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چه نوع کشکى خوب است؟ابالغ محدودیت تحویل سوخت به صنایع در اصفهان25 درصد از سریال «سلمان فارسى» ضبط شده استپیش بینى قیمت پراید تا پایان 1400 عابدزاده و نیازمند؛ ما آماده هستیم سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ماسک  هاى 
پارچه  اى را 

چگونه بشوییم؟

گزارش یک کشف تاریخى در معدن «الپلنگ»
3

عدم جریان 
آب زاینده رود 
عامل افزایش 
فساد و فحشاء

اپیدمیولوژیست ها معتقدند انسان همواره با 
باکترى ها و ویروس هاى در هوا و محیط، زندگى 

مى کند؛ بنابراین هرچه بیشتر از ماسک شسته نشده 
استفاده شود، احتمال باالترى براى قرار گرفتن در 

معرض باکترى ها و ویروس هاى دیگر خواهد بود ...

حجت االسالم والمسلمین احمد عبداللهى نژاد، 
دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان 
مى گوید: طى بازدید از مناطق شــرق اصفهان 
با صحنه هاى دلخراشــى از خشکى زمین هاى 
کشاورزى و وضعیت نامناسب معیشت کشاورزان 
مواجه شدم. بسیارى از آنها که روزگارى زکات 

پرداخت مى کردند، امروز...

احتمال بارش برف در شهر اصفهاناحتمال بارش برف در شهر اصفهان
22 روز پر بارش در این هفته در راه است روز پر بارش در این هفته در راه است
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انتشار متن گزارش رئیس اداره میراث فرهنگى اردستان به وزارت میراث فرهنگى درباره سرنوشت 2 جسد قدیمى

سردار آزمون 
رکورد على دایى را مى شکند؟

در جمع گلزنان برتر تاریخ فوتبال کشورمان مقابل سوریه یک بازیکن 
نزدیک ترین فرد به بهترین گلزن ایران مقابل این حریف محســوب 

مى شود.
در مجموع 29 بازى گذشــته تیم هاى ملى فوتبال ایران و ســوریه 

ملى پوشان کشورمان تاکنون...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

دبیر ستاد امر به معروف و 
نهى از منکر اصفهان مطرح کرد؛

دستور رئیسى 
به وزیر 

میراث فرهنگى براى 
سفر به اصفهان

نمایشگاه اصفهان میزبان عطر و طعم قهوه، نان، شیرینى 
و شکالت مى شود
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دلخورى جدید طارمىدلخورى جدید طارمى
 از اسکوچیچ! از اسکوچیچ!
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2

3

وزیر کشور:وزیر کشور:

دنیا بدون دنیا بدون 
جمهورىجمهورى
 اسالمى  اسالمى 

ظلمات بودظلمات بود

امام جمعه اصفهان:امام جمعه اصفهان:

به ورزش به ورزش 
باستانى در باستانى در 

اصفهاناصفهان
 اهمیت داده  اهمیت داده 

شودشود

جواد انصافى: جواد انصافى: 

عرصه نمایش هاى آیینى عرصه نمایش هاى آیینى 
و سنتى در کشور ما و سنتى در کشور ما 
رنگ باخته است

در اجراى ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت یادمان اندیشه سالمت 
اصفهان (سهامى خاص) در حال تصفیه که آگهى انحالل آن در روزنامه رسمى کشور 
به شماره 22069 مورخ 1399/09/30 آمده است، دعوت به عمل مى آید تا ظرف مدت 
حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول با ارائه مدارك مثبته ادعاى خود به محل 
تصفیه شرکت واقع در اصفهان، خیابان نیکبخت شرقى، جنب بانک ملى، روبروى بانک 
صادرات کدپستى: 8173976137 مراجعه فرمایند. بدیهى است شرکت در مورد هر 
گونه ادعاى احتمالى که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتى نخواهد 

داشت.

آگهى دعوت از بستانکارانـ  نوبت سوم 
شرکت یادمان اندیشه سالمت اصفهان (سهامى خاص) در حال تصفیه

شماره ثبت: 32575 و شناسه ملى: 10260531119

مدیر تصفیه: سیدعلى ناجى 

پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رسمى شماره   21415مورخ 97/06/31 در 
اجراى ماده 215 الیحه اصالحى قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و 
یا حقوقى که ادعا و یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن 
مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ درج اولین آگهى به آدرس 
محل تصفیه  واقع در اصفهان  خیابان جى خیابان شهید رجایى فلکه شهید رجایى 

جنب فلکه منزل سوم کد پستی: 8159959183   مراجعه نمایند 
بدیهى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد بود 

آگهى دعوت از بستانکاران 
شرکت منحله در حال تصفیه  عرفان مرغ  با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت  13885و شناسه ملى 10260348987 نوبت دوم

مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه  عرفان مرغ  - با مسئولیت محدود -على اکبر غالمى

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان اعالم کرد: 
با عملیاتى شــدن پروژه انتقال آب خلیج فارس و انعقاد 
قراردادهاى جدید، این نوید را مى دهیم که کل آب مورد 
نیاز صنعت به ویژه فوالد مبارکه را از محل پساب و پروژه 

انتقال خلیج فارس تأمین کنیم.
محمدیاســر طیب نیا در بازدید از تصفیــه خانه آب بابا 
شیخعلى با اشــاره به تالش هاى جدى فوالد مبارکه از 
حدود یک دهه قبل در زمینه  کاهش مصرف آب اظهار 

کرد: مصرف بهینه آب، رویکرد جدى فوالد مبارکه بوده 
اســت، به طورى که هم اکنون مى توانیم ادعا کنیم در 
سرانه مصرف آب به زیر شــاخص هاى بین المللى در 

صنعت فوالد رسیده ایم.
وى گفت: عالوه بر پروژه هاى بهینه ســازى و کاهش 
مصرف آب، طى دهــه گذشــته پروژه هایى در جهت 
استفاده از پســاب صنعتى و آبى که استفاده شرب ندارد 

تعریف شده است.

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که از سال 
1392 به بعد با همکارى شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، هفت هزار میلیارد ریال سرمایه گذارى در بخش 
اجراى شبکه جمع آورى و احداث تصفیه خانه فاضالب 
شده، افزود: با سرمایه گذارى انجام شده پساب شهرهاى 
زرین شهر، چمگردان، زاینده رود، سده، ورنامخواست، 
مبارکه، کرکوند، دیزیچه و زیبا شهر جمع آورى و پس 
از تصفیه براى کاربرد در صنعت به مجتمع فوالد مبارکه 

منتقل مى شود. 
وى اجــراى پروژه هاى جمع آورى و تصفیه پســاب از 
سوى فوالد مبارکه را در کشور بى نظیر دانست  و اظهار 
امیدوارى کرد با عملیاتى شــدن پروژه انتقال آب خلیج 
فارس در دو ماه آینده، به زودى شاهد این باشیم که کل 
آب مورد نیاز صنعت و به ویژه فوالد مبارکه از پســاب و 

پروژه انتقال آب خلیج فارس تأمین شود.
طیب نیا با تاکید بر این که مجتمع فوالد مبارکه مشکل 
آب در کشور و استان را مشــکل خود مى داند، گفت: به 
عنوان مصرف کننده آب برنامه هایــى داریم، در عین 
حال باتوجه به این که حل مشــکل آب نیاز به سرمایه 
گذارى هاى کالن دارد،  این مهم را جزو اولویت هاى خود 
قرار داده ایم و انشاا... ظرف یکى دو ماه آینده پروژه هاى 

جدیدى را شروع خواهیم کرد.

مدیر عامل فوالد مبارکه در بازدید از تصفیه خانه اصفهان:

جمع آورى و تصفیه پساب از سوى فوالد مبارکه در کشور بى نظیر است  

سماى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با اعالم نتایج 
چهاردهمین دوره مسابقات کشورى قرآن در سما (طرح 

قدس) در چهار بخش رتبه هاى برتر را از آن خود کرد.
در قسمت دانش آموزى متوسطه دوره دوم و در بخش 
حفظ خواهران، فاطمه محمودى رتبه دوم، طاهر سپاهى 
در بخــش نهج البالغه کارکنان رتبــه اول و در بخش 
پژوهش کارکنان، فاطمه هادیان رتبه دوم را به دســت 

آوردند.

در بخش عوامل اجرایى برتر مدارس نیز، متوسطه دوره 
اول دخترانه سماى نجف آباد موفق شد رتبه اول را در بین 

مدارس سماى کشور کسب کند.
مسابقات کشورى قرآن در سما (طرح قدس) با حضور 
705 نفر شرکت کننده در دو بخش شفاهى، کتبى و در 
رشته هاى قرائت به روش ترتیل، قرائت به روش تحقیق، 
حفظ قرآن کریم، مداحى و دعاخوانــى، تدبر در آیات، 
نهج البالغه و صحفیه سجادیه، انشاى نماز و پژوهش 

(مقاله نویسى) ویژه دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان 
برگزار شد.

افتخارآفرینى سماى نجف آباد 

مراســم آیین تکریم و معارفه مدیر برق شهرســتان 
فریدونشهر با حضور مدیران و روساي ادارات و ارگانها 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان، در این مراسم قائم مقام، معاونت منابع انسانی، 
مدیر روابط عمومی، مدیران برق شهرستانهاي چادگان 
و بویین میاندشت، معاون سیاسی امنیتی، معاون برنامه 

ریزي، بخشــدار، مدیران و روســاي ادارات و ارگانها 
شهرستان و کارشناسان امور حضور داشتند. 

در پایان این مراســم از تالش هاي مهندس مرتضایی 
پور به پــاس مدت 6 ســال پســت مدیریتــی برق 
شهرستان با اهداى لوح تقدیر تشــکر و قدردانی شد و 
همچنین به مهندس حســینی انتصاب جدید تبریک 

گفته شد.

تکریم و معارفه مدیر برق شهرستان فریدونشهر
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نمایندگان مجلس در جلسه دیروز با درخواست دولت براى دو 
فوریت الیحه «تأمین مطمئن کاالهاى اساسى، نهاده هاى 
دامى، دارو و تجهیزات پزشکى و سیاست هاى جبرانى براى 

حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر» مخالفت کردند.
در صورت تصویب نهایى الیحه «تأمین مطمئن کاالهاى 
اساســى، نهاده هاى دامــى، دارو و تجهیزات پزشــکى 
و سیاســت هاى جبرانى براى حمایت از معیشــت اقشار 
آسیب پذیر» ارز 4200 حذف مى شد و دولت در قالب کارت 
اعتبارى از اقشار آســیب پذیر براى خرید کاالهاى اساسى 

حمایت مى کرد.
مســعود میرکاظمى، رئیس ســازمان برنامــه و بوجه در 

ابتداى بررسى این الیحه با ارائه گزارشى خواستار موافقت 
نمایندگان با دو فوریت این الیحه شد. 

پــس از پایان صحبــت هــاى موافقان و مخالفــان این 
الیحه با حضور 249 نماینده به رأى گذاشــته شــد که با 
کســب 99 رأى موافق، 127 رأى مخالف و 7 رأى ممتنع 
از میــان 233 رأى دوفوریت آن رد شــد. همچنین دولت 
بالفاصله درخواســت یک فوریت این الیحــه را مطرح 
کرد که این درخواســت نیز با 102 رأى موافق، 119 رأى 
مخالــف و 10 رأى ممتنــع از 231 رأى رد شــد تا بر این 
اساس با اعالم محمدباقر قالیباف الیحه به صورت عادى

 اعالم وصول شود.

سرپرست دفتر سالمت و تندرستى وزارت آموزش و پرورش 
درباره روند واکسیناسیون دانش آموزان و چگونگى بازگشایى 

مدارس متوسطه اول و ابتدایى توضیحاتى داد.
اعظم گودرزى اظهار کرد: با توجه به اینکه مجوز بازگشایى 
مدارس ابتدایى از ستاد ملى مبارزه با کرونا اخذ شده است، 
بنابراین مدارس ما آماده مى شوند که از اول آذرماه میزبان 
دانش آموزان دوره متوســطه اول و دانش آموزان ابتدایى 
باشند. وى عنوان کرد: مدارس دوره اول متوسطه و ابتدایى 
باید فرمت خاصى را براى بازگشــایى ُپر و در سامانه مورد 
نظر بارگذارى کنند. پس از آن درخواست مدیران مدارس 
به منطقه اعالم مى شود که با بررسى هاى صورت گرفته و 

داشتن شرایط الزم، مدارس مورد نظر با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى بازگشایى خواهند شد.

گودرزى به جزئیات پروتکل هاى بهداشــتى اشاره و بیان 
کرد: تهویه کالس هاى درس باید مناســب باشد، فاصله 
دانش آموزان از هم باید 1/5 متر باشد و تمام دانش  آموزان 

ماسک و واکسن زده باشند.
وى اضافه کرد: رعایت بهداشت فردى براى دانش آموزان 
ضرورى اســت که در این راســتا خانواده ها باید این امر را 
آموزش دهند. والدین باید به بچه هاى خود یاد دهند و با توجه 
به تعطیل بودن بوفه هاى مدارس، مواد غذایى بسته بندى 

شده به آنان دهند تا در فضاى باز مدرسه بخورند.

«نه» مجلس به تقاضاى دولت 
درباره ارز 4200 تومانى

چگونگى بازگشایى مدارس از 
اول آذرماه

توقف فروش کیلویى 
موبایل!

   تسنیم | روز پنج شنبه حاکم شرع سازمان 
جمع آورى و فروش امــوال تملیکى، از یک اتفاق 
عجیب در امور ادارى این سازمان خبر داد. به گفته 
پوریانى، «واحد تحویل گیرى در اموال تملیکى به 
کیلو است و حتى تلفن همراه هم کیلویى تحویل 
داده مى شــود، مثًال 100 کیلــو موبایل تحویل 
گرفتیم». 48 ساعت بعد و در اولین روز کارى پس 
از جلسه مذکور، حاکم شرع اموال تملیکى، دستور 
توقف فروش کیلویى کاالهایى مانند تلفن همراه 
را صادر کرد. پوریانى با صدور دستورى، درخواست 

فروش 83 کیلوگرم تلفن همراه را ملغى کرد.

آغاز سفر به سوریه 
   ایسنا | رئیس سازمان حج و زیارت از اعزام 
زائران ایرانى به سوریه تا دو سه هفته آینده خبر داد. 
ایران و سوریه توافق کرده اند ساالنه صد هزار زائر 
ایرانى به این کشور اعزام شوند. على رضا رشیدیان 
اظهار کرد: امید است ظرف هفته هاى آینده، اعزام 
نخســتین کاروان هاى زائران ایرانى به ســوریه 

آغاز شود.

رقم دستمزد 
«کى روش» لو رفت

   خبر آنالین | «کارلوس کى روش»، سرمربى 
اسبق تیم ملى ایران در حال حاضر هدایت مصر را 
به عهده دارد. او که در کلمبیا قراردادى به ارزش سه 
میلیون یورو براى هر سال امضا کرده بود، در مصر 
سالیانه قراردادى به ارزش یک میلیون و 56 هزار 
دالر امضا کرده اســت. کارلوس در مصر ماهیانه 
88 هزار دالر به عنوان دستمزد دریافت مى کند. 
آخرین قرارداد او در ایران ســالیانه یک میلیون و 

400 هزار یورو بود.

محدودیت تردد شبانه
 لغو شود

   ایسنا | معاون اجتماعى و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهور گفت: در ماه هاى گذشته پلیس راهور 
گزارش هایى را به ستاد کرونا داده که با توجه به آغاز 
فصل پاییز و ورود سرما به کشور و آغاز بارش ها که 
استفاده از خودرو هاى شــخصى افزایش مى یابد 
محدودیت تردد شبانه لغو شود. سرهنگ جهانى 
در این باره افزود: محدودیت تردد شــبانه موجب 
افزایش بار ترافیکى و تراکم جمعیت در وســایل 
نقلیه عمومى در ساعات پایانى روز شده و اضطراب 

و استرس شهروندان را رقم مى زند.

دپوى300 ُتن سرم 
   جام جم آنالین | ســعید عمرانى، معاون 
قضایى دادستان کل کشور گفت: با بازدیدى که از 
بخش دارویى گمرك شهریار داشتیم جاى تأسف 
بود که 300 تن سرم که از سال 95 وارد کشور شده 
بود و حداکثر ظرف پنج ماه باید فروخته مى شــد، 

وجود داشت.

خانم معاون دفاع مى کند
   ایسنا | انســیه خزعلى، معاون امور زنان و 
خانواده رئیس جمهورى با اشاره به پیگیرى هاى 
این معاونت در خصوص دورکارى مادران داراى 
فرزند خردســال و در نهایت صــدور مجوز آن از 
سوى سازمان ادارى و اســتخدامى کشور، گفت: 
دورکارى مادران شاغل داراى فرزند کمتر از شش 
سال مى تواند منجر به استمرار اشتغال زنان شود و 
حتى اگر دورکارى زنان توسعه یابد، زنان بیشترى 
وارد عرصه اشتغال خواهند شد چراکه مى توانند هر 
دو مسئولیتى را که به هر دو آنها عالقه مند هستند، 
یعنى تربیت فرزندان و رسیدگى به امور خانواده و 
فعالیت اقتصادى را همزمان اداره کنند چرا که زنان 

توانایى این امر را دارند.

دنیا بدون جمهورى اسالمى 
ظلمات بود

   ایرنا |وزیر کشور گفت: اگر یک لحظه توجه و فکر 
کنیم که جمهورى اسالمى نمى بود این دنیا چه مى شد، 
مردم ستم دیده فلسطین که از اولین حقوق خود بى بهره 
هستند به امید چه کسى مى خواستند مبارزه کنند. احمد 
وحیدى افزود: اگر جمهورى اســالمى نمى بود مردم 
مظلوم یمن و جهان اسالم به امید چه کسى مى خواستند 
مبارزه کنند و مردم مستضعف در عالم به امید چه کسى 
مقاومت مى کردند. وحیدى اضافه کرد: اگر یک لحظه 
تصور کنیم که این جمهورى اسالمى نمى بود امروز دنیا 
بسیار تاریک بود و دنیاى بدون جمهورى اسالمى بسیار 

تاریک و ظلمات مى شد.

 DNA اخذ
از دختر قاضى منصورى

   ایلنا | وکیل خانواده منصــورى از اخذ DNA از 
خانواده غالمرضا منصورى و دخترخوانده وى خبر داد. 
سید محمود علیزاده طباطبایى اظهار کرد: منتظریم تا 
مشخص شود، ورثه دختر واقعى آقاى منصورى هست یا 
خیر. وى در خصوص شایعه همراهى یک خانم با قاضى 
منصورى نیز گفت: اولیاى دم باید مشخص شوند تا از 
خانمى که همراه قاضى منصورى بوده نیز شکایت کنند.

«اون» دوباره غیب شد!
   ایسنا | رهبر کره شمالى بیش از یک ماه است که 
در مأل عام دیده نشده است؛ مدت زمانى که طوالنى ترین 
غیبت در ســرى غیبت هاى ســال جارى میالدى او 
محسوب مى شود و شــایعات جدیدى را درباره احتمال 
بیمار بودنش به وجود مى آورد. از ســال 2014 میالدى 
تاکنون این طوالنى ترین زمانى است که «کیم جونگ 
اون»، رهبر کره شــمالى در فعالیت ها و انظار عمومى 

حضور نداشته است.

