09 نزد بانک مسکن شعبه عطار با کد 2492 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى محمدنوید دریابر به شماره ملى 1270960040 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى روح اله توکلى نژاد به شماره ملى 1289603545 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى آرمان شعبانى به شماره ملى 1292748486 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا قاسمى آخوره سفال به شماره ملى 1272090779 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 
سال خانم پریسا نیک فر به شماره ملى 1940207207 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 (1220453)

عوارض مرگبار میگرن!چرا خواب هاى عجیب و غریب  مى بینیم؟
بیمارى نورولوژیک میگرن داراى عالئم متفاوتى از جمله ســردرد شــدید و 

طاقت فرساست و جزو پنج بیمارى شایع در ایران محسوب مى شود.
صفیه احمدزاده گفت: معموًال به سردردهاى شــدیدى که با تهوع، استفراغ، 
اختالل در تکلم، بى حسى و کوفتگى، حساســیت به صدا و نور همراه باشند 
میگرن مى گویند.  وى گفت: ریشــه میگرن در 25 درصد افراد مبتال به آن 
ژنتیکى است و بانوان سه برابر بیشتر از آقایان در معرض ابتال به آن قرار دارند.  
احمــدزاده ادامه داد: بر اســاس آخرین تحقیقات و گزارش هــا کودکان نیز 
مى توانند به این اختالل مبتال شوند اما شروع پیشرفته میگرن از دوران بلوغ 
است.  وى با بیان اینکه عالئم میگرن در افراد، متفاوت است، افزود: پیش فعالى 
یا خستگى مکرر، کم خورى شدید، افسردگى، تحریک پذیرى و سفتى عضالت 
گردن، درد چشم، درد در قسمت سرشــانه ها، سردرد هاى ضربانى، اسهال و 

استفراغ، رنگ پریدگى و گاهى تب از عالئم و عوارض ابتال به میگرن است.  
مسئول آموزش مرکز بهداشت شهید بلندیان استان قزوین اظهار داشت: افرادى 
که به سردردهاى میگرنى مبتال مى شوند در نرم عادى حدوداً چهار ساعت و در 

نرم پیشرفته حدودا سه تا چهار روز درگیر این اختالل هستند.  
این کارشناس ادامه داد: اختالل میگرن در 90 درصد مواقع داراى عالئم است 

اما گاهى اوقات نیز بدون عالئم شیوع پیدا مى کند.
وى با بیان اینکه، میگرن درد کشنده اى نیست اما کاهنده توان و جسم است 
افزود: افرادى که مبتال به میگرن هســتند مى توانند با مراجعه به پزشــک 
متخصص مغز و اعصاب براى کنترل و کاهش شدت بیمارى خود اقدام نمایند.  
وى بیان کرد: مصرف مسکن تحت نظر پزشک و همچنین داروهاى ضد تهوع تا 
حد زیادى از شیوع بیمارى جلوگیرى مى کند اما آنچه در کنترل این اختالل مهم 
است، داشتن رژیم غذایى مناسب است به عنوان مثال خوردن صبحانه براى 

افرادى که داراى میگرن هستند بسیار مهم و حائز اهمیت است.   
احمدزاده همچنین گفت: مصرف فلفل و برخى ادویه هاى آلرژیک، پیاز، گوجه 

فرنگى، لبنیات، شکالت شیرین و پنیر کهنه و سنتى 
براى افراد میگرنى توصیه نمى شود اما مصرف 

ماهى قزل آال و ســالمون، میگو، مصرف 
میوه جات به خصــوص هندوانه، انجیر، 

جوشانده دارچین، شکالت تلخ، هویج، 
کلم و کاهو مى تواند به صورت 

قابل مالحظه اى از شیوع این 
بیمارى کم کند.

بیشــتر خواب هایى که مى بینیــم، در مرحله REM خواب 
(خواب همراه با حرکات ســریع چشــم) اتفــاق مى افتند. 
ما در طول شــب به صورت مقطعى این مرحله را ســپرى 
مى کنیم. مطالعات نشان مى دهد که امواج مغزى ما در طول 
چرخه هاى REM به اندازه فعالیتشــان در بیدارى، در طول 

خواب هم فعال هستند.
مرحله REM خواب توسط ســاقه مغز (بخش پایینى مغز) 

ایجاد مى شود اما خواب دیدن توســط مغز قدامى (قسمت 
جلویى مغز) حاصل مى شــود. اگر ســاقه مغز آسیب ببیند، 
 REM بیماران خــواب مى بینند امــا وارد مرحله خــواب
نمى شوند. در حالى که اگر مغز قدامى آسیب ببیند، بیماران 

به مرحله خواب REM وارد مى شوند اما خواب نمى بینند.
این موضوع شاید با انتقال دهنده هاى عصبى یا مواد شیمیایى 
درون مغز مرتبط باشــد. تعــدادى از رویاهایى که در طول 

مرحله REM مى بینیــم، منطقى اند و برخى دیگر بســیار 
عجیب به نظر مى رسند.

اســتیل کولین (که مغز را فعال نگه مى دارد) و دوپامین (که 
برخى از پژوهشگران آن را با توهم مرتبط مى دانند) دو ماده 
شــیمیایى هســتند که در این زمینه نقش دارند. اگر میزان 
دوپامین افزایــش پیدا کند، احتمــاال خواب هاى عجیب و 

سورئالى خواهیم دید.

یکى از بحث برانگیزترین ســؤال ها در مــورد خواب همین 
اســت! در دهه 1950 میالدى، فروید بحث "تعبیر خواب" 
را به میان کشــید، اما هنوز کسى نتوانســته ادعاهاى او را 
ثابت کند. ما مى دانیم که افراد دچار بــه اختالل اضطراِب 
بعد از ســانحه (PTSD) بیشــتر کابوس مى بینند. بنابراین 
خواب دیــدن مى تواند تحت تأثیر شــرایط روانپزشــکى 
و مشــکالت روحى باشــد. البته افراد عــادى هم کابوس 
مى بینند و به طور کل علت تئورى هاى متفاوتى در این زمینه 

وجود دارند.
مطالعات نشــان مى دهد که خواب ها بیشــتر از تخیالت 
یا خاطرات شــما و افکار انتزاعى و آرزوهایتان سرچشــمه 
مى گیرند تا از ادراك. البته جزئیــات مربوط به خواب هایى 
که مى بینیم، پس از بیدار شدن سریع محو مى شوند و براى 
همین است که به یاد آوردن آنها پس از مدتى دشوار مى شود.

خواب شبانه بین 7 تا 9 ســاعت، باعث بهبود عملکرد مغز 
و بدن براى فعالیت  هاى روز بعد مى  شــود. در صورتى که 
خواب شبانه کافى نداشته باشید، بخصوص اگر این موضوع 
در شب هاى متعددى تکرار شــود، شاهد تحلیل قواى بدنى 

خود خواهید بود.
خواب کافى براى ســالمت روحى و جســمى ما واجب و 
ضرورى است. خوابیدن به اندازه  غذا خوردن و نفس کشیدن 

براى بدن ما مهم است.
مطالعات مختلفى در اوایل سال 2000 صورت گرفت که طى 
آنها دانشمندان به بررسى عوارض کمبود خواب پرداختند. 
نتیجه  تحقیقات نشان داد که خواب با چندین عملکرد مغزى 
مختلف در بدن انسان ارتباط مستقیم دارد، از جمله: تمرکز، 

بهره ورى و توانایى شناختى.
خوابیدن، در بازســازى و بهبودى عملکرد بدن مؤثر است. 
سیستم ایمنى هم از این قاعده مســتثناء نیست. تحقیقات 
متعدد نشــانگر این هســتند که خواب با کیفیت و کافى در 

مبارزه با عفونت ها به بدن کمک مى کند.

خانم ها مصرف گوشت را جدى بگیرند

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانــى درباره اهمیت 
مصرف گوشت و مرغ در بانوان توضیح داد.

جوزدانى درباره مصرف گوشــت و مرغ اظهار کرد: در 
حال حاضر مصرف گوشــت و مرغ در میان افراد زیاد 

نیست.
او افزود: ناآگاهى هاى موجود باعث شده تا برخى ها در 
مصرف گوشت و مرغ یا زیاده روى کنند یا به صورت 
کلى آن را از برنامه غذایى خود حذف کنند. پروتئین هاى 
حیوانى، گوشت، مرغ، ماهى و … از جهت اینکه منبع 
بسیار خوب پروتئین و آهن و B12 براى بدن هستند؛ 

بنابراین اهمیت زیادى دارند.

جوزدانى تصریح کــرد: محصــوالت حیوانى مانند: 
گوشت، مرغ و ماهى باالترین میزان جذب آهن را دارند 
که براى بدن بسیار مهم است، همچنین ویتامین هاى 
B12 هم تنها در پروتئین هاى حیوانى یافت مى شوند.

این متخصص تغذیه و رژیــم درمانى ادامه داد: بانوان 
معموال کمتر مرغ و گوشــت مصرف مى کنند که به 
اینصورت جذب پروتئین در آن ها کاهش پیدا مى کند و 
در نهایت منجر به کم خونى، فقر آهن و ویتامین هاى 
B12 مى شــود که وجود آن ها در بانوان بسیار شایع 

است.
جوزدانى گفت: کمبود مصرف گوشت و مرغ در بانوان 

هم شایع است و هم مى تواند آسیب پذیر باشد و باعث 
خســتگى، ریزش مو، اشــتهاى زیاد به علت کمبود 
پروتئین و فقر خون، پرخورى، اضافه وزن، احســاس 
سرما به ویژه در بانوان، کاهش تمرکز و قدرت حافظه 

شود.
او اضافه کرد: آقایان مى توانند گیاه خوار شوند و به هیچ 
عنوان گوشــت مصرف نکنند، اما بانوان باید حتما از 

آن ها استفاده کنند.
جوزدانى با اشاره به معایب مصرف گوشت اظهار کرد: از 
معایب مصرف گوشت ها مى توان به پرچرب بودنشان 
اشاره کرد، امروزه افراد بیشتر از مرغ و قسمت ران مرغ 
و گوشت هاى چرخ کرده اســتفاده مى کنند که داراى 

چربى زیادى هستند.
او با بیــان اینکــه در برنامه هاى غذایــى خانواده ها 
مصــرف ماهى به شــدت کم اســت، تاکیــد کرد: 
گوشــت ها چربى اشــباع شــده دارنــد و زمانى که 
مصرف آن بیش از حد شــود باعث بروز بیمارى هاى 
قلبى، فشــار خون، گرفتگى عروق، پایدارى نســبت 
به انســولین در بدن و انواع بیمارى هــاى متابولیک 
در بدن شــود کــه در اینصــورت چاقــى افزایش 
مى یابــد؛ بنابرایــن بایــد در مصرف گوشــت حد

 تعادل رعایت شود. 