پس فرزندان مسئولین 
چکار کنند؟

   برترین ها | روزنامه «جوان» در مطلبى از انتصابات 
فامیلى در دولت رئیسى دفاع کرد. این روزنامه نوشت: 
اصطالحاً از لپ لپ بیرون نیامده ایم که پیشینه همدیگر 
را نشناسیم. سئوال اساســى این است که باید فرزندان 
منتسبین به جمهورى اســالمى چه کار کنند؟ آن که 
تحصیل کرده است باید چگونه مورد استفاده قرار گیرد؟ 
از این استعداد در کجا باید اســتفاده کرد؟ مى گوید کار 
خصوصى بکند، اما مواردى بوده که کار خصوصى هم 
بدون هیچ ســند و مدرکى رانت محســوب شده است 
(فرزندان دکتر والیتى). محروم کــردن جوانان آینده 
کشور به جرم انتساب به مسئوالن جمهورى اسالمى 

ظلم به آنان است. 

رئیس جمهور دفاع مى کند
   خبر گزارى صداوسیما | معاون امور مجلس 
رئیس جمهور از حضور رئیســى در جلســه علنى روز 
سه شنبه مجلس شوراى اســالمى براى دفاع از وزیر 
پیشنهادى آموزش و پرورش خبر داد. سید محمد حسینى 
در ادامه بیان کرد:  روز سه شنبه در خدمت رئیس جمهور 
در مجلس خواهیم بود تا آقاى رئیسى، فیاضى را معرفى 
و دالیلش براى انتخاب فیاضــى را بیان کنند تا برنامه 
چهار ساله ایشان هم ارائه شود. معاون پارلمانى رئیس 
جمهور همچنین گفت: امیدواریم روز سه شنبه تکلیف 
وزارت آموزش و پرورش مشخص و از حالت سرپرستى 

خارج شود.

چرا به واگن زنان مى روید؟
   مهر | ســوده نجفى، عضو شوراى شهر تهران در 
تذکر پیش از دستور خود در جلسه شوراى شهر پایتخت 
درباره تذکرات پى در پى بانوان نسبت به ورود مسافران 
مرد به واگن هاى مخصوص بانــوان در مترو خبر داد و 
گفت: این مسئله تجاوز به حقوق شهروندى بانوان است.

خبرخوان

پس از منتفى شدن افزایش قیمت خودرو درب کارخانه 
واکنش بازار خودرو جالب بود. هرچند برخى خودروها هم 
در بازار کاهش قیمت داشــتند اما قیمت پراید همچنان 

صعودى به نظر مى رسد.
قیمت انواع مدل هاى پراید در بازار از 139 میلیون تومان 
شروع مى شــود و تا 180 میلیون تومان مى رسد. قیمت 
عجیبى که تاکنون در بازار ســابقه نداشته اما اکنون در 

سایت هاى مختلف این نرخ ها قابل مشاهده است.
قیمت پراید مدل 132 معــادل 139 میلیون تومان، پراید 
مدل 131 معادل 145 میلیون تومان و پراید مدل 111 هم 
بیش از 164 میلیون تومان از سطح بازار گزارش شده است.

قیمت مدل هاى دیگر پراید را سایت خبرى «شمانیوز» 
اینطور اعالم کرده که پراید 151 پالس ســال ساخت 
1400 معادل 180 میلیون تومان، پراید 151 پالس سال 
 SE 151 ساخت 1399 معادل 174 میلیون تومان، پراید
سال ســاخت 1400 معادل 172 میلیون تومان و پراید 
SE 151 سال ساخت 1399 معادل 163 میلیون تومان.
اما در ادامه ممکن اســت براى قیمت خودرو چه اتفاقى 

بیافتد؟
کاهش بیش از 40 درصدى سرانه تولید خودرو در کشور 
طى یک دهه اخیر، کمرنگ شــدن موضوع آزادسازى 
واردات خودرو، زیان ده بودن خودروسازان، تداوم مشکل 
تأمین قطعه خودروسازان، گرانى نرخ ارز و روند صعودى 
تورم از مهمترین پیام هاى اقتصادى است که قیمت آینده 

پراید را نگران کننده مى کند.
مدیر روابط عمومى سازمان بورس خبر داده که احتماًال در 
آینده نزدیک افزایش قیمت خودرو درب کارخانه اعمال 

خواهد شد. امیرحسین نام آور، کارشناس بازارها نیز آینده 
خودرو در بازار را صعودى پیش بینى کرده و نســبت به 

آزادسازى واردات خودرو اظهار ناامیدى کرده است.
خودروى پراید هرچند براى بازار داخل تولید نمى شود اما 

همچنان از خودروهاى پرتقاضاى بازار است و به دلیل 
جوابگو نبودن جایگزین هاى پراید براى متقاضیان پراید 
به نظر مى رسد همچنان روند قیمتى این خودرو صعودى 
باقى مانده اســت. اگر در ادامه نیز تولیــد خودروهاى 

ارزان قیمت بازار افزایش پیدا نکند ممکن اســت روند 
نگران کننده قیمت خــودرو ادامه یابــد. آیا وعده هاى 
افزایش تولید و کاهش قیمت وزیر صمت عملى خواهد 

شد؟

پیش بینى قیمت پراید تا پایان 1400

در دومین ماه آغاز به کار على سالجقه، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست، سومین گام این سازمان در مسیر 

توسعه هرچه بیشتر شکار و شکارفروشى برداشته شد.
در حالى که انتصاب حســن اکبرى، یکــى از مدافعان 
شکار به سمت معاونت محیط زیست طبیعى و سپس 
ابالغ نامه تعیین سهمیه پروانه شکار چهارپا در مناطق 
چهارگانه به مدیران استانى، انتقاداتى را در پى داشت، 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، طى درخواستى از 
کمیســیون لوایح هیئت دولت خواهان حذف ماده 5 از 
آئین نامه اجرایى قانون شکار و صید، مصوب 1398 شد.

ماده اى که صدور مجوز شــکار در خــارج از محدوده 
«مناطق چهارگانــه تحت مدیریت ســازمان محیط 
زیست» را مشروط بر تأیید شوراى عالى حفاظت محیط 
زیست کرده بود تا در صورتى که سازمان محیط زیست 
تصمیم بگیرد عالوه بر مناطــق تحت نظارت خود، در 
اراضى ملى هم پروانه شکار صادر کند، این مناطق به 
تأیید شــوراى عالى حفاظت محیط زیست رسیده و از 
طریق روزنامه رسمى اعالم شود اما ظاهراً همین تأیید 

شوراى عالى محیط زیســت هم محدویت هایى براى 
شکارفروشــى در اراضى ملى ایجاد کــرده که رفع آن 
مستلزم حذف یکى از مواد آیین نامه اجرایى قانونى شکار 
و صید است تا سازمان حفاظت محیط زیست بتواند بدون 
هیچگونه اطالع رسانى در هر منطقه از اراضى ملى که 

بخواهد پروانه شکار صادر کند.
اینکه در نخســتین ماه هاى آغاز بــه کار رئیس جدید 
ســازمان محیط زیســت، به همــوار کردن مســیر 
شکارفروشى به یکى از اولویت سازمان محیط زیست 
تبدیل شــده و این امر در انجام اقداماتى مانند تغییر و 
شکاریزه کردن قانون چندان طبیعى به نظر نمى رسد؛ 
آن هم در حالى که معضــالت متعددى در عرصه هاى 
مختلف محیط زیست مطرح است که در این دو ماه حتى 

به آنها اشاره اى هم نشده است.
حاال باید منتظر ماند و دید، ســازمان حفاظت محیط 
زیست در حوزه هاى دیگر محیط زیست چه عملکردى 
به نمایش گذاشته و اقدامات اورژانسى این سازمان در 

حوزه شکارفروشى چه تبعاتى به همراه خواهد آورد.

تغییر قانون براى هموار کردن مسیر شکارفروشى!

یک کارشناس مدیریت منابع آب با اشاره به تالش ناکام 
ایران و عراق براى جلوگیرى از ســاخت سد «ایلیسو» 
گفت: به یک توافق بین المللى الزم االجرا در منطقه به 

منظور بهره مندى عادالنه از آب نیاز داریم.
هفته گذشــته رئیس جمهور ترکیه ســد بحث برانگیز 
«ایلیسو» را بر روى رود دجله افتتاح کرد. در همین راستا 
جمال محمد ولى سامانى، مدیر گروه مطالعات آب مرکز 
پژوهش هاى مجلس با اشاره به اینکه این سد یکى از 
مجموعه پروژه هاى ترکیه موسوم به گاپ است، افزود: 
با اجراى کامل این طرح در کنار طرح هاى دیگر از جمله 
سد بزرگ آتاترك که مى تواند کامًال حجم رود فرات را 
در اختیار گیرد، ترکیه عمًال کنترل آب هاى باالدســت 
منطقه اى را در اختیار مى گیــرد و مى تواند با توجه به 
شرایط خشکســالى یا ترســالى از این اهرم به منظور 

اهداف سیاسى خود استفاده کند.
وى افزود: بر اســاس پیش بینى هــا حداقل 50 درصد 
«آورد» رود دجله تحت کنترل این سد کاهش مى یابد. 

در واقع هرچه در این سال ها عراق و ایران تالش کردند 
به نتیجه نرسید و در حال حاضر افق تاریکى از این جهت 

وجود دارد.
وى در پاســخ به ســئوالى مبنى بر وضعیت فعلى رود 
دجله گفت: با توجه به اینکه در خود کردستان عراق هم 
سدهاى متعددى بر روى دجله ساخته شده است، در این 
سال ها حجم آب این رود کاهش جدى داشته است و با 
وجود سد جدید ترکیه قطعاً پایتخت این کشور هم دچار 

مشکل مى شود.
ولى سامانى با اشــاره به تبعات احتمالى ساخت این سد 
براى ایران گفت: در گذشته هم که این سد وجود نداشت، 
خروجى بسیار کمى به هورالعظیم در ایران وارد مى شد و 
عمًال فقط ایران سهم ناچیز خود را به تاالب مى ریخت و 
در این سال ها بخش هاى عمده اى از تاالب هورالعظیم 
در عراق خشک شده اســت. با احداث سد جدید ترکیه، 
احتمال خشکى بیشتر این تاالب و افزایش گرد و غبار و 

ریزگردها در استان هاى مرزى ما وجود دارد.

سد جدید ترکیه، سد راه ورود آب به ایران

کاهش ارزش پول ملى ایران باعث شده که سفر خارجى ها 
به ایران از نظر اقتصادى براى آنها 
به صرفه باشد. هرچند در دوره کرونا 
صنعت گردشگرى ایران روزهاى 
بدى را پشت سر گذاشته اما اکنون 
به نظر مى رسد به تدریج این صنعت 

در حال احیا شدن است.
از آبان ماه امسال نیز مجوز حضور 
گردشگران خارجى در ایران صادر 
شده و تاکنون نیز چندین گردشگر 
خارجى به ایران آمده اند. اما ســفر 
به ایران براى گردشگران خارجى 
مثًال از کشــور عمان چقدر براى 

آنها هزینه دارد؟ یک کاربر ایرانى در توییتر با انتشــار یک 

تصویر نوشته است: 
«تبلیغــى در عمــان براى ســفر 
به شــمال ایران، فقط با 25 ریال 
عمانى.حداقل دســتمزد شهروند 
عمانى 350 ریال عمانى است، یعنى 
با کمتر از ده درصد حقوق یک ماه 
مى توانند هفت شب و هشت روز 
در شمال ایران گردش کنند. با ده 
درصد حداقل دستمزد در ایران چه 

کارهایى مى شود انجام داد؟»
این درحالى است که متوسط حقوق 
کارمندان و کارگران ایران قطعًا به 
میزانى نیست که بتوانند چند روزى 

را به کشورهاى عربى سفر تفریحى داشته باشند.

تبلیغ عجیب در عمان براى سفر به شمال ایران!

رصد بازار موبایل از افزایش قیمت ها در بازار تلفن هاى 
همراه برند اپل در چند هفته اخیــر حکایت دارد و این 
افزایش قیمت ها بیشتر در بین تلفن هاى همراه آیفون 
12 مشهود اســت به طورى که آیفون 12 پرومکس 
با ظرفیــت 256 گیگابایت از 35 میلیــون تومان در
 هفته هاى گذشــته به 40 میلیون و 740 هزار تومان 

رسیده است.
آیفون 12 مینى با شــرفیت 128 گیگابایت هم از 22 
میلیون و 200 هزار تومان در هفته هاى گذشــته  25 
میلیون و 680 هزار تومان قیمت خورده است و آیفون 
12 پرو با ظرفیت 128 گیگابایت نیز در این مدت شش 
میلیون تومان گران شــده اســت و در حال حاضر 36 
میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورده است. آیفون 
12 پرومکس با ظرفیت 128 گیگابایت نیز در این مدت 
نزدیک به چهار میلیون تومان گران شــده است و این 

تلفن همراه در حال حاضر 37 میلیون و 999 هزار تومان 
قیمت خورده است.

در بین تلفن هاى همراه آیفــون 13 نیز این افزایش 
قیمت ها دیده مى شــود به طورى کــه آیفون 13 با 
ظرفیت 128 گیگابایت از 28 میلیون و 790 هزار تومان 
از هفته هاى گذشته به 31 میلیون و 400 هزار تومان 
رسیده است و آیفون 13 پرو با ظرفیت 256 گیگابایت 
نیز در این مدت بیش از چهار میلیون تومان گران شده 
است و این تلفن همراه در حال حاضر 45 میلیون و 700 

هزار تومان قیمت خورده است.
آیفــون 11 نیز در این بیــن از افزایــش قیمت ها در 
امان نبوده اســت به طورى که آیفــون 11 با ظرفیت 
128 گیگابایت از 22 میلیــون و 700 هزار تومان در 
هفته هاى گذشــته امروز به 25 میلیــون و 140 هزار 

تومان رسیده است.

جهش قیمت موبایل هاى آمریکایى در بازار ایران

«امتدادنیوز» در خبرى نوشت: شــنیده ها حاکى است 
جلسه وزیر نیرو با کشــاورزان اصفهانى با تنش همراه 

شده. در توضیح این خبر آمده:

روز جمعه ساعت 5 بعدازظهر قرار بود نشستى با حضور 
وزیر نیرو، استاندار اصفهان و کشاورزان درباره آب برگزار 
شود. وزیر نیرو با تأخیر به استاندارى اصفهان رفت.جلسه 
ساعت 6ونیم برگزار و با تنش و قهر کشاورزان همراه شد.
در ابتــداى جلســه کشــاورزان صحبــت کــرده و 
دغدغه هایشان را گفتند و در ادامه از وزیر نیرو خواستند 
تاریخ دقیق بازگشت آب به زاینده رود را اعالم کند. وزیر 
نیرو گفت که آب زمانى باز مى شود که حجم آب پشت 

سد حداقل به 350 میلیون مترمکعب برسد. این گفته با 
اعتراض و عصبانیت کشــاورزان همراه شد. کشاورزان 
عصبانى با فریاد، اعتراض خود به وزیر نیرو را نشان دادند. 
کسى بطرى آب به سمت وزیر نیرو یا استاندار پرتاب نکرد 
فقط یکى از کشاورزان بطرى آب معدنى را بلند کرد و با 
فریاد و عصبانیت گفت که این آب ماست که برده اید و 

حاال آن را 4000تومان به ما مى فروشید.
کشــاورزان، عصبانى از اظهــارات وزیر نیرو، جلســه 

استاندارى را ترك کرده و از سالن خارج شدند. کشاورزان 
حدود 30 دقیقه در حیاط استاندارى بودند تا اینکه یک نفر 

از طرف استاندار آمد و کشاورزان را به سالن دعوت کرد.
با بازگشــت کشاورزان به ســالن، اســتاندار گفت که 
کمیته اى با حضور نماینده کشــاورزان تشکیل مى شود 
تا درباره بازگشت آب به زاینده رود تصمیم بگیرد. قرار شد 
این تصمیم از طرف اســتاندار به وزیر نیرو اعالم شود تا 

براى بازگشایى آب تصمیم گیرى شود.

جزئیات تنش در جلسه 
وزیر نیرو با کشاورزان 

اصفهانى
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ابتالى 900 هزار اصفهانى 
به دیابت

رئیس هیات مدیره موسسـه خیریه دیابت اصفهان با 
اشـاره به ابتالى 900 هزار اصفهانى به دیابت گفت: 
یک سـوم افراد باالى 30 سـال اصفهانـى مبتال یا در 
معـرض ابتال به دیابت هسـتند. محمدعلـى عطارى 
گفت: میزان شـیوع این بیمـارى در اسـتان اصفهان 
نسبت به میانگین کشـورى باالتر و حدود 12 درصد 

است.

فعالیت 
سامانه اطالعات مکانى 

سـامانه اطالعات مکانى (GIS)، منطقـه 5 اصفهان 
در محدوده جغرافیایى شهردارى هاى مناطق 8 و 12 
در حال انجام اسـت. در این عملیات اطالعات مکانى 
و توصیفى شـیر آالت، لوله هـا، حوضچه هـا ومنابع 
تولید آب وخطوط انتقال ذخیره، ایستگاه پمپاژ و سایر 
عـوارض مربوط به آب شـهري وسیسـتم هاي جمع 

آوري ودفع فاضالب جمع آورى مى شود.

گرگ 30 گوسفند را درید
فرمانـده انتظامـى نایین گفـت: حمله گـرگ به آغل 
یـک دامـدار این شهرسـتان موجـب تلف شـدن 30 
راس گوسـفند شد. سـرهنگ هادى کیان مهر  افزود: 
گوسـفندان تلـف شـده زیـر پوشـش بیمـه نبودنـد. 
سیدمسعود طباطبایى، دامدار خسارت دیده نیز اظهار 
داشـت: حمله گرگ حـدود 90 میلیون تومـان به من 

خسارت زده است.

25 درصد واکسن نزده اند
سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان، گفت: 
پوشش رنگ آمیزى نقشه استانى شـرایط خوبى پیدا 
کرده اسـت و نقطـه قرمز در اسـتان نداریـم، در حال 
حاضر تنها 25 درصد جمعیت اسـتان واکسن نزده اند 

و قانع کردن این افراد سخت تر است.

بالتکلیفى احداث 
شهرك پوشاك 

رئیس اتحادیه پوشاك اصفهان گفت: در آخرین جلسه 
انجام گرفته با سـازمان هاى مربوطه، زمین شـهرك 
پوشـاك مشـخص شـد ولى زیرسـاخت هاى شروع 
ساخت شهرك هنوز مهیا نیست. ابراهیم خطابخش 
اظهار کرد: حدود دو سال است که به دنبال راه اندازى 
شهرك پوشاك هسـتیم و تاکنون هم به طور تقریبى 
40 درصد از مراحل را پیش رفته ایم و محل زمین هم 
در حوالى مشخص شده اما هنوز زمینى تحویل گرفته 

نشده است. 

سهم اصفهان از اعتیاد کشور
معاون پیشگیرى بهزیستى اسـتان اصفهان گفت: از 
آمار معتادان کشور حدود 100 تا 120 هزار نفر مربوط 
به استان اصفهان اسـت و حدود هشت تا 10 هزار نفر 
مصرف کنندگان مواد مخدر در کشـور زنان هسـتند. 
على اکبر ابراهیمى افزود: بر اساس تخمین هاى آمارى 
یا کسانى که براى درمان مراجعه مى کنند، تقریباً حدود 
هشت تا 10 هزار جمعیت مصرف کننده مواد مخدر در 

کشور از زنان هستند.

قفل قطعات یک تا 45 باز شد
علـى صالحـى سـخنگوى شـوراى اسـالمى شـهر 
اصفهان گفت: با توجه به مسائلى که در دوره گذشته 
در مدیریت آرامسـتان باغ رضوان پیش آمده و باعث 
ورود دسـتگاه هاى نظارتى شـده بود، قطعات یک تا 
45 باغ رضوان در دسـترس مردم قرار نداشـت بدین 
سبب شورا اقدام به تعدیل و شفاف سازى نرخ قبور در 
این قطعات کردکه پیشتر در قالب مشـارکت از مردم 
دریافت مى شـد تا چیـزى جز مصوبـه شـورا از مردم 
اخذ نشـده و قفلى که در باغ رضوان زده شـده بود باز 

شود.

خبر

امام جمعه اصفهان با تأکید بر گسترش ورزش هاى باستانى 
و پهلوانى گفت: ورزش هاى باستانى در اصفهان کمرنگ 
شده است.   آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار مدیر 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اهمیت ورزش 
خاطرنشان کرد: همیشــه تأکیدم بر این بوده که به مردم 
ورزش کردن را یاد بدهیم و براى تداوم آن فرهنگ ایجاد 
کنیم؛ نیاز است هر زن و مردى بدانند یکى از غذاهایى که 
براى سالمت نیاز است ورزش اســت و همه در قبال این 
مساله مسوول هستند اما مسؤول اساســى آن اداره کل 
ورزش و جوانان است و گاهى اوقات به این موضوع توجه 

نشده است.

امام جمعه اصفهان گفت: اگر فرهنــگ عمومى ورزش 
ترویج و به درستى تبیین شــود خدمتى به جامعه پزشکى 
و اقتصاد جامعه اســت. وى یادآور شــد:  نیاز است براى
 ورزش هاى حرفه اى و مطرح دنیا  ورزشــکاران حرفه اى 
تربیت شوند همانطور که االن نیز ورزشکاران ما در دنیا و 

رقابت هاى مهم بین المللى افتخارآفرین هستند.
آیــت ا... طباطبایى نــژاد در انتها با تأکید بر گســترش 
ورزش هاى باستانى و پهلوانى گفت: ورزش هاى باستانى 
در اصفهان کمرنگ شده و کمتر اهمیت داده مى شود و باید 
به آن اهمیت داده شود و اداره کل ورزش و جوانان باید به 

این موضوع کمک کند.

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
از بارش باران در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه این هفته 
در استان خبر داد و گفت: در شهر اصفهان احتمال بارش 

برف وجود دارد.
ابراهیم هنرمندگفت: از اواســط وقت روز دوشنبه (امروز) 
سامانه بارشى به اســتان نفوذ کرده و منجر به افزایش ابر 
در سطح استان خواهد شــد. بر اثر نفوذ این سامانه بارشى 
روزهاى سه شنبه و چهارشنبه در بیشــتر مناطق استان 
وضعیت جوى به صورت ابرى، گاهى وزش باد نسبتا شدید، 
بارش برف و باران به ویژه در مناطق غربى و شمالى استان 

پیش بینى مى شود.

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان، افزود: 
بارش ها در مناطق غربى و شمالى استان به صورت برف 
همراه با مه آلودگى خواهد بــود، بنابراین اختالل در تردد 

جاده اى به ویژه در غرب استان پیش بینى مى شود.
وى از کاهش محســوس دما از روز سه شنبه تا صبح پنج 
شنبه خبر داد و گفت: دماى هوا بین 8 تا 10 درجه سانتیگراد 

کاهش مى یابد. 
کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناســى استان اوج 
بارش هاى این هفته را مربوط به سه شنبه شب و چهارشنبه 
دانست و گفت: بارش هاى این هفته قابل توجه است و حتى 

براى شهر اصفهان احتمال بارش برف وجود دارد.

احتمال بارش برف 
در شهر اصفهان

به ورزش باستانى در اصفهان 
اهمیت داده شود

رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه اى به وزیر میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى بیان کرده است: 
در اولین فرصت به استان اصفهان عزیمت کرده و 
ضمن مالقات و مذاکره با نمایندگان مجلس شوراى 
اســالمى براى حمایت از ظرفیت هاى استان اقدام 

الزم را به عمل آورید.
پنج شنبه 20 آبان ماه 1400 مجمع نمایندگان استان 
اصفهان با حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسى 
جلسه اى داشــتند و در این دیدار به اهمیت موضوع 
گردشــگرى و صنایع دســتى در اصفهان اشــاره 

شد.
در همین راستا غالمحسین اسماعیلى، رئیس دفتر 

رئیس جمهور در نامه اى به عزت ا... ضرغامى، وزیر 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى بیان 
کرده است: در دیدار مجمع نمایندگان محترم استان 
اصفهان با رئیس جمهور محتــرم، موضوع جایگاه 
استان در میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
مطرح و برخى نمایندگان حضــور و توجه مضاعف 
جناب عالى به آن اســتان را تقاضا کردند؛ ریاســت 

محترم جمهور مقرر فرمودند: 
«جناب عالى در اولین فرصت به استان عزیمت نموده 
و ضمن مالقات و مذاکره با نمایندگان محترم مجلس 
شوراى اسالمى براى حمایت از ظرفیت هاى استان 

اقدام الزم را به عمل آورید.»

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان، تغییر 
فصل و صادرات را دلیل گرانى گوجه دانست و گفت: 
قرار است از 25 آبان ماه تعرفه صادراتى سیب زمینى 
حذف شــود که این امر موجب افزایش قیمت آن در 

بازار مى شود.
ناصر اطرج با اشاره به دالیل افزایش قیمت گوجه در 
بازار، اظهار کرد: هر ســاله با آغاز فصل سرما و تغییر 
فصل، کشــت و تولید گوجه در برخى مناطق تمام 
مى شود و البته در برخى مناطق هنوز تولید نشده، به 
همین دلیل شاهد کمبود این محصول در بازار هستیم.

وى افزود: از سوى دیگر بخشى از محصول گوجه بازار 
صادر مى شود و این صادرات موجب کاهش عرضه 

این محصول و افزایش قیمت آن مى شود.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان همچنین 
درباره افزایش قیمت سیب زمینى، گفت: قرار است 
از 25 آبان ماه تعرفه صادراتى ســیب زمینى حذف 

شود.
وى افزود: از سوى دیگر امسال شــاهد کسر تولید 
حدود 50 درصدى سیب زمینى در بازار هستیم که اگر 
تعرفه صادراتى این محصول برداشته شود قیمت آن 

افزایشى خواهد بود.
 رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: 
امروز بخشــى از تولید صیفى و سبزیجات کشور به 
صورت و کم و بیش صادر مى شــود و از سوى دیگر 
کاهش دماى هوا موجب خالء محصــول در بازار و 

افزایش قیمت آن مى شود.

واژگونى یک دســتگاه اتوبوس در محور شــیراز- 
اصفهان 3 کیلومترى امین آباد شــهرضا بامداد یک 
شنبه موجب مصدوم شدن 9 نفر از سرنشینان آن شد.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
گفت: این حادثه ساعت 4 صبح روز یک شنبه به اتاق 
فرمان اورژانس پیش بیمارستانى اعالم و چهار واحد 
امدادى از اورژانس 115 و دو واحد امدادى از هالل 
احمر به محل اعزام شدند. غفور راستین افزود: 9 مرد 
در این سانحه رانندگى مصدوم شدند که از این تعداد 
حال یکــى از مصدومان وخیم و ســایر مصدومان 

وضعیت پایدارى دارند.
روز شنبه نیز واژگونى اتوبوس ســرویس کارگران 
معــدن چادرملو یــزد در گردنــه مالاحمد موجب 

مصدومیت 29 نفر از این کارگران شد.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
همچنین گفت: ساعت 6 و 19 دقیقه صبح روز شنبه 
واژگونى یک دستگاه مینى بوس در ابتداى جاده دهق 
به سمت اصفهان به اورژانس پیش بیمارستانى اعالم 
و دو واحد امدادى از اورژانس و درمانگاه دهق به محل 
اعزام شدند. راستین افزود: در این سانحه رانندگى پنج 
نفر شامل چهار مرد و یک زن در بازه سنى 23 تا 48 
سال مصدوم و پس از دریافت خدمات اولیه درمانى به 

درمانگاه دهق منتقل شدند.
وى درباره ســانحه واژگونى خودروى سوارى ساینا 
عصر روز شــنبه در محور تیــران - داران روبروى 
روستاى مهدى آباد تصریح کرد: در این حادثه 5 نفر 
شامل دو کودك، دو مرد و یک زن مصدوم و توسط دو 
واحد آمبوالنس به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند.

دستور رئیسى به وزیر میراث فرهنگى 
براى سفر به اصفهان

انتشار متن گزارش رئیس اداره میراث فرهنگى اردستان به وزارت میراث فرهنگى 
درباره سرنوشت 2 جسد قدیمى

گزارش یک کشف تاریخى 
در معدن «الپلنگ»

پیش بینى افزایش قیمت سیب زمینى در اصفهان

هفته اى که با واژگونى شروع شده است 

رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنى و کافى شاپ اصفهان 
از پلمب 5 کافى شاپ در یک روز به دلیل استفاده از 

دخانیات، خبر داد.
محمود رنجبر در خصوص اســتعمال دخانیات در 

کافه ها بیان کرد: سیگار کشــیدن در کافه ها حتى
 کافه هایى که در فضاى باز فعالیت مى کنند ممنوع 
است. البته این موضوع نه تنها در ایران بلکه در سراسر 
جهان رعایت مى شــود و در اماکــن عمومى اجازه 

استعمال دخانیات به شهروندان داده نمى شود.
رنجبر متذکر شد: حتى اگر مشتریان دخانیات استمال 

کنند، مسئولیتش بر عهده متصدى کافه است.
 رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنى و کافى شاپ  اصفهان 
ادامه داد: به هیچ عنوان قلیان در کافى شــاپ  ها یا 
هر مکان  دیگر در واحد هــاى صنفى نباید مصرف 
شود،  شهروندان باید خود را موظف بدانند در صورت 

مشاهده چنین موارد اطالع دهند.

پلمب 5 کافى شاپ در یک روز

جمعه 7 آبان ماه 1400 کارگران معدنى در کوه هاى جنوبى 
شهرستان اردستان به یگان حفاظت میراث فرهنگى خبر 
مى دهند که دو جسد قدیمى پیدا کرده اند. در گزارش اولیه 
یگان آمده که این دو جسد در عمق حدود 30 مترى معدن 
«الپلنگ» روستاى چاهریسه اردســتان، احتماال بر اثر 

ریزش معدن، دفن شده اند.
در بررسى هاى سطحى و مشاهدات اولیه نیز مشخص شد 
معدن «الپلنگ» که محل پیدایش این دو جســد است، 
قدیمى بوده و از  ســال هاى بســیار دور، ایرانى ها به ویژه 
مردمان قدیم روســتاهاى چاهریســه، باقرآباد و دیگر 
روستاهاى مجاور از آن روى و سرب استخراج مى کردند.  

در گزارش هاى نخستین میراث فرهنگى نیز آمده که این 
دو اسکلت مومیایى هستند،  اما رییس اداره میراث  فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع  دســتى اردستان گمانه زنى کرده که 
«احتماال این اسکلت ها مومیایى طبیعى هستند که مى تواند 
نشان از دوره جدیدى در تاریخ و تمدن چندهزارساله این 

منطقه باشد.»
این دو اســکلت اکنون در موزه زواره اصفهان نگهدارى 
مى شوند تا جزئیات بیشتر از مومیایى یا اسکلت بودن، سن، 
قدمت و مشخصات دیگر اجساد معلوم شود. پیدا شدن این 

اسکلت ها بازتاب وسیعى در رسانه ها پیدا کرد.
حاال مهــدى مشــهدى، رییــس اداره میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى شهرستان اردستان در گزارش 
تازه اى که به وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى داده است، با استناد به بررســى هاى اولیه، درباره 
جنسیت و سن اجساد و همچنین قدمت تاریخى آن ها اعالم 
کرده که احتماال یکى از این اجساد متعلق به فردى بالغ و 
دیگرى فردى نابالغ بوده اســت که یکى از آن ها جنسیت 
مؤنث دارد و قدمت اسکلت ها نیز پس از بررسى هاى دقیق 

کارشناسى مشخص مى شود.  
در ادامه این گزارش به مشاهدات اولیه از محل کشف این 
دو جسد اشاره شده که دو کوره فرآورى و ذوب شناسایى 
شده است. قدمت این کوره ها به دوره صفویه مربوط است 
و با بررسى کارشناسان باستان شناسى اصفهان مشخص 
شد مصالحى که براى ساخت این دو کوره در جداره هاى 
بیرونى استفاده شده، از سرباره (مواد ضایعاتى و یا کم عیار) 
کوره هاى قدیمى تر بوده، که نشــان از قدمت باالى این 

محل و وجود حیاتى ارزشمند است.
وى همچنین در گزارش نوشــته اســت: در بازدیدهاى 
مکرر از محل پیدایش اجســاد که در ارتفــاع حدودا 35 
مترى تا قله کوه بود، به کانال هاى دســت کن و یا طبیعى 
برخورد کردیم که وجــود فضوالت حیوانــى مربوط به 
سال هاى گذشته و همچنین وجود اشکال هندسى بسیار 
زیبا از جنس نمک یا رســوب آهکى کربنات کلسیت که 
در سقف این کانال ها وجود داشت مربوط به چند میلیون 
سال قبل، قابل مشاهده بود که متاسفانه به دلیل کارکردن 
ماشین آالت ســنگین و برداشــت ها، تعدادى از کانال ها 
به طور کامل تخریب شده و از بین رفته است و حتى کانالى 

که اجساد از آن محل کشف شده، به صورت کامل از بین 
رفته و اجساد با هوشیارى تکنســین معدن و راننده بیل 
مکانیکى نجات پیدا کرده است که پس از تحویل به  عوامل 
نیروى انتظامى شهرستان، این اجســاد با احتیاط کامل 
توسط کارشناســان اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى شهرستان اردستان به موزه شهر زواره براى 

بررسى و نظرات کارشناسى منتقل شد.
وى در گزارش خودش آورده: در ادامه مشــاهدات اولیه 
به اتاق هایى برخوردیم که هندسه مهندسى جالبى دارد؛ 
تعدادى اتاق از جنس سنگ، ِگل و مقدارى آجر بدون داشتن 
سقف که به احتمال قوى سقف این اتاق ها از تیرهاى چوبى 
پوشانده شده بوده و براى اسکان کارگران معدن استفاده 
مى شــد. با فاصله از این اتاق ها، اتاق دیگرى که مربوط 
به بزرگ و یا رییس مجموعه بــوده وجود دارد، همچنین 
اتاقى به عنوان مطبخ و محلى به عنوان سرویس بهداشتى 
شناسایى شده که به نظر کارشناســان، این ساختمان ها 

حداقل به دوره قاجار مربوط است.
اظهارات مهندس مسؤول معدن و بررسى هاى انجام شده، 
حکایت از این دارد که از معدن «الپلنگ» طى هزاران سال 
قبل، توســط ایرانى ها مواد معدنى همچون روى و سرب 
برداشت مى شد. در آن زمان ها معادن به صورت زیرزمینى 
بوده و کار استخراج توســط کارگران که بیشتر از بومیان 

محلى و از روستاهاى چاهریسه و باقرآباد و دیگر روستاها 
بوده اند استفاده مى شد که به صورت دستى کار انتقال آن 
از کوه به پایین توسط چهارپایان و یا به صورت شوتینگ 
(به صورت پایین انداختن) انجام مى شده است، بنابراین فقط 
رگه هاى اصلى که داراى عیار باالیى بوده استخراج مى شده 
و از برداشت سایر مواد با عیار کمتر خوددارى شده است. 
حتى صحبت هایى از حضور روس ها و انگلیسى ها از زمان 
جنگ جهانى دوم در معادن ایران و معدن روى «الپلنگ» 
نیز در میان مردم محل به گوش مى رسد. همچنین شواهد 
نشان از این دارد که این معدن در دوره پهلوى اول هم فعال 
بوده و تا شش سال گذشــته در آن به شیوه هاى قدیمى، 

فعالیت هاى کمى در جریان بوده است.  
در ادامه گزارش رییس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى اردستان آمده است که با توجه به افزایش 
قیمت فلزات به ویژه فلزات گرانبها، وزارت صنعت و معدن 
به مزایده معادن قدیمى اقدام کرده و کار استخراج این معدن 
از حدودا شش سال قبل به شــکل امروزى و با دستگاه ها 
و ماشین آالت ســنگین معدنى و با روش انفجارى از سر 
گرفته شده است.  همچنین یادآور شده که این منطقه به 
سبب وجود آثار تاریخى، بوم شناختى و جاذبه هاى طبیعى 
طبق تعریف سازمان یونســکو قابلیت تبدیل به ژئوپارك 

جهانى را دارد.

حجت االسالم والمســلمین احمد عبداللهى نژاد، دبیر 
ستاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان مى گوید: طى 
بازدید از مناطق شرق اصفهان با صحنه هاى دلخراشى از 
خشکى زمین هاى کشاورزى و وضعیت نامناسب معیشت 
کشاورزان مواجه شدم. بسیارى از آنها که روزگارى زکات 

پرداخت مى کردند، امروز مستحق زکات شده اند.
عبداللهى نژاد مى گوید: متأسفانه برخى افراد مانع جارى 

شدن آب در زاینده رود مى شوند؛ زیرا عدم جریان آب در 
رودخانه باعث ارزان شدن زمین هاى کشاورزى شده و 
این افراد طى مبالغ بســیار ناچیزى زمین ها را خریده و 
به صورت گسترده اقدام به احداث ویال و باغ مى کنند و 
باعث افزایش فضاهاى فساد و فحشاء مى شوند و این باغ 

و ویالها را با قیمت هاى گزافى مى فروشند.
دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان تاکید 

مى کند: در حال حاضر مافیاى آب و خشکسالى وجود دارد 
که از خشکى زاینده رود سود مى برند که ضرورى است 
این افراد شناسایى شده و جلوى فعالیت آنها گرفته شود.

عبداللهى نــژاد ادامه مى دهد: متأســفانه برخى با ارائه 
اطالعات غلط به مقامات سایر اســتان ها، باعث ایجاد 
جریانى رسانه اى علیه انتقال آب به اصفهان مى شوند و 

اختالفات بین استان را گسترش مى دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به افزایش 
76 میلیون مترمکعبى گاز در استان طى شبانه روز منتهى 
به روز یکشــنبه، گفت: با توجه به کاهــش دماى هوا و 
افزایش مصرف بخش خانگى محدودیت تحویل سوخت 
به صنایع به صورت کم در سطح استان ابالغ شده است.

سید مصطفى علوى با اشاره به مصرف باالى گاز استان 
اظهار کرد: در این مدت مصرف گاز استان به 76 میلیون 

مترمکعب افزایش یافته که عمده مصرف مربوط به بخش 
خانگى است.