فرنگى، لبنیات، شکالت شیرین و پنیر کهنه و سنتى 
براى افراد میگرنى توصیه نمى شود اما مصرف 

ماهى قزل آال و ســالمون، میگو، مصرف 
میوه جات به خصــوص هندوانه، انجیر، 
جوشانده دارچین، شکالت تلخ، هویج،

کلم و کاهو مى تواند به صورت 
قابل مالحظه اى از شیوع این 

بیمارى کم کند.

گوجه فرنگى به علت خواص درمانى فراوان مى تواند باعث جلوگیرى از بیمارى هاى 
مختلف شود.

گوجه فرنگى داراى خواص فروانى است و براى کسانى که قصد الغرى یا کاهش وزن 
دارند بسیار موثر خواهد بود و خاستگاه آن آمریکاى جنوبى است و حاوى مقدار زیادى 

پتاسیم، منگنز، منیزیم، مس و فسفر است.
ویتامین C یک ماده مغذى براى حفظ سالمتى تمامى افراد به ویژه بانوان 

باردار است. گوجه فرنگى در علم گیاه شناسى به عنوان یک میوه 
تلقى مى شود، اما کشاورزان آن را جزو سبزیجات مى پندارند.

از خواص گوجــه فرنگى مى توان به درمان ســرطان هاى 
گوناگون، تنظیم فشــار خون، کاهش وزن، بهبود سالمت 
پوســت و مو، مفید براى دوران باردارى، کاهش ســطح 
کلســترول، تقویت قلب، رفــع اثرات دود ســیگار، بهبود 

بینایى، تقویت سالمت گوارش، فراهم کردن خوابى راحت 
و بهبود حرکت عضله ها، مدیریت دیابت، کاهش خطر ابتال به 

سنگ کیسه صفرا، تقویت و استحکام استخوان ها، تقویت سیستم 
ایمنى بدن، کاهش التهاب، افزایش قدرت مغز، تقویت سالمت کبد 

و ... اشاره کرد.
95 درصد گوجــه فرنگى آب و نیم درصــد باقیمانده آن را 

کربوهیدرات و فیبر تشــکیل مى دهد. گوجه ها 
 A، C، حاوى مقدار خوبى از ویتامین هاى

K و خانواده گروه B است. این گیاه 
حاوى فیبــر و پروتئین و مقدارى 

ترکیبات ارگانیک مانند لیکوپن 
اســت که به شــدت براى 
ســالمتى و تقویت سیستم 

ایمنى بدن موثر است.
همچنین گفتنى است که استعمال دخانیات باعث ابتال به سرطان ریه مى شود و گوجه 
فرنگى مى تواند باعث جلوگیرى از بروز این بیمارى در بدن افراد شود. گوجه فرنگى به 
علت اینکه داراى اسیدفولیک است، مى تواند باعث جلوگیرى از استرس و اضطراب 

شود یا آن را از بین ببرد.
گوجه فرنگى داراى فیبر اســت و مصرف آن مى تواند باعث تحریک 
روده ها و جلوگیرى از یبوســت و کاهش فشار خون شود، بنابراین 
فیبر سوخت و ساز چربى ها را بهبود مى دهد، تجمع چربى را از بین 

مى برد و به اینصورت در کاهش وزن کمک خواهد کرد.
گوجه فرنگى جزو مواد مغذى کم کالرى است و باعث جلوگیرى 
از جذب چربى در بدن مى شود؛ بنابراین اگر قصد کاهش وزن 
یا الغرى داریــد، مى توانید در طول روز از آن اســتفاده کنید. 
همچنین ویتامین هاى C موجود در آن هم باعث جلوگیرى 
از بروز التهاب در بدن خواهد شــد و به علت اینکه سرشار از 
ویتامین ها و مواد مغذى گوناگون است؛ بنابراین باعث تامین 

40 درصد از ویتامین C در بدن افراد خواهد شد.
پروتئین موجــود در گوجه فرنگى براى ترمیم ســلول ها 
و ساخته شدن ماهیچه ها مناســب خواهد بود. اگزما 
و پسوریازیس باعث بروز شــوره سر در افراد 
مى شــوند؛ بنابرایــن مصرف گوجه 
فرنگى مى تواند به کالژن سازى 
پوست کمک کند و در نهایت 
از بروز شوره و پوسته پوسته 
شدن ســر هم جلوگیرى 

خواهد کرد.

چرا باید گوجه بخوریم؟

یم، منگنز، منیزیم، مس و فسفر است.
CمینC یک ماده مغذى براى حفظ سالمتى تمامى افراد به ویژه بانوان 

ر است. گوجه فرنگى در علم گیاه شناسى به عنوان یک میوه 
ى مى شود، اما کشاورزان آن را جزو سبزیجات مى پندارند.

واص گوجــه فرنگى مى توان به درمان ســرطان هاى 
گون، تنظیم فشــار خون، کاهش وزن، بهبود سالمت 
باردارى، کاهش ســطح مفید براى دوران مو، ــت و

ــترول، تقویت قلب، رفــع اثرات دود ســیگار، بهبود 
کردن خوابى راحت  تقویت سالمت گوارش، فراهم ى،

بود حرکت عضله ها، مدیریت دیابت، کاهش خطر ابتال به 
استحکاماستخوانها، تقویت سیستم تقویت و گ کیسه صفرا،

ى بدن، کاهش التهاب، افزایش قدرت مغز، تقویت سالمت کبد 
شارهکرد.