وى افــزود: از این میزان حــدود 41 میلیون مترمکعب 
مربوط به بخش خانگى و بقیه مربوط به بخش صنعت 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان درباره شرق 
استان نیز توضیح داد: مصرف گاز شــرق استان نیز به 
حدود 60 میلیون مترمکعب گاز فشرده CNG افزایش 

یافته که عدد باالیى است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، تصریح کرد: 
با توجه به کاهش دماى هــوا و افزایش مصرف بخش 
خانگى محدودیت تحویل سوخت به صنایع به صورت 
کم در سطح استان ابالغ شده و این زنگ خطرى است 
که باید بخش خانگــى در مصــرف گاز صرفه جویى

 کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان مطرح کرد؛ 

عدم جریان آب زاینده رود عامل افزایش فساد و فحشاء

ابالغ محدودیت تحویل سوخت به صنایع در اصفهان
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یک بازیگر عرصه تئاتر و تلویزیون گفت: ما هنوز ســالن 
نمایش ســیاه بازى و ســالن نمایش آئینى سنتى نداریم 
پس تا وقتى که با این عرصه چنین رفتارى مى شــود هنر 
نمایش هاى آئینى سنتى نه تنها تعالى نمى یابد بلکه هرچه 
بیشتر درحفره محجوریت و حتى فراموشى فرو خواهد رفت.

جواد انصافى پیرامون اهمیت و جایگاه نمایش هاى آئینى 
سنتى گفت: نمایش هاى آئینى سنتى امروزه به دلیل عدم 
توجه مسئوالن و متولیان فرهنگى سهم آنچنانى را در آثار 
هنرى به خود اختصاص نداده در صورتــى که به جرات 
مى توان گفت این عرصــه به عنوان هنــر نمایش ملى 
کشور محسوب مى شود و اگر آنطور که باید مورد حمایت 
و توجه قرار گیرد به عنوان یــک نمایش ملى مى تواند 
جایگاه متعالــى  را در عرصه هنر هاى نمایشــى به خود 

اختصاص دهد.
وى پیرامون اینکه چرا با وجود برگزارى جشــنواره 
نمایش هاى آئینى - سنتى این نمایش ها در کشور 
محجور هســتند بیان کرد: مسئوالن فرهنگى 
به این نوع از هنر هاى نمایشــى رغبتى نشان 
نمى دهند چرا که اگر به برپایى این نمایش ها 
تمایلى داشتند جشنواره نمایش هاى سنتى 

و آئینى که در ابتدا همانند جشنواره فجر و کودك هرساله 
برگزار مى شد را به صورت دوسال یکبار برگزار نمى کردند 
درصورتى  که جشنواره آئینى سنتى نمایش اصیل ایرانى را 
به تصویر مى کشد بنابراین مى طلبد ساالنه برگزار شود تا 
از محجوریت بیرون آید همچنین هنوز براى این نمایش 
ملى و اصیل ایرانى، ســالن برگزارى جشنواره مختص به 
خود، سالن نمایش سیاه بازى و سالن نمایش آئینى سنتى 
نداریم پس تا وقتى که با این عرصه چنین رفتارى مى شود 
هنر نمایش هاى آئینى سنتى نه تنها تعالى نمى یابد بلکه 
هرچه بیشــتر درحفره محجوریت و حتى فراموشى فرو 

خواهد رفت.
انصافى اظهار داشت: نمایش آئینى سنتى مى تواند سهم 
بسزایى در هویت بخشــى به عرصه فرهنگ و هنر کشور 
داشته باشــد و با واکاوى پیرامون این عرصه در خواهیم 
یافت کشور هاى بسیار ى وجود دارند که بها و ارزش هاى 
خاصى را براى آئین و سنتهایشان قائل هستند و براى این 
هنر جایگاه ویژه اى را در نظر گرفته اند اما متاسفانه عرصه 
نمایش هاى آئینى و سنتى در کشور ما رنگ باخته و حتى 
دربخش هاى علمى از جمله دانشکده هاى هنر واحدى را 
براى نمایش سیاه بازى در نظر نگرفته ایم و حدود 15 سال 

است که با همکارى داوود فتحعلى بیگى و دیگر دوستان در 
تالش هستیم که بتوانیم حداقل 4 واحد نمایش سیاه بازى 
را در بین سایر واحد هاى درسى دانشگاه قرار دهیم که هنوز 

موفق نشده ایم.
وى در پاسخ به این سوال که نمایش  آئینى - سنتى چقدر 
مى تواند در ایجاد روحیه شاد در جامعه سهیم باشد افزود: 
این گونه از نمایش مى تواند توام با ایجاد فضاى شاد و مفرح  
تاثیرات بسیارى در انتقال مفاهیم به مخاطب داشته باشد 
و دربین مردم مباحث مختلف را انتقال دهد چراکه به یاد 
دارم ما زمانى تصمیم گرفتیم برنامه عبدلى و اوستا را راه 
اندازى کنیم و این برنامه در بدترین شرایط و بدترین دوران 
جنگ تحمیلى که جامعه از نظر روحى و روانى خسته بود 
توانستیم تا حدى روحیه مردم را تغییر داده و کمى شادى 
و لبخند را بر لبان جامعه بنشانیم و با اینکه زمان پخش آن 
کوتاه بود اما مورد استقبال بســیارى قرار گرفت، بنابراین 
پس چطور مى توان بــه بهانه اینکه نمایش ســیاه بازى 
نمى تواند طراوت را در جامعه تزریق کند حمایت و پشتیبانى 
از این هنر نمى شــود،من با وجود نقش هاى بسیارى که 
بازى کرده ام، اما هنوز مردم مــن را با نقش عبدلى به یاد 

مى آورند.

جواد انصافى: 

عرصه نمایش هاى آیینى و سنتى
 در کشور ما رنگ باخته است

احتمال پخش 
«از سرنوشت 4» 
از اوایل دى ماه  

ســریال «از سرنوشــت 4» که قرار بود آذر ماه 
سال جارى روى آنتن شــبکه دو برود آنطور که 
شنیده مى شود به دلیل کش و قوس هاى روایى و 
مکانى زمستان امسال احتماًال در اوایل دى ماه به 

کنداکتور شبکه 2 خواهد رسید.
فصل اول سریال «از سرنوشــت» به کارگردانى 
محمدرضــا خردمندان و فصل دوم و ســوم این 
مجموعه بــه کارگردانــى علیرضا بذرافشــان 
درســال هاى 1398 و 1399 روى آنتن شبکه دو 
رفت اما این باز و در فصل چهــارم باز دیگر این 
ســریال محمدرضا خردمنــدان کارگردانى این 

مجموعه را بر عهده دارد.
فصل چهارم «از سرنوشت» گویا با سفر به شهر 
قزوین و روایت بخشــى از داســتان خود در این 
شــهر ســعى دارد در صورت همکارى سازمان 
میراث فرهنگى این شــهر نگاهى به مکان هاى 
تاریخى موجود در قزویــن را در قالب تصویر به 
مخاطب ارائه دهد، اما اکبــر تحویلیان مى گوید 
متاسفانه این روز ها طورى شده که همکارى الزم 
صورت نمى گیرد و کســى گامى دوستانه از پیش 

بر نمى دارد.
این ســریال که قرار بود آذر ماه سال جارى روى 
آنتن شــبکه دو برود آنطور که شنیده مى شود به 
دلیل کش و قوس هاى روایى و مکانى زمســتان 
امسال به طور احتمال در اوایل دى ماه به کنداکتور 

شبکه 2 خواهد رسید.
 «از سرنوشت 4» که لوکیشنى در ارومیه نیز دارد 
اگر چه در ابتدا ى فصــل اول پخش خود به گفته 
بسیارى برداشتى از ســریال «بچه مهندس» و 
روزگار بچه هایى شبیه به زندگى جواد جوادى ها 
به حســاب مى آمد، اما واکنش سازندگان سریال 
«از سرنوشت 4» به مسئله شــباهت شخصیت 
اصلى این مجموعه به قصه زندگى شــخصیت 
اصلى ســریال «بچه مهنــدس» و مدعى بودن 
درباره اینکه «از سرنوشت» فقط به لحاظ کاراکتر 
امکان دارد مشابه بچه مهندس باشد اما جریانى 
جداى آن سریال دارد و موضوع مشکالت جوانان 
پیرامون تولید داخلى را دستمایه خود قرار داده که 
این سریال توانســت خود را  از حواشى شباهت با 

مجموعه  «بچه مهندس» مبرا کند.
این فصل بــه ادامه زندگى ســهراب و هاشــم 
مى پردازد و قصه آن در ارتبــاط با دغدغه جوانان 
است و بهره گیرى از توانایى جوانان، نحوه تعامل با 
این قشر و همچنین خودباورى از محور هاى اصلى 

سرى جدید مجموعه از سرنوشت است.
در «از سرنوشت 4» مجموعه بازیگران بسیارى، 
چون حســین پاکدل، دارا حیایى، کیسان دیباج، 
فاطمه بهارمست، مجید واشــقانى، لیال بلوکات 
مائده طهماسبى، ســلمازغنى، نگین صدق گویا، 
ساناز سعیدى، رضا داوودنژاد وسیدمهردادضیایى 

به ایفاى نقش مى پردازند.

مدیر روابط عمومى ســریال «ســلمان فارسى» 
گفت: سریال «سلمان فارسى» در این بازه زمانى 
که کار تولید خود را آغــاز کرده حدود 25درصد از 
ساخت خود که معادل 10 قسمت است را پشت سر 
گذاشته و این بخش مربوط به فصل دوم مجموعه 
«سلمان فارسى» یعنى دوره بیزانس است که هم 
اکنون 90 درصد از مرحله ســاخت آن را به اتمام 

رسانده است.
احســان ناظم بکایى پیرامون آخریــن خبرها از 
مراحل ساخت ســریال عظیم «سلمان فارسى» 
گفت: پروژه «سلمان فارسى» که بزرگترین پروژه 
نمایشى تاریخ سینما و تلویزیون کشور محسوب 
مى شــود یکى از پیچیده ترین و چند بُعدى ترین 
پروژه هایى به حســاب مى آید کــه درحال تولید 
است، این سریال بعد از پشــت سر نهادن پروسه 
پیش تولید کار تصویربردارى خود را از اواخر پاییز 

سال 98 در کویر کرمان آغاز نمود و سپس کاروان 
ســلمان حرکت خود را آغاز کرد و به جزیره قشم 
رفتند پس از تصویربــردارى صحنه هاى مرتبط 
با این لوکیشــن راهى شاهرود، شــهرك نور و 

جلفا شدند.
وى عنوان کرد: این ســریال در سه فصل عمده 
ازجمله «ایــران دوره ساســانى»، «بیزانس» و 
«حجاز صدراسالم» در حال ساخت است و آنچه 
که در حال حاضر مقابل دوربین قــرار دارد دوره 
«بیزانس» از فصل دوم است و به ماجراى سلمان 
که پیش از این روز به نام داشته مى پردازد و در این 
بخش مخاطب با خروج سلمان از کشور، مسیحى 
شدن او گشت و گذار وى در شهر هاى بیزانسى از 
جمله دمشق، اموریه، نصیبین، موصل و آشنایى 
وى با کلیساها، مســلک ها و نگاه هاى مختلف 
مسیحى همچون مســیحیت دیرانى، کلیسا هاى 

وابســطه به امپراطورى بیزانس و نگاه اگوستینى 
و درنهایت حرکت ســلمان به سمت حجاز مواجه 

خواهد شد.
وى پیرامون تعداد بازیگران ســریال «ســلمان 
فارسى» بیان کرد: تیم ســازنده سلمان 20هزار 
بازیگر داخلى و خارجى از کشور هاى ایران، تونس، 
مراکش، ارمنســتان، یونان را براى حضور در این 
پروژه مدنظــر قرارداده و حتى با تعــداد زیادى از 
بازیگران تئاترى و بومى اســتان هاى مختلف نیز 
گفت وگو نموده و با 6000 نفــر از هنرمندانى که 
براى حضور در این پروژه اعالم آمادگى کردند نیز 
هماهنگى هاى الزم انجام شده و تاکنون1500 نفر 
از این تعداد مقابل دوربین قرار گرفتند و این سیر 
نقش آفرینى و بهره گیرى از تجربیات بازیگران 
داخلى و خارجى بسته به شرایط داستان همچنان 

ادامه خواهد داشت. 

25 درصد از سریال «سلمان فارسى» ضبط شده است

با ادامه تصویربردارى سریال «خوشنام» که به میانه راه رسیده، عکس هایى تازه از این مجموعه تلویزیونى 
منتشر شده است. این عکس ها، مربوط به لوکیشن خانه شخصیت اوستا شفیع با بازى حمید لوالیى است.
تصویربردارى سریال «خوشنام» به تهیه کنندگى احمد زالى، کارگردانى علیرضا نجف زاده و نویسندگى 

محسن کیایى (نسخه اولیه) و فهیمه سلیمانى (نسخه نهایى)، به نیمه راه رسید. سیاوش چراغى پور 
به تازگى به جمع بازیگران سریال «خوشنام» پیوسته و اخیرا مقابل دوربین علیرضا نجف زاده 

رفته است.
احمد زالى، تهیه کننده این مجموعه تلویزیونى گفت:

«این روزها مشغول کار در لوکیشن خانه اصلى «خوشنام» (خانه اوستا شفیع با بازى 
حمید لوالیى) واقع در حوالى میدان قیام هستیم و تصویربردارى سریال با حضور 

همه بازیگران اصلى ادامه دارد.
در حالى به نیمه راه رسیده ایم که جدا از لوکیشن خانه اصلى، در لوکیشن هایى 
چون قهوه خانه، گاراژ، کارواش، بیمارستان و چند لوکیشن خارجى در شرق 

تهران، سعادت آباد و…. کار تصویربردارى نیز پیش رفته است.
در خصوص زمان پخش ســریال، مدیران تصمیم گیرنده هســتند و ما 
هم براســاس زمانبندى و برنامه ریزى انجام شده، تصویربردارى را پیش 

مى بریم.
حمید لوالیى، هومن حاجى عبدالهى، عباس جمشــیدى فر، شهره لرستانى، 

فریده ســپاه منصور، ســحر ولدبیگى، امیر کربالیى زاده، امیر غفارمنش، نیلوفر 
رجایى فر، رابعه مدنى، خســرو احمدى، اکبر ســنگى، مهرداد ضیایى، ساناز سماواتى، 

محمدرضا داوودنژاد، کریم قربانى، الهه جعفرى، سیامک ادیب، سلمان خطى و فرزاد حاتمیان، 
بازیگران این سریال هستند.

 «خوشنام» با بازى حمید لوالیى، به نیمه رسید

یک بازیگر عرصه تئ
نمایش ســیاه بازى
پستا وقتى که با این
نمایش هاى آئینى س
بیشتر درحفره محجو
جواد انصافى پیرامو
سنتى گفت: نمایش
توجه مسئوالن و مت
هنرى به خود اختص
مى توان گفت این ع
کشور محسوب مى
ب و توجه قرار گیرد
جایگاه متعالــى  ر
اختصاص دهد.
وى پیرامون ای
نمایش هاى

محجور هس
به این نو
نمى د
تمایل

عر

وسیدمهردادضیایى ساناز سعیدى، رضا داوودنژاد
به ایفاى نقش مى پردازند.

ویربردارى سریال «خوشنام» که به میانه راه رسیده، عکس هایى تازه از این مجموعه تلویزیونى 
 است. این عکس ها، مربوط به لوکیشن خانه شخصیت اوستا شفیع با بازى حمید لوالیى است.
رى سریال «خوشنام» به تهیه کنندگى احمد زالى، کارگردانى علیرضا نجف زاده و نویسندگى 

یى (نسخه اولیه) و فهیمه سلیمانى (نسخه نهایى)، به نیمه راه رسید. سیاوش چراغى پور 
 جمع بازیگران سریال «خوشنام» پیوسته و اخیرا مقابل دوربین علیرضا نجف زاده 

تهیه کننده این مجموعه تلویزیونى گفت:
 مشغول کار در لوکیشن خانه اصلى «خوشنام» (خانه اوستا شفیع با بازى 

ى) واقع در حوالى میدان قیام هستیم و تصویربردارى سریال با حضور 
ران اصلى ادامه دارد.

نیمه راه رسیده ایم که جدا از لوکیشن خانه اصلى، در لوکیشن هایى 
خانه، گاراژ، کارواش، بیمارستان و چند لوکیشن خارجى در شرق 

دت آباد و…. کار تصویربردارى نیز پیش رفته است.
ص زمان پخش ســریال، مدیران تصمیم گیرنده هســتند و ما 
س زمانبندى و برنامه ریزى انجام شده، تصویربردارى را پیش 

ى، هومن حاجى عبدالهى، عباس جمشــیدى فر، شهره لرستانى، 
پاه منصور، ســحر ولدبیگى، امیر کربالیى زاده، امیر غفارمنش، نیلوفر 

ابعه مدنى، خســرو احمدى، اکبر ســنگى، مهرداد ضیایى، ساناز سماواتى، 
داوودنژاد، کریم قربانى، الهه جعفرى، سیامک ادیب، سلمان خطى و فرزاد حاتمیان، 

ن سریال هستند.

وشنام» با بازى حمید لوالیى، به نیمه رسید

منوچهر نــوذرى در برنامه «ترین هــا» در رقابت بیــن طنازترین مجرى هاى 
تلویزیونى مقام نخست را از آن خود کرد.

برنامه «تریــن ها» با اجراى شــاهین جمشــیدى هر هفته با هــدف معرفى 
برترین هاى ایران در حوزه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى و هنرى پخش مى 
شود. «ترین ها» این بار به ســراغ مجریان تلویزیونى رفت و طنازترین آنها را 

معرفى کرد.
در این برنامه با پخش قســمت هایى از اجراى این مجریان در فضایى شاد و با 

هیجان نتایج آراى مخاطبان در فضاى مجازى و کارشناسى تیم برنامه به صورت 
زیر اعالم شد.

این رقابت بین مجریان امــروز و دیروز صورت گرفت و از بیــن این کاندیداها 
مسعود روشن پژوه، ایرج نوذرى، پیمان طالبى، عبدا... روا، سید مرتضى حسینى، 
شاهین جمشیدى، ایرج طهماسب، منوچهر نوذرى، احسان علیخانى و رضا رفیع 

طنازترین ها در این برنامه معرفى شدند.
طبق ارزیابى هاى تیم «ترین ها» مقام نخســت این رقابت به مرحوم منوچهر 
نوذرى مجرى صدا و ســیما تعلق گرفت و در این رقابت رتبه هاى دوم تا پنجم 
به ترتیب ایرج نوذرى، ایرج طهماسب، شاهین جمشــیدى و احسان علیخانى 

معرفى شدند.
منوچهر نوذرى (10 اردیبهشت 1315 – 16 آذر 1384) دوبلور، هنرپیشه، مجرى 

و کارگردان ایرانى بود.
وى فعالیت هنرى خود را در سال 1332 با گویندگى رادیو آغاز کرد و همچنین 
از نسل اول گویندگان تاریخ دوبله در ایران بود. از سال 1332 در رادیو مشغول به 
کار شد و در سال 1336 به دعوت هوشنگ لطیف پور وارد دوبله و زیر نظر زنده 
یاد ایرج دوستدار دوره کارآموزى دوبله را طى کرد. فعالیت خود در سینما را از سال 
1338 به عنوان دستیار فنى آغاز کرد. اولین تجربه بازیگرى او در سال 1341 با 
بازى در فیلم «الله آتشــین» به کارگردانى برادرش محمود نوذرى و هوشنگ 
لطیف پور رقم خورد و با ساخت فیلم «ایوا...» نخستین تجربه اش در کارگردانى 
را مقابل دوربین برد. نوذرى در دهه 1350 با مهاجرت به مصر فیلم «الو من گربه 

هستم» را ساخت. 