درصد گوجــه فرنگى آب و نیم درصــد باقیمانده آن را 
تشــکیلمى دهد. گوجه ها  وهیدرات و فیبر

A، C ى مقدار خوبى از ویتامین هاى،
B خانواده گروه B است. این گیاه

ى فیبــر و پروتئین و مقدارى 
یبات ارگانیک مانند لیکوپن 
ـت که به شــدت براى 
المتى و تقویت سیستم 

شود یا آن را از بین ببرد.
گوجه فرنگى داراى فیبر اســت و مصرف آن مى تواند باعث تحریک 
روده ها و جلوگیرى از یبوســت و کاهش فشار خون شود، بنابراین 
فیبر سوخت و ساز چربى ها را بهبود مى دهد، تجمع چربى را از بین 

مى برد و به اینصورت در کاهش وزن کمک خواهد کرد.
گوجه فرنگى جزو مواد مغذى کم کالرى است و باعث جلوگیرى 
از جذب چربى در بدن مى شود؛ بنابراین اگر قصد کاهشوزن

یا الغرى داریــد، مى توانید در طول روز از آن اســتفاده کنید. 
Cهمچنین ویتامین هاىC موجود در آن هم باعث جلوگیرى 
از بروز التهاب در بدن خواهد شــد و به علت اینکه سرشار از 
ویتامین ها و مواد مغذى گوناگوناست؛ بنابراین باعث تامین

C درصد از ویتامین C در بدن افراد خواهد شد. 40
پروتئین موجــود در گوجه فرنگى براىترمیم ســلول ها 
و ساخته شدن ماهیچه ها مناســب خواهد بود. اگزما 
سر در افراد و پسوریازیس باعث بروز شــوره

مى شــوند؛ بنابرایــن مصرف گوجه 
فرنگى مى تواند به کالژن سازى

پوست کمک کند و در نهایت 
از بروز شوره و پوسته پوسته 
شدن ســر هم جلوگیرى 

خواهد کرد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

در قرآن، درمان بزرگ ترین بیمارى ها یعنى کفر و نفاق و سرکشــى و 
گمراهى است، پس به وسیله قرآن خواسته هاى خود را از خدا بخواهید 
و با دوســتى قرآن به خــدا روى آورید و به وســیله قــرآن از خلق خدا 
چیزى نخواهید، زیرا وسیله اى براى تقرب بندگان به خدا، بهتر از قرآن 
وجود ندارد. آگاه باشید، که شــفاعت قرآن پذیرفته و سخنش تصدیق 
مى شود، آنکس که در قیامت، قرآن شفاعتش کند بخشوده مى شود و آنکس 

موال على (ع)که قرآن از او شکایت کند محکوم است.
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بهمن خلیلى، مدیــر عملیات مجتمع فوالد ســبا با اعالم رکورد روزانــه 37 ذوب در 
کوره هاى قوس الکتریکى شماره 1 و 2 مجتمع فوالد سبا، افزود: این رکورد روزانه که 
در سوم آبان ماه به ثبت رسید، مبین هماهنگى کامل بین واحدهاى مختلف تولیــدى 
و پشتیبانى اعم از خرید و آهن سازى، فوالدسازى، ریخته گرى، نورد، نسوز، جرثقیل ها، 
کنترل کیفى، برنامه ریزى و کنترل روش هاى تولید، و واحدهاى مختلف فوالد مبارکه 

است.
وى تصریح نمود: پس از انجام نوسازى خط قدیم مجتمع فوالد سبا و انجام تعمیرات 
اساســى به صورت هم زمان و با رفع موانع پایین دستى کوره هاى قوس، شاهد روان تر 

شدن کار عملیات در واحدهاى مختلف هستیم.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: این رکورد در حالى اتفاق افتاد که این 
مجتمع در حال طى کردن شیب آموزشى پس از انجام نوسازى خط است، ضمن اینکه 
همکاران با تالش مضاعف در حال برطرف کــردن موارد مربوط به راه اندازى و تثبیت 
شرایط بهینه براى خط تولید نیز هســتند. ضمن اینکه روش هاى جدید و نوآورانه در 
فرایندهاى تولیدى و تعمیراتى توســط کارکنان پرتالش ناحیه از عوامل تأثیرگذارى 

است که باعث شده گریدهاى جدیدى ازجمله API X60 و API X70 با موفقیت 
در ماه جارى تولید گردد.

دستیابى به رکورد روزانه 37 ذوب در فوالد سبا

به همت کمیسیون گردشگرى، صنایع دستى و فرش اتاق بازرگانى اصفهان، نشست 
مشترك جمعى از پیشکسوتان وفعاالن حوزه صنایع دستى با مدیرکل بازرگانى وزارت 

میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى برگزارشد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، عباس شیردل، رئیس اتحادیه صنایع 
دستى اصفهان در این نشست تشکیل جامعه تخصصى صنایع دستى را درجلوگیرى از 
تخلفات این حوزه حایز اهمیت دانست و افزود: با وجود ارجاع قانون آن به معاونت صنایع 
دستى و تکلیف این معاونت به نوشتن آیین نامه اجرایى جامعه تخصصى صنایع دستى، 

تاکنون این امر اجرایى نشده است. 
 وى تخصیص ردیف بودجه اى از صندوق حمایت از پیشکســوتان صنایع دســتى به 
بازنشســتگان بیمه نشــده این عرصه را نیز بسیار مهم دانســت و همچنین خواستار 