منوچهر نوذرى طنازترین مجرى تلویزیونى شد

برخالف روال فصل هاى گذشته برنامه «چهل تیکه»، فوتبالیست هاى پیشکسوت در فصل پنجم این برنامه حضور 
خواهند داشت.

فصل پنجم برنامه «چهل تیکه» که به تازگى تیزر آن پخش شده، قرار است به زودى روى آنتن شبکه نسیم برود.
در تیزر فصل پنجم این برنامه، شمارى از فوتبالیست هاى پیشکســوت مانند بهتاش فریبا، حمید درخشان، مرتضى 
فنونى زاده، مهدى فنونى زاده، حسن روشن و ادموند بزیک دیده مى شوند. محمد میرکیانى رمان نویس حوزه کودك و 

نوجوان نیز در میان این چهره ها دیده مى شود.
حضور ورزشکاران پیشکسوت به قدرى در این تیزر پررنگ اســت که به نظر مى رسد در فصل پنجم «چهل تیکه»، 

چهره هاى فوتبالى حضور پرشمارترى نسبت به هنرمندان دارند.
این در حالى است که موضوع «چهل تیکه» خاطره بازى با سریال هاى تلویزیونى و فیلم هاى سینمایى است و در فصول 

گذشته، بازیگرها و خواننده ها اکثریت مطلق مهمانان این برنامه را تشکیل مى دادند.
روشن نیست آیا رویکرد این برنامه در فصل پنجم تغییر کرده و به مسابقات ورزشى خاطره انگیز خواهد پرداخت یا این 
که محمدرضا علیمردانى مجرى برنامه، قرار است با ورزشکاران پیشکسوت درباره سریال هاى نوستالژیک تلویزیون 

گپ بزند. 
ســرى جدید برنامه تلویزیونى «چهل تیکه» به تهیه کنندگى الهام حاتمى به زودى از شبکه نسیم سیما 

پخش خواهد شد.

مهمان هاى غیرتلویزیونى
 به «چهل تیکه 5» مى آیند
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سه شنبه باید با ایران روبه رو شوید. پیش بینى تو از این 
بازى چیست؟

واقعًا بازى خیلى حساسى داریم و قعرنشــین و صدرنشین باهم بازى دارد. مى دانیم 
این بازى چقدر براى ایران اهمیت دارد و براى ما نیز همین گونه است. بنابراین دیدار 

خیلى دشوارى است و آرزوى موفقیت براى تیم خودم دارم.
به عنوان کسى که مدتى در لیگ ایران بازى کرده، آیا این 

مسابقه اهمیت بیشترى برایت دارد؟

برایم هیچ فرقى نمى کند. درست است دوستانى در تیم ملى ایران دارم اما این بازى با 
دیگر مسابقه ها تفاوت نمى کند.

با وجود اینکه حس مى شود خوب بازى مى کنید، اما نتایج 
خوبى را کسب نکرده اید. علت چیست؟

بله. دقیقًا همینطور است و فوتبال خوبى بازى مى کنیم ولى متأسفانه لحظات پایانى 
مسابقه با بدشانسى مواجه شده و نتیجه نمى گیریم.

در مرحله قبلى یکى از بهترین تیم ها بودید و هفت مسابقه 

از هشت دیدارتان را بردید. با آن بردها حدس زده مى شد 
خیلى بهتر در مرحله نهایى انتخابى حاضر شوید. چه چیزى 

در تیم شما با آن مرحله فرق کرده است؟
مرحله قبلى یک سرمربى تونسى به نام نبیل معلول داشتیم. هر چند ما بازیکن هستیم 

و وارد حواشى نمى شویم اما با عوض شدن مربى اتفاقاتى رخ داده است.
یک نیم فصل را در سپاهان گذراندى و در حالى که هواداران 
سپاهان عالقه زیادى به تو داشتند، جدا شدى. در خصوص 

آن نیم فصل و جدایى توضیح بده؟
یکى از بهترین دوران فوتبالم را در شــهر اصفهان و تیم ســپاهان گذراندم. مردم 
اصفهان فوق العاده به من لطف داشته و هنوز هم بعد از گذشت چند سال، این لطف 
را به من دارند. درباره جدایى ام نیز مسائلى وجود دارد اما دوست دارم اینطور بگویم 

که قسمت نبود.
تو و علیرضا بیرانوند در پرتاب هاى بلند ویژه باهم شباهت 
دارید و به نظر او تنها رقیب تو در این پرتاب دست ها است. 

آیا تو بهترى یا علیرضا؟
چندین بار این سئوال از من پرسیده شــده؛ در حالى که روش من با بیرانوند کامًال 
متفاوت اســت. بیرانوند پرتاب با دســت دارد و من، ضربه با دســت. هر دو روش، 
شیوه هاى جدیدى در فوتبال اســت و به طور کلى روش هاى جدید در فوتبال مورد 
پسند هستند. تا جایى که مى دانم روش پرتاب من مشابهى ندارد اما نمونه هاى پرتاب 

دست بیرواند وجود دارد.
ایران با 8 گل زده بهترین عملکرد را در حمله میان تیم هاى 
گروه A داشته است. آیا این موضوع کار را برایت سخت 

تر نخواهد کرد؟
همانطور که گفتید ایران هشت گل زده و این همان دلیلى است که باعث شده ایران 
رنک اول آسیا بوده و صدر نشین گروه شود. به همین علت است که بازى مقابل ایران 

نه تنها براى ما بلکه براى همه تیم هاى گروه دشوار است.
برخى شایعات وجود دارد که ممکن است دوباره به ایران 

برگردى و براى فوالد بازى کنى. آیا تأیید مى کنى؟
ترجیح مى دهم در حال حاضر در این خصوص صحبتى نکنم. مذاکره اى از ســوى 
باشگاه هاى ایرانى با من انجام شــده اما نمى توانم نام آن را فعًال بگویم. در شرایط 
فعلى بازیکن آزاد هستم و مى توانم با خیال راحت تر به پیشنهادات فکر کرده و ببینم 
کدام یک بهتر است تا به آن جواب دهم؛ بنابراین مشکلى از این

 بابت ندارم.

گلر اسبق سپاهان:

بهترین دوران فوتبالم را در اصفهان گذراندم

احتماال ظرف یک هفته آینده رأى پرونده جنجالى فوتبال ایران صادر مى شود. 
مارك ویلموتس و ایــران منتظر رأى پرونده خود هســتند. احتماًال راى فیفا 
شکســته مى شــود و ایران چیزى حدود 3 میلیون یورو به این مربى بلژیکى 
پرداخت مى کند. یکى از اتفاقــات جالب در این پرونــده حضور یک قاضى
 ایرانى االصل است. سه قاضى در پرونده حضور دارند و رأى نهایى را مى دهند 
که یکى از آنها اصلیتى ایرانى دارد و همه امیدوار هستند در نهایت به فدراسیون 

فوتبال کمک کند.

در جمع گلزنان برتر تاریخ فوتبال کشورمان مقابل 
سوریه یک بازیکن نزدیک ترین فرد به بهترین 
گلزن ایران مقابل این حریف محسوب مى شود.

در مجموع 29 بــازى گذشــته تیم هاى ملى 
فوتبال ایران و ســوریه ملى پوشان کشورمان 

تاکنون 47 بار دروازه تیم سوریه را باز کرده اند.  در 
جمع بازیکنانى که موفق به گشــودن دروازه 

سوریه شــدند على دایى مهاجم اسبق تیم 
ملى فوتبال کشورمان با 4 گل زده مقابل 
این تیم در صدر جــدول گلزنان ایران به 
سوریه قرار دارد. پس از این بازیکن مهدى 
طارمى، سردار آزمون، جواد نکونام، آرش 
برهانى، على کریمى و حمید علیدوستى 
هریک با 3 گل زده پشت ســر على دایى 

قرار دارند.
با توجه به غیبت مهدى طارمى در دیدار 
پیش رو مقابل ســوریه، سردار آزمون 
این بخت را دارد که با گلزنى مقابل 
این حریف ضمن بــاال بردن تعداد 
گلهاى ملى خودش با چهار گل زده 
به سوریه کنار على دایى بایستد و 
یا با به ثمر رساندن دو گل، عنوان 
بهترین گلزن ایران به سوریه را به 

خود اختصاص بدهد.

شنیده ها حاکى از آن اســت که مهدى طارمى بابت یک اتفاق عجیب 
در تیم ملى دلخور است اما این بار به روى خود نیاورده و تصمیم گرفته 

سکوت کند.
ستاره سرشناس پورتو قبل از بازى تیم ملى ایران برابر لبنان در توییتر 
براى تیم کشورمان آرزوى موفقیت کرد. مهدى طارمى با وجود دلخورى 
از دراگان اسکوچیچ و برخى دست اندرکاران تیم ملى، بعد از این بازى نیز 

پیروزى ایران را تبریک گفت و ابراز خوشحالى کرد.
اما ماجرا چه بود؟ دلخورى جدید مهدى طارمى بر سر چیست؟ معموًال 
رسم بر این است که در غیاب ستاره هاى بزرگ (به هر دلیلى) پیراهن آنها 
در تیم ملى به بازیکن دیگرى تحویل داده نمى شود تا آن بازیکن برگردد 

اما در تیم ایران اتفاق جدیدى ُرخ داد.
پیراهن شماره 9 که چند سالى است بر تن مهدى طارمى ستاره تیم ملى 
است قبل از دیدار با لبنان به دستور یک فرد خاص به اللهیار صیادمنش 
جوان 20 ساله اهدا شد که تازه دعوت شده است! شاید اگر این پیراهن 
به کاوه رضایى با تجربه یا حتى مهدى ترابى تحویل داده مى شد مهدى 

طارمى دلخور نمى شد اما این اقدام کمى عجیب است.
البته مهدى طارمى هیچ اعتراض یا واکنشى نسبت به این اتفاق نداشته 
و شاید در آینده هم نشان ندهد اما به نظر مى رسد در این یک مورد حق 

با ستاره مشهور پورتو 
باشد.

دروازه بان تیم ملى سوریه با اشاره به اینکه مذاکره اى از سوى باشگاه هاى 
ایرانى با او انجام شده مى گوید یکى از بهترین دوران فوتبالش را در شهر 

اصفهان و تیم سپاهان گذرانده است.
 ابراهیم عالمه، گلر 31 ســاله سوریه، یکى از نام آشــناترین بازیکنان 
تیم ملى این کشــور براى هواداران فوتبال در ایران است. عالمه در نیم 

فصل دوم لیگ چهاردهم، سنگربان نخست سپاهان بود و علیرغم مدت 
زمان کوتاه حضورش در این تیم، محبوبیت نســبتاً باالیى میان هواداران 
این تیم پیدا کــرد. او که دروازه بــان ثابت ســوریه در مرحله انتخابى 
بوده، مقابل عراق بــه میدان نرفت و مصدومیت جزئــى اش را علت این

 غیبت مى داند.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اعتقاد دارد بازیکن پیکان در مصاف با این 
تیم با زرنگى موفق به گرفتن پنالتى شده است.

سجاد جعفرى درباره شکســت تیمش برابر پیکان اظهار کرد: بازى 
سختى بود و متأسفانه بارش باران باعث شــد تا کیفیت زمین چمن خراب شود. شرایط 
مســابقه طورى بود که هر دو تیم موقعیت هاى زیادى نداشتند و ما در نهایت روى یک 
ضربه پنالتى بازى را واگذار کردیم که البته فکر مى کنم بازیکن تیم حریف با زرنگى پنالتى 

گرفت.
وى درباره صحنه اى که داور از گرفتن پنالتى براى ذوب آهن صرفنظر کرد، گفت: من که 
نزدیک صحنه نبودم، ولى بازیکن تیم ما اعتقاد داشت که روى او خطا شده است. وقتى در 
ایران VAR وجود ندارد دیگر نباید داور تصمیمش را عوض کند، ولى متأسفانه این اتفاق 

رخ داد و ما بازى را واگذار کردیم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در ادامه خاطر نشان کرد: فوتبال همین است و برد و باخت 
براى همه تیم ها وجود دارد. ما در بازى قبلى تیم باکیفیت سپاهان را شکست دادیم، ولى 
متأسفانه در بازى روز جمعه باختیم که البته این شکست را قطعاً در بازى هاى آینده جبران 
خواهیم کرد. ما تیم باکیفیتى داریم و ذوب آهــن حرف هاى زیادى را براى گفتن خواهد 

داشت. 
جعفرى در پاسخ به این پرسش که آیا از انتخاب ذوب آهن راضى است، تصریح کرد: بله، 
من از این انتخاب راضى هســتم و یکى از دالیل مهمى که ذوب آهن را انتخاب کردم 
شناختى بود که از آقاى تارتار داشتم. کار کردن با این مربى براى من راحت است و امیدوارم 

فصل خوبى را در ذوب آهن پشت سر بگذارم.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن:

بازیکن پیکان با زرنگى پنالتى گرفت
دلخورى جدید طارمى

 از اسکوچیچ!

و شاید در آینده هم نشان ندهد اما به نظر مى رسد در این یک مورد حق 
با ستاره مشهور پورتو

باشد.

جعفرى در پاسخ به این
من از این انتخاب راض
شناختى بود که از آقاى
فصل خوبى را در ذوب

اتفاق جالب در پرونده ویلموتس

سردار آزمون
 رکورد على دایى را مى شکند؟
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گلزن ایران مقابل این حریف محسوب مى شود.
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4ملى فوتبال کشورمان با 4 گل زده مقابل 
این تیم در صدر جــدول گلزنان ایران به 
سوریه قرار دارد. پس از این بازیکن مهدى 
طارمى، سردار آزمون، جواد نکونام، آرش 
و حمید علیدوستى برهانى، على کریمى
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قرار دارند.
با توجه به غیبت مهدى طارمى در دیدار 
پیش رو مقابل ســوریه، سردار آزمون
این بخت را دارد که با گلزنى مقابل 
این حریف ضمن بــاال بردن تعداد 
گلهاى ملى خودش با چهار گل زده 
به سوریه کنار على دایى بایستد و
یا با به ثمر رساندن دو گل، عنوان
بهترین گلزن ایران به سوریه را به 

خود اختصاص بدهد.

سردار آزمون
 رکورد على دایى را مى شکند؟

تغییر در پست دروازه بانى؛ آنهم در تیم ملى اتفاقى است که کمتر رخ مى دهد 
و مربیان کمتر مرد شماره یک تیم ملى را تغییر مى دهند. حتى اگر مرد شماره 

یک تیم ملى مرتکب اشتباه شود.
در فوتبال حرفه اى مرد شــماره یک تیم یک دروازه بان است و اصًال از این 
عبارت که دو سه دروازه بان شــماره یک داریم و هر ســه مى توانند شماره 
یک باشــند و عبارتى از این دســت به کار نمى برند اما بدون شک تیمى که 
دروازه بان هاى دوم و سوم خوبى دارد نسبت به دیگر تیم ها از ضریب موفقیت 
بیشترى برخوردار است. همانطور که اشاره شــد مربیان در روزهاى سخت از 
اشــتباه دروازه بان خود حمایت مى کنند و یک یا دو اشــتباه هیچگاه موجب 

نمى شود سرمربى اعتماد خود را نسبت به مرد شماره یک از دست دهد.
تیم ملى فوتبال ایران اکنون چنین وضعیتــى دارد. در حضور علیرضا بیرانوند 
باتجربه تیم ملى روى نیمکت هم دو دروازه بان با کیفیت دارد. پیام نیازمند و 
امیر عابدزاده. دو دروازه بان جوان و آینده دار که در ابتداى مســیر به عضویت 
تیم هاى اروپایى در آمده اند و با روندى که در پیش گرفته اند به ســرعت به 
دروازه بان هاى قابل اعتماد تبدیل شــده اند. چهارچوب تیم ملى در آینده اى 
نزدیک در انتظار یکى از این دو دروازه بان خواهد بود چرا که قرار نیست همیشه 
علیرضا بیرانوند مرد شماره یک تیم ملى باشد. به همین بهانه آنها در تمرینات 
سختکوش هستندو  به اندازه مرد شماره یک تیم ملى تمرین مى کنند تا آمادگى 
بدنى خود را حفظ کنند. کمترین دســتاورد این تفکر این است که در بازگشت 
به تمرینات تیم باشگاهى آماده نشان مى دهند و دوباره در بازى هاى لیگ به 

میدان مى روند. 
حضور این دروازه بانان در اردوى تیم ملى موجب شده تیم ملى در آستانه صعود 
به جام جهانى نگرانى از بابت خط دروازه نداشته باشد. از سویى در جام جهانى 
هم یکى از نقاط قوت تیم ملى قطعًا خــط دروازه اش خواهد بود. پیش بینى 
مى شود با قطعى شدن صعود تیم ملى به جام جهانى این دروازه بان هم شانس 

بازى براى تیم ملى پیدا کنند.

عابدزاده و نیازمند؛
 ما آماده هستیم

2 بازیکن باســابقه تیم ملى امیدوارند دراگان اسکوچیچ جلوى 
سوریه به آنها فرصت حضور در ترکیب اصلى را بدهد.

تیم ملى در حالى براى بازى با ســوریه آماده مى شود که جدا از 
مهدى طارمى، علیرضا جهانبخش را هم در این دیدار به همراه 
نخواهد داشت و کاپیتان تیم ملى به خاطر کارت زردى که در بازى 

با لبنان گرفت، دیدار با سوریه را از دست داده است.
اسکوچیچ در بازى با لبنان ترجیح داد در غیاب طارمى از سامان 
قدوس در ترکیب اصلى تیمش استفاده کند اما نمایش هافبک 
برنتفورد، سرمربى تیم ملى را راضى نکرد تا او میالد محمدى را 
جانشین قدوس و امیرى را به بخش هجومى تیم ملى اضافه کند.

اینکه اسکوچیچ دوباره از قدوس در ترکیب اصلى تیمش استفاده 

خواهد کرد یا نه، سئوالى اســت که طبیعتًا به جز کادر فنى تیم 
ملى کسى پاســخش را نمى داند منتهى این احتمال وجود دارد 
که اسکوچیچ بخواهد تیمش را با دو مهاجم تخصصى به میدان 
بفرســتد که در آن صورت، کریم انصارى فرد شانس حضور در 

ترکیب اصلى را خواهد داشت. 
از طرف دیگر با توجه به نمایش فوق العاده امیرى جلوى لبنان – 
به خصوص از زمانى که او به دروازه حریف نزدیک شــد – شاید 
اســکوچیچ تصمیم بگیرد از او به عنوان یکــى از هافبک هاى 
تیمش اســتفاده کند که اگر این اتفــاق رخ دهد، حاج صفى باید 
براى بازى در سمت چپ خط دفاعى با نورافکن و میالد محمدى 

رقابت کند.

کریم و احسان در انتظار اعتماد دراگان

پس از مذاکرات فشرده، «زوونیمیر سولدو» مربى 54 
ساله اهل کرواسى هدایت تراکتور را برعهده گرفت.

سولدو که از بازیکنان سرشناس فوتبال کرواسى به 
شمار مى رفت، سابقه بازى در باشگاه هایى همچون 
دیناموزاگرب، اشتوتگارت و... را در کارنامه دارد. وى 
همچنین پیراهن تیم ملى کشورش را در 61 بازى 

برتن کرده است.
وى مربیگرى را از ســال 2007 با تیم زیر 19 سال 
دیناموزاگرب آغاز کــرد و در ادامه روى نیمکت تیم 

بزرگســاالن دیناموزاگرب و کلن در بوندســلیگاى 
آلمان نشست.