تخصیص بودجه براى بیمه کردن هنرمندان صنایع دستى شد. 
شیردل با بیان اینکه ســوء مدیریت بالى جان هنرمندان اصفهانى است تصریح کرد: 
درحوزه صنایع دستى ضربه اصلى در چندسال گذشته مربوط به تحریم هاى داخلى بوده 

و هنرمندان بیش از تحریم هاى ظالمانه خارجى درگیر تحریم هاى داخلى بوده اند. 
رئیس اتحادیه صنایع دســتى اصفهان برخوردارى هنرمندان از معافیت هاى مالیاتى، 
برخوردارى از تســهیالت کم بهره و حمایت از جانب دولت به دلیل بروزکرونا و آسیب 

جدى به این بخش را ضرورى خواند. 
درادامه سحرامینى، دبیر کمیسیون گردشــگرى، صنایع دستى وفرش اتاق بازرگانى 
اصفهان عدم وجود تشــکل ملى در خصــوص راهبرى پایدار صنایع دســتى، فقدان 
آموزش هــاى مکمل در بخــش معرفى، بازاریابــى و صادرات صنایع دســتى طبق 
استانداردهاى جدید جهانى، ضعف شدید بخش هاى متنوع B2Bداخلى و خارجى به 
لحاظ نبود حلقه هاى تکمیلى تخصصى و وجود تعهد ارزى به عنوان مانع کلیدى در حوزه 
صادرات صنایع دستى و فرش به بازار هاى جهانى را از مهم ترین چالش هاى این حوزه 
عنوان کرد. وى حذف نقره و سنگ هاى زینتى از زمره فلزات گرانبها و آزاد ودرنظرگرفتن 
معافیت هاى گمرکى براى واردات و صادرات دربخش فلزات گرانبها را ضرورى دانست.  
ایجاد مجموعه هاى فروش آثارهنرى در اصفهان ، رفع  منع صادرات مصنوعات نقره و 
طالى دست ساز، حل مشکل تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع دستى به ویژه ورق مس، 
حمایت از روش هاى نوین فروش صنایع دستى، تزریق بودجه به صنایع دستى، ایجاد 
ساز وکار بسته بندى فاخر صنایع دستى اصفهان، ایجاد شرکت هاى توسعه صادرات و 
فروش از جمله مواردى بود که هنرمندان و پیشکسوتان صنایع دستى اصفهان در این 

نشست مطرح کردند.

تزریق بودجه، مهمترین نیاز صنایع دستى اصفهان

جلسه بررسى روند جارى سازى استراتژى هاى مدیریت 
توزیع گاز در استان در فصل ســرد به میزبانى استاندارى 

اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت گاز استان اصفهان، در 
این نشست ضمن مرور استراتژى ها و برنامه هاى مدیریت 
توزیع گاز در سطح استان روند جارى سازى مصوبات گذشته 
استاندارى در این حوزه نیز بررسى شد و سید مصطفى علوى 
مدیرعامل شرکت گاز، با اشاره به ضرورت و فوریت جارى 
ســازى طرح هاى مدیریت مصرف گاز در استان افزود: با 
توجه به کاهش دما و کسرى تراز گاز در استان، ضروریست 
مصرف کنندگان عزیز مصرف بهینه گاز را در اولویت قرار 

دهند.

علوى با اشاره به مصارف بیش از حد انرژى در کشور نسبت 
به متوسط جهانى، بر اطالع رسانى و ارتقاى سطح آمادگى 
مصرف کنندگان گاز براى مواجهه با محدودیت گاز تأکید 
و از همکارى مدیریت بحران اســتاندارى در این راســتا 

تشکر نمود.
وى، همچنین با تاکید بر اجــراى تکالیف مندرج بر قانون 
اصالح الگوى مصرف و مصوبات شــوراى انرژى کشور  
اقدامات انجام شــده در حوزه مســئولیت هاى اجتماعى 
شرکت گاز استان طى یکسال گذشته را در محورهاى پنج 
گانه ؛ اجتماعى، فرهنگى، رسانه اى، محیط زیستى و تاثیر بر 
کسب و کار  مطلوب ارزیابى کرد و گفت: دستگاه هاى ذیربط 
در زمینه تامین سوخت زمستان اقدامات الزم را انجام دهند 

تا در این فصل ســرد مردم استان با مشکل کمبود سوخت 
مواجه نشوند.

در ادامه منصور شیشــه فروش مدیر کل مدیریت بحران 
استان اصفهان نیز ضمن تشکر از حضور فعاالنه شرکت گاز 
استان اصفهان در زمینه هاى مدیریت بحران و بهینه سازى 
مصرف گاز، توسعه اقدامات اطالع رسانى و هماهنگ سازى 
صنایع عمده و فوق عمده را در کاهش مصرف گاز خواستار 
شد.  وى با اشاره به حساسیت هاى استانى در کمبود منابع 
آب، برق و گاز و لزوم مدیریت در بخش توزیع و مصرف، کلیه 
دستگاه هاى اجرایى استان را در این زمینه مسئول دانسته و 
هماهنگى بین بخش هاى مختلف را الزمه حصول نتیجه 

از فعالیت هاى برنامه ریزى شده دانست.

بررسى روند جارى سازى استراتژى هاى مدیریت توزیع گاز 

بر اساس رتبه بندى جدید اعالم شده شش ماهه ابتدایى سال 
1400 کمیسیون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات، بانک 
آینده یکى از معدود بانک هاى موفق کشور با پاسخ گویى 

 صددرصدى شد.