ســولدو در ادامه چالش مربیگرى، به عنوان دستیار 
«فلیکس ماگات» در تیم «شاندونگ تایشان چین» 
حضور داشت. او فصل  2020- 2019 نیز هدایت تیم 
«آدمیرا واکر مودلینگ» در بوندســلیگاى اتریش را 

برعهده داشت.
این سرمربى، کسب دو جام قهرمانى در کرواسى را 
در کارنامه مربیگرى اش دارد. او همچنین با بازیکنان 

سرشناسى همچون ماریو مانژوکیچ، لوکا مودریچ و 
لوکاس پودولسکى نیز کار کرده است.

سولدو با پذیرش هدایت تراکتور، پا به فوتبال ایران 
گذاشــته تا چالش جدیدى را با پرشــورهاى تبریز 

تجربه کند. 
«فابیــن کومیجونوویچ» که ســابقه مربیگرى در 
تیم هاى دیناموزاگراب و آدمیراواکر را دارد، دســتیار 
سولدو اســت که وى را در تراکتور همراهى خواهد 

کرد.

«سولدو» رسماً سرمربى تراکتور شد
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلــت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027006914 مورخ 1400/06/16 اسماعیل باقرى فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه 541 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288307659 در چهار دانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9364 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

166/78 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شــماره 140060302027006913 مورخ 1400/06/16 نرگس باقرى فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 1933  صادره از اصفهان بشماره ملى 1292547820 در دو دانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9364 واقع در ثبت اصفهان به مساحت 166/78 

مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/09 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/24- م الف: 
1213871- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/223

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

شماره: 2027028057 تاریخ: 1400/8/5 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این 
هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح 
دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007224 مورخ 1400/06/24 مصطفى حیدرى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 11342 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282898442 در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 323 فرعى از اصلى 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/73 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/09 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/24- م الف: 
1213964- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/225

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

راى شــماره 140060302026008115 مورخ 1400/06/18 هیات یک آقاى ســید فرهاد 
رنجبران به شناسنامه شماره 21446 کدملى 1282682407 صادره اصفهان فرزند سیدعلى 
اکبر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 152,66 مترمربع از پالك 15178 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق قباله عادى 
از مالکیت رضا بیدادى اصفهانى موضوع ســند انتقال 37628 مورخ 58/7/7 که توسط وراث 

واگذار شده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 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 انتشــار نوبت اول: 1400/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 - م الف: 

1214126 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/227 

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

شــماره: 26005566 تاریخ: 1400/8/4 - راى شــماره 140060302026009602 مورخ 
1400/07/11 هیات یک آقاى حمید رضا فاتحى پیکانى به شناســنامه شماره 6920 کدملى 
0067033059 صادره تهران فرزند رمضان بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123,19 
مترمربع از پالك شماره 296 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى سید حسن زارعى به موجب سند انتقال شماره 27363 
مورخ 44/12/22 دفتر 65 اصفهان بوده که مع الواسطه به حمید رضا فاتحى پیکانى واگذار گردید
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 انتشــار نوبت اول: 1400/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 - م الف: 

1213969 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/229 

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

شماره: 2027007847 تاریخ: 1400/8/5 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این 
هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح 
دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007845 مورخ 1400/07/18 مهدى اسماعیل زاده فرزند 
عوض بشماره شناسنامه 80 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293507431 در سه دانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 286/50 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شــماره 140060302027007847 مورخ 1400/07/18 رضا اسماعیل زاده فرزند 
عوض بشماره شناسنامه 36 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291741811 در سه دانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 286/50 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/09 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/24- م الف: 
1213977- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/231

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

راى شماره 140060302026008468 مورخ 1400/06/23 هیات یک آقاى اصغر روشن ضمیر 

به شناسنامه شماره 5556 کدملى 1287282164 صادره اصفهان فرزند محمدعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 310,30 مترمربع از پالك شماره 652 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 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 انتشــار نوبت اول: 1400/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 - م الف: 

1214009 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/233 

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

1-راى شماره 14006030207449 مورخ 1400/06/10 هیات یک آقاى مرتضى رادمهر به 
شناسنامه شماره 1673 کدملى 5110201714 صادره برخوار فرزند عباس بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه  هاى متصله به مساحت259,679 مترمربع از پالك شماره 
107 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
2- راى شماره 14006030207447 مورخ 1400/06/10 هیات یک آقاى غالمحسین رادمهر 
به شناسنامه شماره 2079 کدملى 5110204772 صادره برخوار فرزند عباس بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه هاى متصله به مساحت 259,679 مترمربع از پالك شماره 
107 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 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 انتشــار نوبت اول: 1400/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 - م الف: 

1214039 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/235 

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

شــماره: 140060302006005117- تاریخ: 1400/08/03 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000809 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم غالمرضا امیریوسفى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل (دفتر 541 صفحه 420 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم غالمرضا امیریوسفى 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 1938 کدملى 1260860280 صادره فرزند عباسعلى نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه و دو باب مغازه به مساحت 495,73 مترمربع پالك شماره 1610 فرعى 
از 159 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/24- م الف: 1212787 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید 
محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر/8/237

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

شــماره: 140060302006004159- تاریخ: 1400/07/03 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006000521 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محبوبه مالکریمى خوزانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شــامل مع الواسطه از مالکیت حسینعلى 
منصورى فر سند 12875 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم محبوبه مالکریمى خوزانى به شناســنامه شــماره 4302 کدملى 1142271064 
صادره فرزند ولى اله نســبت به 3 دانگ یکباب خانه به مساحت 95,31 مترمربع پالك شماره 
295 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/24- م الف: 1212231 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید 
محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر/8/240

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

شــماره: 140060302006004160- تاریخ: 1400/07/03 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 

حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006000523 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهره مالکریمى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شــامل مع الواسطه از مالکیت حسینعلى 
منصورى فر سند 12875 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم زهره مالکریمى خوزانى به شناسنامه شماره 0 کدملى 1130232352 صادره فرزند 
اکبر نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 95,31 مترمربع پالك شماره 
295 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/24- م الف: 1212223 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى-  
سید محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حســن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر/8/242

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

شــماره: 140060302006004161- تاریخ: 1400/07/03 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006000520 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حســینعلى منصورى فر مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 12875 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حسینعلى منصورى فر به شناسنامه شماره 
0 کدملى 1130070654 صادره فرزند یداله نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 88,14 
مترمربع پالك شماره 295 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/24- م الف: 1212176 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید 
محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر/8/244

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 3581 و 3582 مورخ 1400/07/21 آقاى مهدى ترکى فرزند حسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ و خانم مریم خدادادئى فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 131/59 مترمربع از پالك  ثبتى شماره 520/2   اصلى واقع در 
قطعه6 نجف آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/08/09 تاریــخ انتشــار نوبــت  دوم : 1400/08/24 -
1213835 / م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/247

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 1592 و 1593 مورخ 1400/03/26آقاى مهدى گلشادى فرزند اصغر نسبت به سه 
دانگ مشاع  و خانم فاطمه جونبخش فرزند مرتضى نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب مغازه   به مساحت 75/65 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 467  اصلى واقع در قطعه9 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/08/09 تاریــخ انتشــار نوبــت  دوم : 1400/08/24 -

  1214232/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 
آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/249

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 

1) رأى شــماره 2613 مورخ 1400/07/28 هیأت: آقاى على اکبر رمضــان زاده بیدگلى به 
شناسنامه شماره 264 کدملى 6199651340 فرزند عبدالرحیم، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
116,50 مترمربع پالك شماره 1036 فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعى از 6 اصلى واقع در 
حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث على ناظمى
2) رأى شماره 2644و2645 مورخ 1400/08/03 هیأت: آقاى حسن چوپان بیدگلى به کدملى 
6190066410 فرزند على محمد و خانم حنانه برخوردار بیدگلى به کدملى 6190072208 فرزند 
مهدى (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145,20 مترمربع پالك شماره 1037 فرعى 
مفروز و مجزى از 102 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى نصراله داعى
3) رأى شــماره 2623إلى2628 مــورخ 1400/07/28 هیأت: اعظم ربانــى بیدگلى کدملى 
1262198569 نســبت به ربع دانگ بانضمام بهاى ثمن عرصه و اعیان 0,083 دانگ مشاع و 
على محمد ربانى کدملى 1262214165 نسبت به نیم دانگ بانضمام بهاى ثمن عرصه و اعیان 
0,167 دانگ مشاع و اکرم ربانى بیدگلى کدملى 1262265797 نسبت به ربع دانگ بانضمام 
بهاى ثمن عرصه و اعیان 0,083 دانگ مشــاع و اصغر ربانى بیدگلى کدملى 6199243552 
نســبت به نیم دانگ بانضمام بهاى ثمن عرصه و اعیان 0,167 دانگ مشاع (همگى فرزندان 
حســین) و على ربانى بیدگلى کدملى 1250808537 فرزند محمدرضا بــا قیمومت عاطفه 
احمدپورمنفرد نسبت به 0,333 دانگ باستثناى بهاى ثمن عرصه و اعیان 0,333 دانگ مشاع 
و زهرا ربانى بیدگلى کدملى 1251566065 فرزند محمدرضا با قیمومت عاطفه احمدپورمنفرد 
نسبت به 0,167 دانگ باســتثناى بهاى ثمن عرصه و اعیان 0,167 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 606,50 مترمربع پالك شماره 28 فرعى مجزى از 23 فرعى از 153 اصلى 

واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى
4) رأى شماره 2618 مورخ 1400/07/28 هیأت: آقاى محمدرضا مبینى به شناسنامه شماره 
222 کدملى 6199528921 فرزند نعمت اله، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 397 مترمربع 
پالك شماره 68 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده پالك 252 اصلى واقع در اماکن بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على شریفى بیدگلى
5) رأى شماره 1563 مورخ 1400/04/27 هیأت: آقاى عباسعلى قبائى آرانى به شناسنامه شماره 
281 کدملى 6199916921 فرزند مسلم، ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22 مترمربع پالك 
شماره 7 فرعى مفروز و مجزى از 2 فرعى از 1096 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حانیه هاشمى آرانى (با والیت پدرش رحمت اله)
6) رأى شــماره 2615 مورخ 1400/07/28 هیأت: آقاى محمد اکرمى به شناسنامه شماره 72 
کدملى 6199486528 فرزند مهدى، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 169,80 مترمربع پالك 
شماره 5 فرعى مفروز و مجزى از 2594 اصلى و 1 و 2 فرعى از اصلى مذکور و مشاعات واقع در 
اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث مهدى اکرمى 

و معصومه خاتون اله وردیان
7) رأى شماره 2617 مورخ 1400/07/28 هیأت: آقاى محمد خالقى آرانى به شناسنامه شماره 
769 کدملى 6199921801 فرزند نصرت اله، ششــدانگ زمین محصور بــا بناى احداثى به 
مساحت 158,75 مترمربع پالك شماره 1374 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى سیداحمد غفارى و شهردارى آران 

و بیدگل
8) رأى شماره 2399و2400و2401 مورخ1400/07/12 هیأت: آقاى احمد زارع مقدم آرانى به 
شناسنامه شماره218 کدملى6199437667 فرزند غالمحسین نسبت به یک دانگ مشاع و خانم 
فاطمه شیخ حسنى آرانى به شناسنامه شماره269 کدملى6199453891 فرزند رضا نسبت به یک 
دانگ مشاع و آقاى محمدعلى زارع مقدم آرانى به شناسنامه شماره839 کدملى6199922506 
فرزند احمد نسبت به چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 171,95مترمربع 
پالك شماره3540 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 2638 اصلى و 31 فرعى از اصلى مذکور 
واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى 

اصغر مطمئن
9) رأى شماره 2619 مورخ 1400/07/28 هیأت: آقاى مهدى سیارى آرانى به شناسنامه شماره 
11073 کدملى 6199150708 فرزند مصطفى، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 155,50 
مترمربع پالك شــماره 3548 فرعى مفروز و مجزى از 3 فرعى و 3380 فرعى از 2638 اصلى 
واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى 

شهردارى آران و بیدگل
10) رأى شــماره 2642و2643 مورخ 1400/08/03 هیأت: آقاى رحمت اله برادران آرانى به 
شناسنامه شماره 136 کدملى 6199558707 فرزند حسین و خانم ظهریا اصغرى به شناسنامه 
شماره 169 کدملى 6199591003 فرزند نعمت اله (بالمناصفه)، ششدانگ قسمتى از یکبابخانه 
به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 3549 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد داداشى
11) رأى شماره 2620و2621و2622 مورخ 1400/07/28 هیأت: آقاى محمد دانش پژوه آرانى 
به شناسنامه شماره 130 کدملى 6199501845 فرزند ماشــااله و آقاى ابوالفضل دانش پژوه 
آرانى به شناسنامه شــماره 11552 کدملى 6199155513 فرزند محمد و آقاى سلمان دانش 
پژوه آرانى به شناسنامه شماره 2822 کدملى 6199942302 فرزند محمد (بالسویه)، ششدانگ 
یکباب ساختمان و مغازه به مساحت 53,50 مترمربع پالك شماره 1260 فرعى مفروز و مجزى 
از 340 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالکین رسمى وراث عباسعلى صالح
12) رأى شــماره 2614 مورخ 1400/07/28 هیأت: آقاى محســن ایوبى بیدگلى به کدملى 
1250066360 فرزند محمدحسن، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 90,80 مترمربع پالك 
شماره 595 فرعى مفروز و مجزى از 506 فرعى از 2703 اصلى واقع در دوالب بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على مهدى زاده بیدگلى
13)  رأى شماره 2641 مورخ 1400/08/03 هیأت: شرکت یکتا توسعه آران و بیدگل به شناسه 
ملى 10260106338 نسبت به هفت سهم مشاع از ده سهم ششدانگ مزرعه مرنجاب آران به 
مساحت 137215 مترمربع واقع در پالك شماره 3 فرعى از 2738 اصلى بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ورثه بانو جمیله شیبانى
14) رأى شــماره 2163 مورخ 1400/06/21 هیأت: اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل به 
شناســه ملى 14003505268 تصدى بر وقف در ششدانگ یکباب مسجد و مهدیه موسوم به 
حضرت ابوالفضل العباس(ع) به مساحت 1234 مترمربع پالك شماره 1898 فرعى مفروز از 152 
فرعى از 2809 اصلى واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالکین رسمى قنات محمدآباد
15) رأى شــماره 2436 مورخ 1400/07/14 هیأت: آقاى مجتبى رضائــى فخره به کدملى 
1250142431 فرزند غالمرضا، ششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 356,80 مترمربع پالك 
شــماره 284 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده پالك2816 اصلى و قسمتى از 211 فرعى از 
اصلى مذکور واقع در روستاى فخره ابوزیدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک 

رسمى و ابتیاعى از سایر مالکین رسمى
16)  رأى شماره 2437 مورخ 1400/07/14 هیأت: آقاى قاســم رضائى فخره به شناسنامه 
شماره 6 کدملى 1263519563 فرزند غالمرضا، ششــدانگ یکباب انبارى به مساحت 95 
مترمربع پالك شــماره 285 فرعى مفــروز و مجزى از 253 فرعــى از 2816 اصلى واقع در 
روستاى فخره ابوزیدآباد بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

نرگس خاتون فخرى
17) رأى شماره 2616 مورخ 1400/07/28 هیأت: آقاى اصغر احمدى فرد به شناسنامه شماره 
6984 کدملى 6199232038 فرزند محمود، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع 
پالك شماره 6703 فرعى مفروز و مجزى از 163 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى مهدى دارائى نژاد
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24

م الف: 1215008
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل

حامد فکریان آرانى/8/251



سالمتسالمت 07074179 سال هجدهمدوشنبه  24 آبان  ماه   1400

مزایده
شــماره مزایــده: 140004302133000010 - آگهــى مزایــده پرونــده شــماره: 
139904002133000219 - شماره بایگانى9900324   یک دستگاه خودرو سوارى پژو 
405  جى ال ایکس آى 1/8  مدل 1390  به شماره انتظامى ایران 53-699 ص 33 متعلق به 
آقاى حسن مقدسى  فرزند : علیرضا به شماره شناسنامه : 5278 و شماره ملى 1287323804 
که برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد  در سیستم شماره گذارى بنام نامبرده مى باشد و قبال 
در قبال قسمتى از طلب خانم لیال اسفنانى و پنج درصد اجرایى بازداشت گردیده  از ساعت 9  
صبح تا12 روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03  در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت 
اسناد و امالك نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش 
مى رسد و مورد مزایده از مبلغ یک میلیارد و پنجاه  میلیون ریال  قیمت ارزیابى شده توسط 
هیات کارشناسان رسمى دادگسترى اصفهان شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شود . طبق نظر هیات کارشناسان رسمى دادگسترى اصفهان 
،  مورد مزایده داراى مدل 1390  ، خاکسترى متالیک ، داراى شماره موتور 12490249228   
،  شماره شاسى 370693  ظرفیت 5 نفر ، چهار سیلندر ، نوع سوخت بنزین ، دو محور ، اتاق 
جلو نسبتا مرتب لیکن خشهاى محیطى دارد ، موتور نســبتاخوب است ، الستیکهاى جلو 
40٪  آج دارد و الستیکهاى عقب 30٪ آج دارد ، تودوزى مرتب و منظم است، شیشه ها ، 
چراغ ها و آینه ها سالم است ، دستگاه انتقال نیرو نیاز به تعمیر دارد،  فرمان ، سیستم تعلیق 
و جلو بندى نیاز به مرمت دارد و داراى پخش صوت پایونر و سیستم ساب مى باشددر 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 ایثاردیدن نمایند. ضمن 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 1400/08/24  درج و 
منتشر مى گردد. و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً 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 ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب  خزانه واریز خواهد شد . درغیراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید مى گردد . 1220515  /م الف - حجت الــه کاظم زاده – مدیر واحد اجراى 

اسناد  رسمى نجف آباد /8/450

فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030012696 - چون خانم اشرف عباسیان نجف آبادى  فرزند لطفعلى 
بموجب درخواست وارده به شماره 140021723067  مورخ 1400/08/17 و باستناد دو برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى 1656 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 
235  دفتر 38 امالك ذیل ثبت 4442 بنام نامبرده  ثبت و سند مالکیت بشماره سریال صادر و 
تسلیم گردیده و طى سند انتقال قطعى  معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/08/24، 1222067/م الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى 
سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى /8/467

آگهى موضوع تبصره یک ذیل ماده 105 قانون ثبت
شماره نامه 140085602030012878نظر به اینکه خانمها عصمت و اشرف هادى نجف 
آبادى   فرزندان  رضا مالکین  ششدانگ پالك 1210 واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان باستثناء ثمینه اعیانى سه سهم مشاع از پنج سه و اسناد نامبردگان در  صفحات 
529 و 526 دفتر 13 امالك و صفحه 63 دفتر 210 امالك ســابقه ثبت و ســند مالکیت 
دارد،  بموجب درخواست وارده  شــماره 140021702030015569 مورخ 1400/11/06 
تقاضاى حذف استثناء ثمینه اعیانى و اصالح سند و پرداخت بهاء ثمینه اعیانى را نموده اند 
و طبق ســوابق پرونده ثبتى ثمینه اعیانى مقدار مذکور متعلق  به خانم سلطان هنرمندزاده 

نجف آبادى فرزند کریم به شماره شناسنامه 14515 مى باشد که نامبرده فوت و وراث وى 
شامل : محمد على و طاهره و صدیقه و طلعت همگى هنرمند زاده فرزندان یداله میباشند) و 
نامبردگان فوق مدعى گردیده اند که مالکان ثمینه اعیانى در دسترس نیستند و هیچگونه 
اطالعى از محل سکونت نامبردگان موجود نمى باشد ، لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 
اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشناس رســمى دادگسترى نجف آباد میزان بهاى ثمینه 
اعیانى مقدار فوق از پالك مذکور را 113/400/00 ریال ارزیابــى نمود و متقاضیان مبلغ 
مذکور را طى یک  فیش بشماره پیگیرى 999399 مورخ 1400/08/22 بحساب صندوق 
ثبت تودیع نموده اند و چون ذینفع فاقد نشانى اســت ، لذا با توجه به مفاد تبصره یک ماده 
مذکور مراتب طى یک نوبت آگهى و اعالم میگردد تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده  
به اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و در صورتى که تضییع حقى شده باشد 
میتواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى 
طرح دعوى را به این عدم مراجعه اداره تسلیم نموده و از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید 
بدیهى اســت در صورت  عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائى در مدت تعیین شده و عدم 
ارائه گواهى طرح دعوى و عدم وصول هر گونه اعتراض ، نسبت به ادامه عملیات ثبتى برابر 
مقررات و حذف اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى اقدام خواهد شد.  تاریخ انتشار : 1400/08/24 
1222217/ م الف – حجت اله کاظم زاده اردستانى  -  سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد از طرف هدا چاوشى /8/468

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 1400603035000176 – 21 / 07/ 1400هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و بالمنازع متقاضى 
آقاى محمد پیمانى فروشانى  فرزند حاجى آقا بشــماره شناسنامه 10398 صادره از خمینى شهر  
درششدانگ یک باب زمین کشاورزى به مساحت 245000 متر مربع واقع دربخش 16خریدارى مع 
الواسطه از مالک رسمى خانم زهره اسالمى به آدرس روبروى شهرك صنعتى مورچه خورت جنب 
گاودارى محمد پیمانى  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 

از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 24 / 08 / 1400 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 08 /09 /1400 - م 

الف : 1221321 - على جوانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /8/479

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
اصل مــدرك تحصیلــى (دانشــنامه) اینجانب پرنیــان اســماعیلى فرزند 
محمــد بشناســنامه شــماره 9513 متولــد 1365/11/20 داراى کد ملى 
1292623764 در مقطع کارشناســى رشــته ارتباط تصویــرى صادره از 
موسســه آموزش عالى غیر انتفاعى غیر دولتى نبى اکرم (ص) تبریز بشــماره 
صــادره 3/3906 مــورخ 1391/6/12 مفقود گردیــده و از درجــه اعتبار 
ساقط اســت. از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به نشــانى تبریز خیابان 
راه آهن شماره 1283 مرکز آموزش عالى غیر دولتى غیر انتفاعى نبى اکرم (ص) 

ارسال نمایند.

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو سوارى هاچ بک ســایپا تیپ 111SE مدل 
1395 بنزینى به شــماره موتور 5499334 و شماره شاسى
 NAS 431100 F 5847512 به شماره پالك 13 – 598 و 11 
متعلق به زرین تاج مصلح به شماره ملى 1284745041 فرزند 

قربانعلى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت ستاره ســپاهان رافى ســهامى خاص به شــماره ثبت 44710 و شناسه 
ملى 10260626310 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ40000000000 
ریال بــه 100000000000ریال از طریق مطالبات حال شــده و صدور ســهام 
جدید افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بشرح زیراصالح شــد : سرمایه شرکت 
مبلغ 100000000000ریال نقدى اســت که به 10000000سهم با نام عادى 
10000ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1221551)

ماسک  هاى پارچه  اى را 
چگونه بشوییم؟

اپیدمیولوژیســت ها معتقدند انســان همــواره با 
باکترى ها و ویروس هاى در هوا و محیط، زندگى 
مى کند؛ بنابراین هرچه بیشتر از ماسک شسته نشده 
استفاده شود، احتمال باالترى براى قرار گرفتن در 
معرض باکترى ها و ویروس هاى دیگر خواهد بود 
به عبارت دیگر، با زدن ماســک کثیف به صورت 
براى جلوگیرى از ابتال به کرونا، احتمال بیشترى 
وجود دارد که میکروب هاى دیگر غیرکووید را به 
خود نزدیک کنید، در حالى که ممکن است مبتال 
به کرونا نشــوید، مطمئنًا مى توانیــد از این طریق 

بیمار شوید.
پزشکان مى گویند اگر تمام روز ماسک مى زنید، آن 
را در مى آورید و روى میز مى گذارید، این ماســک 
باکترى هاى اضافى را از آن سطح مى گیرد، و وقتى 
مجدد آن را روى بینى و دهان خود قرار دهید، خود 
را به راحتى در معرض آن باکترى ها قرار مى دهید.

استفاده از ماســک  هاى آلوده، همچنین مى تواند 
منجر به التهاب پوســت شود و شــرایطى مانند 
قرمزى، لکه و پوسته پوسته شدن را ایجاد و تشدید 
کند عدم شستشوى صحیح ماسک ها باعث ایجاد 

مشکالت و تداوم آن ها مى شود.
شستن ماســک پارچه  اى به آسانى انداختن آن در 
لباسشویى است، نگران این نباشــید که آن را به 
صورت جداگانه بشویید یا اینکه مالحظات خاصى 
داشته باشید. البته این نکته ضرورى است که قبل 
از استفاده از ماسک مطمئن شوید که به طور کامل 

خشک شده باشد تا کپک نزند.
خشــک کن با دماى باال مى تواند میکروب ها را از 
بین ببرد، حتى خشک کردن ماسک در معرض نور 
مستقیم خورشــید نیز مى تواند باعث از بین رفتن 

آلودگى هاى آن شود.
مطالعه اى در سال 2020 توســط محققان نشان 
داد که خطر عفونت با ویروس هاى تنفسى فصلى 
در کارکنان مراقبت هاى بهداشتى بیمارستان که 
ماسک هاى خود را با دســت شستشو مى دهند در 
مقایسه با افرادى که آن ها را در ماشین لباسشویى 

قرار مى دهند دو برابر است.
داده ها به طور خاص به ماسک دو الیه اى پارچه اى 
پرداخته اند و نمى توان آن ها را به همه ماسک هاى 
پارچه اى تعمیم داد. با این حال قرار دادن ماسک در 
ماشین لباسشویى و جایى که مى توان آن را در آب 

گرم تمیز کرد ایده آل است.
ماســک هاى پارچه اى باید بعد از هر بار اســتفاده 
شســته شــود؛ بنابراین اگر در محــل کار لباس 
مى پوشــید، وقتى به خانه مى آیید آن را مستقیمًا 
داخل ماشین لباسشــویى بیندازید، و حتمًا قبل از 
پوشیدن مجدد به اندازه کافى زمان دهید تا کامال 

خشک شود.
این نکته را به یاد داشته باشید که همراه داشتن یک 
ماسک اضافه براى هر کس ضرورى است چرا که 
اگر به هر صورت ماسک شــما آلوده شد بتوانید از 

یک ماسک تمیز دیگر استفاده کنید.
شستن ماسک پارچه اى لزومًا به کارایى آن لطمه 
نمى زند، اما مراقب باشــید که ماسک شما پس از 
شستشوى مکرر چگونه مى شود. ماسک پارچه اى 
معمولى را مى توان تا زمانى که مناسب است و پاره 
نشده استفاده کرد، اما هنگامى که ماسک ها لکه دار، 
پاره مى شوند یا دیگر مناسب نیستند، دیگر نباید از 
آن استفاده کرد چرا که ماسک نباید به هیچ وجه در 

طرفین، باال و پایین شکاف داشته باشد.

کشک هاى صنعتى نوعى محصول پاستوریزه 
هستند و توصیه مى شــود به خصوص انواع 
کشــک مایــع در یخچال نگهدارى شــود. 
متأســفانه برخى مغازه دارها انواع کشــک  را 
داخل قفســه و بــه دور از محیــط یخچال 
نگهدارى مى کننــد. ازآنجاکه اســپورهاى 
مســمومیت زا طى فرآیند پاستوریزاسیون از 
بین نمى روند، توصیه مى شود کشک هایى که 
در شرایط نامساعد نگهدارى شده اند، باوجود 
تاریخ مصرف طوالنى به مدت 20دقیقه در آب 
جوشانده شوند.این نکته به خصوص در مورد 
انواع کشک هاى شیشه اى تأکید مى شود که 
معموال نشانه بادکردگى ناشى از فساد به دلیل 
نوع بســته بندى در آنها کمتر قابل مشــاهده 

است.
روى بســته بندى همه محصــوالت غذایى 
موجود در بازار که کشــک هم جزو آن است، 
تاریــخ تولید و انقضــاى درج شــده که این 
تاریخ مصرف صرفا مربوط به دورانى اســت 
که هنوز بســته بندى محصول باز نشده باشد. 
به عنوان مثال، ماست به مدت دو تا سه هفته 
تاریخ مصــرف دارد، این تاریــخ منحصر به 
زمانى است که هنوز بســته بندى ماست باز 
نشده باشد. به محض بازشــدن بسته بندى، 
باید ماست به خصوص اگر از انواع پروبیوتیک 
و غنى شده با امگا 3 باشد در کوتاه ترین زمان 

ممکن مصرف شــود. در مورد کشــک نیز 
وضعیت به همین منوال اســت. کشک پس 
از باز شدن، نباید به مدت طوالنى در یخچال 

نگهدارى شود.
کشک  مشابه رب و محصوالت کنسروى بوده 
و بهتر است به میزانى خریدارى شود که پس 
از بازشدن تمام محتواى آن مصرف شود اما 
اگر مجبور به استفاده سهمى از کشک شدید، 
مى توانید به میزان موردنیاز آن را بجوشانید و 
بقیه را در ظرف دربسته نگهدارى و در زمان 
مصرف بعدى محصول را بجوشانید و استفاده 
کنید. یا این که پس از جوشــاندن در ظروف 
دردار و در فریزر نگهدارى کنید که البته کیفیت 
کشک دستخوش تغییراتى خواهد شد. در این 

موارد انتخاب کشک خشک بسته بندى شده 
بهتر است. در مورد کشک هاى خشک محلى 
که معموال جامــد و به ندرت به شــکل مایع 
هســتند، باید ابتدا کشک ســاییده و پس از 
ترکیب با آب، مواد ناخالص آن جدا و ســپس 

جوشانده شود.
عالئم کشک فاسد شــامل تغییر بو ، رنگ و 
ظاهرشدن رنگدانه هاى قرمز، صورتى، سبز 
یا سیاه در آن است. البته در برخى انواع فساد 
کشک، فقط سم تولید مى شود و عالئمى بروز 
نمى کند. جوشاندن کشــک براى زمانى که 
عالمت فساد دیده نمى شــود، الزم است اما 
اگر عالمت فساد قابل مشاهده باشد، کشک 

غیرقابل مصرف است و باید دور ریخته شود. 

چه نوع کشکى خوب است؟

اگر شــما نیــز از افرادى هســتید که 
طرفدار اســتیک هاى زیاد پخته شده 
و سمبوســه هاى سرخ شــده ترد شده 
هستید، ممکن است مجبور شوید نظر 
خود را تغییر دهید؛ چــرا که تحقیقات 
نشان مى دهد دماى زیاد ممکن است 
خطر قلبى را در شما افزایش دهد حتى 
باید گفت چیز هایى که دوبار سرخ شده 

اند، خطر باالترى نیز دارند.
اگرچه شــاید این مطلــب جدیدى به 
نظر نرســد؛ چرا که همه ما مى دانیم از 
غذا هاى ســرخ کردنــى و روغنى باید 
دورى کرد زیرا روغن اضافى براى قلب 
و نیز دور کمر ما ضرر دارد اما بر اساس 
تحقیقات نشان داد ممکن است دمایى 

که ما غذاى خود را در آن دما مى پزیم، 
ممکن است مشــکل حقیقى باشد و نه 

میزان روغنى که ما استفاده مى کنیم.
راج بوپال «Raj Bhopal» اســتاد 
بهداشت عمومى در دانشگاه ادینبرو که 
ریاست این تحقیقات را بر عهده داشته، 
در این باره مى گوید: این به سرخ کردن 
ارتباطى ندارد؛ بلکه به فرایند پخت و پز 

و درجه حرارت مرتبط است.
زمانى که ما غذا را در دماى باال مى پزیم، 
این مســأله ســبب مى شــود تا مواد 
شیمیایى که ما به عنوان آالینده  هاى 
نئو (NFCs) آن را مى شناســیم، آزاد 
شود. این گروه شامل اسید هاى چرب 
ترانس یــا «چربى  هــاى ترانس» که 

مى دانیم خطر بیمارى قلبى را افزایش 
مى دهد، مى شود. بوپال مى گوید: زمانى 
که دما باالست، چربى هاى ترانس در 

سرعت باالیى تولید مى شود.
محققان بر این باورند که غذا هایى که 
معموال شامل طبخ غذا در روغن داغ در 
دماى باال مى شــوند، مى تواند چرایى 
اینکه نرخ بیمارى قلبى در جمعیت هاى 
مشخصى مانند افراد جنوب شرقى آسیا 
مانند ساکنان پاکستان، هند، بنگالدش 
بوتان، مولداوى و ســرى النکا بیشتر 
دیده مى شود و خطر بیمارى هاى قلبى 
که در این کشــور ها چهار برابر است، 

توضیح دهد.
پروفسور بوپال همچنین به تحقیقات 
خود در خصوص افزایــش خطر ابتال 
بــه بیمارى هاى قلبــى در میان مردم 
اســکاتلند نیز اشــاره کرده و گفت: در 
اسکاتلند، باالترین نرخ حمله قلبى در 
میان جمعیت پاکستانى ساکن است و 

گروه بعدى، هندى ها هستند.
او همچنین مى گوید: عقالنى اســت 
که از خوردن تنقالتــى که در روغن با 
دماى باال سرخ شده اند، اجتناب شود؛ 
همچنین پروفســور بوپال که خود به 
روغــن زیتــون روى آورده مى گوید: 
روغن زیتون تا دمــاى خیلى زیاد داغ 

نمى شود.

نظافت بــدن یکــى از ابتدایى تریــن راهکار ها براى 
جلوگیرى از ابتال به بیمارى اســت؛ در حقیقت پوست 
نخستین اندامى اســت که وظیفه محافظت از بدن در 
مقابله با عوامــل بیمارى زا و جلوگیــرى از ورود آن ها 
به بدن را برعهده دارد. پوســت خارجى ترین اندام بدن 
محسوب مى شود، از همین رو پیوسته در معرض آلودگى 

قرار دارد.
یکــى از بهترین راهکار هــا براى مراقبت از پوســت 
اســتحمام و دوش گرفتــن به صورت مرتب اســت. 
تحقیقات نشــان مى دهد دوش گرفتن عــالوه بر تازه 
کردن پوست، براى آرامش ذهن هم بسیار مفید است. با 
این حال، بسیارى از مردم در زمان دوش گرفتن عاداتى 

دارند که مى تواند مفید یا مضر باشد.
یک متخصص انگلیسى در این باره مى گوید: متاسفانه 
کمتر کسى مى داند که دوش طوالنى آب داغ مى تواند 
باعث آسیب به پوست شود. گرچه بسیارى دوست دارند 
در روز هاى ســرد سال زمان بیشــترى را در زیر دوش 
آب گرم باشند، اما این مســئله از ابعاد مختلف مى تواند 

مضر باشد.
پوست به طور طبیعى میزان کمى چربى دارد که باعث 
نرمى آن مى شــود. با این حال، زمانى که فرد به مدت 
زیاد در زیر دوش آب گرم قــرار مى گیرد، این چربى ها 
شسته شده و پوست آســیب مى بیند. اقدام خوبى است 
که افراد زیر دوش بدن خود را با صابون مى شــویند تا 
باعث پاکیزگى آن شــوند، اما ترکیب این شوینده ها و 
قرار گرفتن طوالنى در زیر دوش داغ باعث شسته شدن 
مواد حیاتى پوست که مسئول مرطوب نگه داشتن آن 

هستند، مى شود.
در نتیجه دوش گرفتن با آب داغ در زمان طوالنى باعث 
خشکى، خارش و حساس شدن پوست مى شود. همین 
موضوع مى تواند باعث بروز طیفى از مشــکالت مانند 
قرمزى پوســت و یا شکنندگى آن شــود که در نهایت 

عفونت پوستى را به همراه خواهد داشت.
ساده ترین راهکار براى خالصى از عوارض چنین حالتى 
این است که دوش گرفتن خود را به کمتر از 10 دقیقه 
خالصه کنید. همچنین تا جایى که مى توانید از آب ولرم و 
متمایل به سرد براى دوش گرفتن بهره بگیرید به طورى 
که زیر دوش سردتان نشود، اما درجه حرارت آب نیز آن 

قدر باال نباشد که شاهد بروز بخار در حمام باشید.
یک تحقیق در انگلیس نشــان داده اســت افرادى که 
عادت دارند با آب ســرد دوش بگیرند 29 درصد کمتر 
از دیگران شــاهد بروز بیمارى هستند. دوش گرفتن با 
آب ســرد فواید متعددى دارد کــه از آن جمله مى توان 
به کمک به کاهش ســطح چربى، بهبود کیفیت خواب 
و کاهش التهاب بدن اشاره کرد. در همین حال، تمامى 
موارد ذکر شده براى ســالمت سیستم قلبى – عروقى 

بسیار مناسب است.

زیر دوش آب گرم 
 زیاد نمانید

طبخ غذا در دماى باال براى سالمتى ضرر دارد؟
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معاون خرید ذوب آهن اصفهان در خصوص تامین مواد 
اولیه این شرکت، گفت: متاســفانه در تامین مواد اولیه 
همچنان مشــکالت عدیده اى وجود دارد و هنوز اتفاق 
خاصى که حداقل روزنه اى از امید در حوزه تامین پایدار 

مواد اولیه در آن دیده شود، رخ نداده است.
محمدجعفــر صالحى گفت: ســهمیه یــک میلیون و 
750 هزار تنى ســنگ آهن دانه بندى ذوب آهن باوجود 
پیگیرى هاى روزانــه ما هنوز محقق نشــده و با وجود 
مصوبه هیات دولت، این ســهمیه گرفتار تیر غیب شده 
است. ذوب آهن نه از یارانه انرژى سهمى دارد و نه از مواد 
اولیه، بنابراین شرایط تامین مواد اولیه ذوب آهن بسیار 

شکننده است.
وى گفت: متاسفانه به دلیل نوسانات قیمتى و مشکالت 
مربوط به حوزه تامین، به جاى استفاده از سنگ به مصرف 
گندله روى آورده ایم. در حال حاضر شاهد رقابت مخربى 
بر سر خرید سنگ آهن درشت دانه هســتیم و این امر، 
کار ذوب آهن براى تامین مواد اولیه خود را دشوار کرده 
است. کنسانتره سازان و شرکت هایى نظیر گل گهر هم 
به دنبال خرید این نوع سنگ آهن هستند و این رقابت، 
وضعیت تامین مواد اولیه شــرکت ذوب آهن اصفهان را 

پیچیده تر کرده است.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان بروز این مشکالت در 
تامین مواد اولیه را ناشى از سیستم هاى غیرکارشناسانه 
خواند و گفت: تصمیم گیرى هاى غیرکارشناسانه سبب 
شده معادن ما همگى به ســمت تولید کنسانتره بروند. 
بین قیمت سنگ و کنســانتره تفاوت هایى وجود دارد 
و به دلیل اســتفاده از این تفاوت، معــادن به صورت 
عمده به ســمت کنسانتره ســازى حرکت کرده اند و 
این امر تامین ســنگ آهن ذوب آهن را با چالش جدى 
مواجه ســاخته و این شــرکت به مصرف گندله روى

 آورده است.