همچنین، در آخرین گزارش کمیسیون انتشار و دسترسى 
آزاد به اطالعات و بانک مرکزى ج.ا.ایران در مهرماه سال 
گذشته، بانک آینده با صددرصد پاسخ گویى، در صدر شبکه 
بانکى کشور در این زمینه قرار گرفت. پیرو ابالغ قانون انتشار 

و دسترسى آزاد به اطالعات به شبکه بانکى کشور، بانک 
آینده در سال 1396 به عضویت سامانه انتشار و دسترسى 
آزاد به اطالعات درآمد و پاســخ گویى به الزامات مندرج در 

قانون پیش گفته را در دستور کار خود قرار داد.

 با استقرار نظام آراستگى در 15 منطقه از 38 منطقه خودگردان آبفاى استان اصفهان در پاسخگویى بانک آینده 
حدود 20 درصد بهبود بهره ورى در محیط کار حاصل شده است. 

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان افزود:  در چند سال 
اخیر  اقداماتی در قالب طرح استقرار نظام آراستگى 
محیط کار موســوم به 5s  به منظور مرتب سازى، 
پاکیزه ســازى و ســامان دادن محیط کار به اجرا 
درآمده که زمینه بهبود بهــره ورى بین کارکنان را 

مهیا کرده است.  
 سعید ابوطالبیان  اقدامات انجام شده در زمینه پیاده 
ســازى نظام آراستگى را شــامل دو  محور سخت 
افزارى و  نرم افزارى عنوان و افزود: هدف ازاجراى  
این نظام، حفظ، نگهدارى و استانداردسازى محیط 
کار در قالب  پاکســازى، نظم و ترتیــب، نظافت، 

استاندارد سازى و انضباط است .
وى با بیان این که رعایت این نکات در نهایت باعث 

پیشگیرى از اتالف هزینه و سرمایه مى شود اظهار داشت: کاهش چشمگیر خطاها و 
اشتباهات، افزایش عالقه کارکنان به محیط، باال رفتن سطح خالقیت افراد، بهبود وضع 
ظاهرى محیط، ارتقاء روحیه کارى و رضایت مندى شغلی از جمله دستاوردهاى مهم 

اسقرار این نظام است.
مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات آبفاى استان اصفهان گفت: هم اکنون با نصب 
عالئم حســى در راه پله ها و ایجاد رمپ اســتاندارد، فضاى مناســبى  براى  سهولت 
دسترسى جانبازان و معلولین به خدمات آبفا صورت 

گرفته است. 
ابوطالبیان گفت: نظام آراستگى محیط کار سیستم 
بسیار ساده اى است که اساس آن را نظم و انضباط 
تشکیل مى دهد و در نهایت افزایش رضایت مندى 

متقاضیان را به همراه دارد.
ابوطالبیان گفت: در حال حاضر فرآیند استقرار نظام 
آراســتگى در 8 منطقه خودگردان دیگــر نیز آغاز 
شده اســت و پیش بینى تا انتهاي سال 1402 همه 
38 منطقه خودگردان آبفاى استان اصفهان تحت 

پوشش نظام آراستگی محیط کار(s 5) قرار گیرند. 
شایان ذکر است اســتقرار نظام آراستگى در آبفاى 
مناطق خودگردان نجف آباد، لنجان، مبارکه، فالورجان، گلپایگان، بهارستان، نایین، 
تیران و خمینى شــهر به طور کامل اجرا شده و در مناطق اردســتان، برخوار، جرقویه، 

دهاقان، سمیرم، شاهین شهر، شهرضا و فوالدشهر  نیز آغاز شده است. 

بهبود بهره ورى با استقرار نظام آراستگى در محیط کار

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: از ابتداى سال 
جارى تاکنون دو هزار خدمت حقوقى به مددجویان کمیته 

امداد استان اصفهان ارائه شد.
کریم زارع با اشــاره به ضرورت توجه به مسائل حقوقى 
مددجویان کمیته امداد اظهار کرد: از ابتداى سال جارى 
تاکنون دو هزار خدمت حقوقى توسط این نهاد با همکارى 

جمعى از وکال و نیکوکاران به مددجویان ارائه شد.
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه بیشتر خدمات 
حقوقى مربوط به مشکالت خانواده، مالى، ثبتى و ملکى 

مددجویان اســت، ادامه داد: در این مــدت 700 پرونده 
مددجویى با ارتباط مناسب با کانون وکالى دادگسترى 
و مرکز مشــاوران قوه قضائیه مورد رسیدگى در مجامع 

حقوقى استان قرار گرفت.
وى خدمات حقوقى را بخش مهمى از خدمات کمیته امداد 
به جامعه تحت حمایت این نهاد عنوان کرد و گفت: 300 
میز خدمت حقوقى براى بهره مندى مددجویان فعال است 
و 61 وکیل نیکوکار، با کمیته امداد استان همکارى دارند.

زارع در ادامه با تاکید بر اهمیت آگاهــى افراد جامعه از 

حقوق خود و قوانین مرتبط با زندگــى روزمره، افزود: با 
هدف افزایش دانش حقوقى، 35 دوره آموزشى به صورت 
حضورى و غیرحضورى براى هفت هــزار و 151 نفر از 

مددجویان در سال جارى برگزار شد.
وى در پایان با تشریح چارچوب خدمات ارائه شده توسط 
این نهاد به مددجویان گفت: احقاق حقوق جامعه تحت 
حمایت عالوه بر تقویت روحیه این افــراد، در برخى از 
پرونده ها به کاهش مشکالت و در مواردى به توانمندى 

اقتصادى آنها کمک خواهد کرد.

ارائه 2000 خدمت حقوقى به مددجویان از ابتداى سال تاکنون

مدیر مخابــرات منطقه اصفهــان گفت: همه کســانى که خدمات 
اینترنتى ارائه مى دهند بســتر مشــترکى دارند و اینکه اعالم شود 
سرویس دهنده اى سرعت بیشترى براى اینترنت ارائه مى دهد حرف 

درستى نیست.
اسماعیل قربانى در یک مصاحبه مطبوعاتى که جمعى از خبرنگاران 
حضور داشتند، در پاسخ به «نصف جهان» درباره  علت سرعت بیشتر 
اینترنت خدمات دهندگان سرویس هاى اینترنتى نسبت به شرکت 
مخابرات افــزود: تمامى شــرکت هایى که خدمــات اینترنتى ارائه 
 IP مى دهند، از یک بستر مشــترك اســتفاده مى کنند و به شبکه
مخابرات متصل مى شــوند. وى با اظهار تأســف از اینکه برخى از 
شرکت ها به واسطه تخریب رقبا دســت به چنین تبلیغاتى مى زنند، 
اظهار کرد: اینکه اپراتور یا شرکت به خصوصى بتواند سرعت بیشترى 

از اینترنت را ارائه دهد، سخن درستى نیست. 

مدیر عامل شــرکت مخابرات منطقه اصفهان با اشــاره به اینکه در 
مجموع شبکه اینترنت استان اصفهان وضعیت بســیار خوبى دارد، 
تصریح کرد: هیچ اپراتورى به اندازه مخابرات اصفهان، گســتردگى 

سرویس اینترنت ندارد. 
قربانى در ادامه تأکید کرد: البته ممکن است در برخى مناطق به علت 
بُعد مسافت با سرعت اینترنت پایین ترى مواجه شویم. وى در پاسخ 
به سئوال دیگر «نصف جهان» مبنى بر اینکه هزینه هاى فیبر نورى 
نسبت به اینترنت هاى کنونى چقدر است و اگر یک شخص حقیقى 
بخواهد فیبر نورى داشته باشد، به طور میانگین چقدر هزینه براى او در 
بر خواهد داشت، گفت: هزینه هاى فیبر نورى زیاد نیست و در واقع به 
همان اندازه سرویس هاى پورت پرسرعت است ولى چون تجمیع شده 
احساس مى شود که گران تر است، اما اینطور نیست و هزینه مازادى 

براى فیبرنورى گرفته نمى شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه اصفهان افزود: فردى که مى خواهد 

فیبر نورى راه اندازى کند، باید مبلغ 200 هزار تومان براى تلفن ثابت، 
بین یک تا 1/5 میلیون تومان براى مودم و بخشى از هزینه فیبر داخلى 

که متناسب با فاصله است را تقبل کند.
قربانى با اعالم اینکه مطالبه فیبر نورى به ایجاد زیرساخت پرسرعت 
در حوزه اینترنت و مخابرات کمک مى کند، بیان کرد: در حال حاضر 
بالغ بر 67 هزار پورت پرسرعت قابل واگذارى در استان وجود دارد که 
از این تعداد نزدیک 28 هزار سرویس پرسرعت در استان فعال هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه اصفهان در توضیحات بیشترى 
در رابطه با سرویس فیبر نورى که آینده تلفن ثابت بر بستر آن تعریف 
خواهد شد، گفت: طى پنج تا ده ســال آتى باید سرویس فیبر نورى 

سراسرى شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه اصفهان افزود: یکى از برنامه هاى 
هفتم توسعه بر همین اساس است که سرعت اینترنت 100 مگابایت 

بر ثانیه باشد و این مهم جز در سایه فیبرنورى قابل دستیابى نیست.
وى گفت: تعداد پورت هاىADSL استان 933 هزار پورت است که 

721 هزار مورد آن مشغول به فعالیت است.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه اصفهان افزود: هم اکنون 9 هزار 
و 600 پورت  VDSL  در استان فعال بوده و سه میلیون شماره تلفن 
ثابت وجود دارد کــه از این تعداد دو میلیــون و 500 هزار تلفن ثابت 
مشغول به کار اســت. قربانى اضافه کرد: حدود 500 هزار تلفن ثابت 
براى شرکت مخابرات کارکرد ماهیانه ندارد، این در حالى است که براى 

شرکت مخابرات هزینه اى باالى 22 هزار تومان دربردارد.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه اصفهان، متوسط درآمد یک خط 
تلفن ثابت براى مشترکان بدون اینترنت را 7 هزار تومان و با اینترنت را 
ماهانه  9 هزار و 500 تومان برشمرد و گفت: به همین خاطر ما شرکتى 
ضررده هستیم. وى ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان را 46/33 درصد 

و ضریب نفوذ بر خانوار را 121 درصد دانست.
قربانى با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت ftth اینترنت بالغ بر 67 
هزار پورت پرسرعت قابل واگذارى است و از این تعداد نزدیک 28 هزار 
سرویس ftth دایر است، گفت: اصفهان یکى از استان هاى برتر در 

رابطه با ضریب نفوذ و کیفیت ارتباطى به شمار مى رود.
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه اصفهان افزود: در استان اصفهان 

7 میلیون و 420 هزار تلفن همراه وجود دارد و ضریب نفوذ آن در استان 
138/38درصد است.

مدیر مخابرات منطقه اصفهــان با بیان اینکه در حــال حاضر تمام 
شهرهاى استان تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه قرار دارند گفت: 
از مجموع هزار و 695  روستاى استان، هزار و 431 روستا داراى ارتباط 
هستند که از 931 روستاى باالى بیست خانوار، 921 روستا داراى تلفن 

خانگى هستند.
قربانى با اشاره به شیوع کرونا طى دو سال گذشته نقش ارتباطات را 
ملموس تر دانست و اظهار داشــت : یکى از نیازهاى روستاها پورت 

پرسرعت بود که امروز روستاهاى استان به این مقوله مجهز شده اند.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان ادامه داد: در دوران کنونى فعالیت هاى 
مردم به سمت بستر مجازى رفته اســت و به همین خاطر باید در این 

رابطه زیرساخت هاى الزم ایجاد شود.
وى با اشاره به اینکه بعد از سه نسل شبکه تلفن در استان شاهد حضور 
نسل چهارم هستیم اظهار داشت: 112 شهر تحت پوشش نسل چهارم 

شبکه تلفن قرار دارند.
مدیرعامل شــرکت مخابرات منطقه اصفهان، میانگین رفع خرابى 
تلفن ثابت را سه ساعت و 18 دقیقه دانست و تصریح کرد: در حوزه دیتا 
و سرویس اینترنت پرســرعت نیز به دلیل شیوع بیمارى کرونا شاهد 

مصرف 5 برابرى در این بخش بودیم.
قربانى گفت: حوزه دیتا نیز طى ده سال گذشته به سمت توسعه رفته 

است و متناسب با آن ظرفیت اینترنت در استان افزایش یافته است.
وى اظهار خشنودى کرد که با پیگیرى هاى انجام شده 40 گیگابایت بر 
سرعت اینترنت استان اضافه شده و شاهد افزایش کیفیت اینترنت بودیم.
قربانى گفت: تقاضاى مردم از مخابرات موجب شده که نیازهاى آنها را 
متناسب با فعالیتشان توسعه دهیم، اما توسعه فعالیت ها در حوزه همراه 
نیست، بلکه باید در حوزه زیرساخت ها نیز صورت گیرد، به عنوان نمونه 
مخابرات به دلیل نبود سرمایه کافى نتوانسته سوییچ هاى خود را که 

25سال پیش وارد گردونه مخابرات شده، حذف کند. 
وى ادامه داد: مخابرات وظیفه دارد در راستاى حفظ و توسعه خدمات 
مخابرات تالش کند، اما به دلیل اینکه از بودجه دولت استفاده نمى کنیم 
و متکى بر درآمدهاى داخل سازمان هستیم، درآمد باید به گونه اى باشد 

که فعالیت جارى و توسعه اى شرکت را تضمین کند. 
وى با بیان اینکه اگر مبناى هزینه ها بر اساس نرخ ارز باشد، هزینه هاى 
مخابرات طى ده سال گذشته 20برابر افزایش یافته است، بیان داشت: 
با بازنگرى در طرح هاى مخابراتى مى توان شاهد نقدینگى بیشتر براى 

طرح هاى توسعه اى مخابراتى باشیم. 
مدیرعامل شــرکت مخابرات منطقه اصفهان تصریــح کرد: اگرچه 
مخابرات خصوصى شــده، اما یک وظیفه مهم بر عهده این شرکت 
است، باید توجه داشت که بســتر ارتباطى چه براى مردم و چه براى 
سایر اپراتورها بدون استفاده از زیرساخت ها و خدمات پایه اى مخابرات 

امکانپذیر نیست.
وى ادامه داد: قطعاً انتظارات مردم و حاکمیت از شرکت مخابرات ایران 
که گسترده ترین ارائه دهنده تلفن ثابت در کشور است زیاد است و در 
صورتى که بتوانیم هزینه هاى را از درآمدهایى که داریم پوشش بدهیم 
و اگر بخواهیم وضعیت مطلوب نگهدارى و تضمین ثروت داشته باشیم 
باید هزینه ها را تأمین کنیم که امیدواریم این موضوع با بازنگرى در 

تعرفه هاى تلفن ثابت میسر شود.
قربانى در پایان در رابطه با بــازار دیجیتال مارکتینگ نیز گفت: امروز 
مخابرات و اینترنت به نوعى به یک اکوسیســتم دیجیتال در کشور 
تبدیل شده است و با حذف مخابرات در واقع حیات اکوسیستم دیجیتال 

را از بین برده ایم.
■■■

در این نشســت همچنین احمدشــاه میرزایى، معاون تجارى و امور 
مشتریان شرکت مخابرات اصفهان با اشاره به تالش شرکت مخابرات 
براى توسعه فیبر نورى اظهار داشت: این مهم قرار است با استفاده از 

شرایط «طرح نور» به سرانجام برسد.
وى در رابطه با این طرح افزود: «طرح نور» در فاصله میالد پیامبر(ص) 
تا میالد امام زمان(عج) با همکارى سایر حوزه ها به اجرا درمى آید که در 
این فاصله به کسانى که از طریق سرویس ftth ثبت نام کنند، هدایایى 

به شکل روزانه، ماهانه و هفتگى اهدا خواهد شد.
شاه میرزایى ادامه داد: طرح دیگرى نیز با عنوان طرح کمپین اتصال 
فیبر نورى در راستاى کمک به توسعه شبکه نورى طراحى شده که به 

زودى جزییات آن رسانه اى خواهد شد .

مدیر مخابرات منطقه اصفهان :

هیچ اپراتورى به اندازه مخابرات، گستردگى سرویس اینترنت ندارد

دریا قدرتى پور