وى ادامه داد: بروز چنین مســائلى ســبب ایجاد رقابت 
ناسالم در بازار مى شود و طبعا بروز فاجعه در زنجیره فوالد 

را در پى خواهد داشت.
معاون خریــد ذوب آهن اصفهان گفت: نیاز اســت که 
به صورت تخصصى تر با این مســائل برخورد شــود. 
مشکالت متعددى در زنجیره تولید فوالد ما وجود دارد. 
بنابراین براى پایان دادن به این موضوع باید تصمیم هاى 
کارشناسانه گرفت. باید شرکت هاى فوالدى اطمینان 
خاطر داشته باشــند که مواد اولیه آنها در زمان مناسب 
تامین خواهد شد تا بتوانند بدون دغدغه ذهنى به تولید 

محصوالت خود بپردازند.
وى در پاسخ به این سوال که آیا ذوب آهن آمادگى این 
را دارد که مواد اولیه خود را از طریق عرضه اختصاصى 
سنگ آهن دانه بندى در بورس کاال تامین کند، گفت: ما 
آمادگى الزم براى انجام این کار را داریم، اما قانون هاى 

پیچیده مانع براى این کار ایجاد کرده است.
صالحى ادامــه داد: مــا دو معدن بــراى انجام عرضه 
اختصاصى داریم یکى معدن چاه گز و دیگرى سنگان، 
اما ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مانع این کار 
است و ما باید مواد اولیه خود را از طریق مزایده و بورس 

تامین کنیم.
معاون خریــد ذوب آهن اصفهان افــزود: در کنار بحث 
قیمت ها و رقابت مخرب در بازار داخلى، کاهش موجودى 

مواد اولیه همچنان ما را اذیت مى کند.
وى درباره افزایش قیمت زغال سنگ و کک در بازارهاى 
جهانى و تامین این مواد گفت: در بخش وارداتى قیمت 
زغال افزایش زیادى داشته است و همین مسئله سبب 
مى شود ما در تامین مواد وارداتى با مشکل مواجه شویم. 
خوشبختانه مواد اولیه سه ماه سوم سال را تامین کرده ایم 

و از این بابت فعال مشکلى نداریم.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان خواستار شد؛

قیمت زغال سنگ داخلى افزایش نیابد

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان گفت: مرکز 
ارتباطات مردمى 1420 فعال اســت و مستمرى بگیران 
شــکایات خود را به این خط اعالم کنند و اعتراضات وارد 
آنها اعالم شــده و رؤســاى شعب باید پاســخگوى این 
اعتراض هاى مردمى باشند. وام هاى هفت میلیون تومانى 
بدون ضمانت نامه و کارهاى ادارى با شــرایط آسان ترى 

اعطا مى شود.
محســن ریاضى در خصوص خدمــات اداره کل تأمین 
اجتماعى استان اصفهان، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعى 
با حجم گسترده اى از افراد جامعه براى ارائه خدمت مواجه 

است و با بیش از از نیمى از جمعیت کشور ارتباط دارد و 
در شرایط کنونى قریب به 14 میلیون بیمه شده تأمین 

اجتماعى در کشور وجود دارد.
وى اضافه کــرد: قریب به یک میلیــون و 300 هزار 
کارفرما وجود دارد و قریب به ســه میلیــون و 700 
مســتمرى بگیر وجود دارد که اگر با خانواده این افراد 
محاسبه شود با بیش از نیمى از جمعیت کشور تعامل 
دارد و در استان اصفهان این درصد به 65 مى رسد و آمار 

استان از میانگین کشورى باالتر است.
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان تاکید کرد: 
با توجه به حجم مراجعه کننده هــا و ذى نفعان یکى از 
سیاست هایى که در ســازمان تأمین اجتماعى هم در 

بخش بیمه اى و هم در بخش درمان پیگیرى شــد اینکه 
بتوانیم خدمات را به صورت غیرحضورى ارائه دهیم.

وى ادامه داد: این حرکت از ابتداى سال 1390 در سازمان 
تأمین اجتماعى شــروع شــد و در ابتداى دهه 90 بحث 
پرداخت غیرحضورى حق بیمه و ارسال لیست را داشتیم تا 
صف هاى طوالنى ارائه لیست و پرداخت بیمه را با این روند 
کاهش دهیم. ریاضى تصریح کرد: از سال گذشته خدمات 
غیرحضورى در بخش بیمه اى و درمان پیگیرى شــد و در 
بخش بیمه اى با اجراى طــرح 3070 تعداد 30 خدمت پر 

مراجعه به شــعب تأمین اجتماعى که 70 درصد مراجعات 
کارفرما، بیمه شده و مستمرى بگیر بود غیرحضورى شد.

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان گفت: تأمین 
اجتماعى به دنبال کاهــش 70 درصدى مراجعات بود و در 
شرایط کنونى با نظارت بر شعبه ها مى توان ادعا کرد قریب به 
30 تا 40 درصد حجم مراجعات با اجراى طرح 3070 کاهش 
پیدا کرده است و در شعبه هاى کوچک تر در شهرستان ها 
مطابق ادعاى همکاران کاهش مراجعات به شعبه ها حدود 

50 درصد کاهش پیدا کرده است.
وى خاطرنشــان کرد: مواردى چون کمک هزینه ازدواج، 

کفن و دفن، نام نویســى بیمه هاى اختیارى و نام نویسى 
بیمه شدگان تبعى و موارد دیگر که قریب به 30 خدمت بوده 
هم به صورت غیرحضورى انجام مى شود همچنین بحث 
مشــترك حذف دفترچه هاى درمانى هم با حوزه درمان از 

اواخر سال 1399 شروع شد.
ریاضى افزود: اعتبار و اســتحقاق درمان بیمه اى بر عهده 
حوزه درمانى بوده است، این روند در مراکز درمان اصفهان 
از سال قبل شروع شــد و به دلیل اینکه تجربه موفقى بود 
درمان غیرمستقیم هم ارائه دادیم و کار مشترکى بین بخش 

بیمه اى و درمان است و بخش عمده این برنامه هم بر عهده 
حوزه درمانى است.

مدیرکل تأمین اجتماعى استان اصفهان در خصوص ارائه 
وام ها به مســتمرى بگیران، اظهار کرد: یکى از انتظارات 
مردم از ســازمان تأمین اجتماعى این اســت که معیشت 
آنها در دوران بازنشستگى تأمین شود و این برنامه در قالب 
مستمرى و کمک هاى جانبى به مستمرى بگیران پرداخت 
مى شود و قریب به دو ســالى مى شود که این برنامه شدت 
بیشترى پیدا کرده است. وى افزود: سازمان تأمین اجتماعى 
در قراردادهایى با بانک رفاه، برنامه هایى براى اعطاى وام 
به بازنشستگان داشــته که تعداد این وام ها نسبت به 
سنوات قبل 20 برابر شده است و بر مبناى فرایندهاى 
انجام شده و توافق هاى صورت گرفته متولى این کار 

کانون هاى بازنشستگى هستند.
ریاضى تاکید کرد: بازنشســتگان مى توانند با مراجعه 
به این کانون ها و شرایط مشخص شده مبلغ وام هاى 
هفت میلیــون تومانى را بــدون ضمانت نامه و انجام 
کارهاى ادارى با شــرایط آســان ترى دریافت کنند، 
مستمرى بازنشستگان نوعى ضمانت براى پرداخت 
وام و تسهیالت به آنهاست و ارائه خدمات نیز به صورت 

غیرحضورى انجام مى شود.
مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهــان در مورد 
رسیدگى به شــکایت هاى مردمى تصریح کرد: با توجه به 
جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعى حدود دو سال است 
ســازمان تأمین اجتماعى مرکز ارتباطات مردمى 1420 را 
فعال کرده و مســتمرى بگیران مى توانند درخواست ها و 
شکایت هاى خود را اعالم کرده و اعتراضات وارده آنها اعالم 
مى شود و رؤساى شعب باید پاسخگوى این اعتراض هاى 
مردمى باشــند و اگر پاســخگو نبودند با پیامک این عدم 
پاسخگویى اعالم مى شود و اداره کل تأمین اجتماعى استان 

براى رسیدگى به این شکایت ها بسیار حساس است.

اولین مرکز ســنجش الکترونیکى در مجموعه سپاه 
استان اصفهان درراســتاى اجراى هرچه بهتر تفاهم 

نامه نیروهاى مسلح افتتاح شد.
آرش اخــوان طبســى در این مراســم افتتاح  ضمن 

تسریع خواندن در برگزارى آزمون ها گفت: این مهم 
باعث جلوگیرى از ریزش شــرکت کننــدگان بعلت 
ماموریت هاى محوله، انتقال و یا پایان خدمت سربازان 
وظیفه ورضایتمندى نیروهاى مسلح در این مجموعه 
مى گردد. درپایان حاضریــن از کارگاه هاى مهارتى 
مجموعه آموزشى شــهید زین الدین اصفهان بازدید 
نمودند. اولین مرکز سنجش الکترونیکى در مجموعه 
آموزشى شهید زین الدین اصفهان با حضور آرش اخوان 
طبسى مدیرکل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان، 
مجتبى فداء فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان 
اصفهان، عباس مهدیان معــاون آموزش، پژوهش 
وبرنامه ریزى اداره کل، مسعود دانشمند رئیس اداره 
سنجش و ارزشیابى مهارت استان وجمعى از مسئولین 

سپاه استان افتتاح شد.

پرداخت وام 7 میلیونى به بازنشستگان بدون ضمانت

افتتاح اولین مرکز سنجش الکترونیکى 
در مجموعه سپاه استان اصفهان

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در بازدید سرزده از مرکز 
مخابراتى آزادى، از نزدیک در جریان روند عملکردى 

این مرکز قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
اسماعیل قربانى در این بازدید گفت: جایگاه ویژه مراکز 
مخابراتى از جنبه هاى مختلف فنى و خدماتى بسیار 
ویژه است و این مسئله بر هیچ کسى پوشیده نیست و 
به همین دلیل باید روند خدمت رسانى بهینه به مردم 

عزیز در این مراکز تسریع و توسیع شود.
وى افزود: امیدوارم با همت مضاعف همه همکاران در 
بخش هاى مختلف فنى و ادارى، بیش از پیش شاهد 
ارتقاى کیفیت ســرویس هاى مخابراتى و افزایش 

رضایتمندى مشترکین عزیز باشیم.
قربانى ارتباطــات را از نیازهاى ضرورى جامعه امروز 

دانســت و عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود و نیاز 
حیاتى مشترکین به مقوله اینترنت، قطعى ارتباط براى 
مشترك هزینه باالیى دارد و ما باید عالوه بر کاهش 
دغدغه هاى این چنینى،به مشــترك این اطمینان را 
بدهیم که بدون اتالف زمان و در اسرع وقت سرویس 

مورد نظر خود را دریافت مى کند.

بازدید سرزده مدیر مخابرات اصفهان
 از مرکز آزادى

ســومین نمایشــگاه تخصصى قهوه، نان، شیرینى، 
شکالت، تجهیزات هتل، رســتوران و فست فود در 
اصفهان برپا مى شود تا مردم این استان به مدت چهار 

روز مهمان عطرها و طعم هاى ماندگار باشند.
این نمایشگاه که از بیست و پنجم آبان ماه در اصفهان 
آغاز مى شود و تا بیست و هشتم آبان ادامه خواهد داشت 
و میزبان شرکت هاى فعال و برندهاى مطرح در حوزه 
واردات، تولید و فرآورى قهوه، تولیدکنندگان تجهیزات 
هتل، رستوران، فست فود و کافى شاپ، دستگاه هاى 
پخت  نان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات 
شیرینى پزى و تولیدکنندگان نان، شیرینى و شکالت 

خواهد بود.
بیش از 90 شرکت از اســتان هاى اصفهان، تهران، 
فارس، خراسان رضوى، آذربایجان شرقى و البرز در این 
دوره از نمایشگاه حضور دارند و به عرضه دستاوردها و 
توانمندى هاى خود مى پردازند. همچنین شرکت هایى 
از کشورهاى کلمبیا، بولیوى و اقلیم کردستان عراق 
در سومین نمایشــگاه تخصصى قهوه، نان، شیرینى، 

شکالت، تجهیزات هتل، رستوران و فست فود اصفهان 
حضور خواهند یافت.

از جمله ویژگى هاى نمایشــگاه این دوره مى توان به 
افزایش دو برابرى فضاى نمایشگاه نسبت به سال قبل 
اشاره کرد؛ این نمایشگاه در 12 هزار مترمربع فضاى 
نمایشگاهى برپا مى شود که در مقایسه با سال گذشته، 

افزایش کمى و کیفى قابل توجهى داشته است.
در کنار این نمایشگاه، سمینارها و دوره هاى آموزشى 
متعددى برگزار مى شود تا عالقه مندان به حوزه قهوه و 
نوشیدنى ها بتوانند با جدیدترین یافته هاى این بخش 

در دو قسمت تخصصى و استفاده روزمره آشنا شوند. 
نمایشگاه قهوه و نوشیدنى هاى اصفهان که اکنون و 
پس از سه دوره برگزارى، به جایگاه مطلوبى در سطح 
کشور دســت یافته و پیرو آن، اســتان اصفهان را به 
پایتخت قهوه ایران تبدیل کرده است طى روزهاى 25 
تا 28 آبان ماه 1400 و از ساعت 10 تا 19 در نمایشگاه 
بین المللى اصفهان واقع در کمربندى شرق، روبه روى 

منطقه روشن دشت برپا خواهد بود.

نمایشگاه اصفهان میزبان عطر و طعم قهوه، نان، 
شیرینى و شکالت مى شود

اخیــراً توجه به فرهنــگ مالیاتى افزایش 
یافته است، زیرا اقدامات اصالحى ضرورى 
براى نظام هاى مالیاتى اقتصادهاى انتقالى

( از توســعه نیافته بــه توســعه یافته) تا 
انــدازه اى به دلیل عــدم تطابق فرهنگ 

مالیاتى آنها منجر به شکست شده است.
هــرگاه بتوانیم ضــرورت دریافت مالیات 
از مــردم را به صورت مســتدل و منطقى 
براى آن ها بیان کرده، به آنان آگاهى هاى 
الزم را داده و بــراى آن هــا بــه صورت 
شــفاف توضیح دهیم که مالیات دریافتى 
از مردم و توســط دولت صرف چه هزینه 
هایى مى شــود و در صــورت نپرداختن 
مالیات، دولت و مردم دچار چه مشکالتى 
خواهند شــد و همچنین مردم به یک باور 
برســند که دولت مالیات دریافتى را براى 
بهبود وضــع جامعه و توســعه اجتماعى 
و رفاه شــهروندان هزینه مــى کند آنگاه

 مى توان ادعا کرد که مقدمات یک فرهنگ 
مالیاتى خوب براى پرداخت مالیات توسط 

عامه مردم به وجود آمده است.
در مرحله بعد این فکر، باور یا اندیشه بوجود 
آمــده در خصوص مالیات بایــد تبدیل به 
رفتار داوطلبانه و تمکین مالیاتى شود و در 
سطح نگرش باقى نماند،چون ممکن است 
نگرش افــراد به مالیات مثبت باشــد ولى 
عمل آنها مغایر با نگرششان باشد، بنابراین 
هماهنگى و هم راســتا بودن ابعاد ذهنى و 

عملى فرهنگ مالیاتى مهم است.
عناصر و بازیگرانى کــه فرهنگ مالیاتى 
خاصى را شــکل مى دهنــد، هنجارهاى 
فرهنگى و نهادهایى را که در طول تاریخ 
توسعه یافته تشــکیل مى دهند،کنشگران 
شــامل مالیات دهندگان،سیاستمداران، 
مسئوالن مالیاتى،کارشناســان مالیاتى، 

دانشگاهیان و رسانه ها هستند. 
این افــراد فرهنگ مالیاتــى را به صورت 
مستقیم شکل مى دهند و در سطح دیگرى 
و به شکل غیر مســتقیم نهادهایى مانند 
خانواده، مدرسه و گروههاى اجتماعى در 
فرهنــگ مالیاتى موثر هســتند. هرچقدر 
مشارکت گرایى در این گروهها عمق داشته 
باشــد فرهنگ مالیاتى جامعــه غنى تر و 

پیشرفته تر خواهد بود.

فرهنگ مالیاتى 
چیست؟

مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از 
برگزارى اختتامیه منطقه اى هفتمین جشنواره فیلم 
کوتاه دانش آموزى مدرسه به میزبانى اصفهان خبر داد .

على محمدهاشــمى با بیان این خبر گفت: اختتامیه 
هفتمین دوره جشــنواره فیلم کوتــاه دانش آموزى 
«مدرسه» منطقه مرکزى کشور به میزبانى جمعیت 

هالل احمر استان اصفهان با حضور برگزیدگان این 
جشنواره از استان هاى مرکزى، چهارمحال و بختیارى، 
یزد ، قم و اصفهان در سالن اجتماعات نگارستان امام 

خمینى (ره) اصفهان برگزار شد .
وى ضمن اشاره به بخش هاى مختلف این جشنواره 

اظهار کرد: امســال هفتمین جشــنواره فیلم کوتاه 
مدرســه در دو بخش  اصلى شــامل آثارى در قالب 
داستان، انیمیشن، مستند، علمى، آموزشى، نماهنگ، 
ویدیوبالگ و تیزر تبلیغاتى (با تاکید بر برند ایرانى) و 
بخش  جانبى جشنواره شامل فیلمنامه نویسى و اقالم 
تبلیغاتى فیلم (پوستر، عکس و تیزر) برگزار شده و در 
بخش ویــژه هالل احمر با موضوعات 
مهــرورزى و خود امدادى نســبت  به 
فراخــوان و جذب آثــار دانش آموزان 
از سراســر کشــور اقدام که با حضور 
چشمگیر و اســتقبال کم نظیر اعضاء 
کانون هاى دانش آموزى مواجه شــده 

است .
محمدهاشــمى خاطرنشــان کرد: در 
اختتامیه منطقه اى این دوره از جشنواره 
که با موضوع ویژه "مدرســه دوستى، 
مدرسه ایمن" برگزار شد ، برگزیدگان و خانواده آنان 
،مسئولین استاندارى ،هالل احمر ، آموزش و پرورش، 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ، ورزش و 
جوانان و تنى چند از اعضاى جمعیت هالل احمر و سایر 

تشکل هاى دانش آموزى شرکت داشتند .

برگزارى اختتامیه منطقه اى جشنواره فیلم کوتاه 
دانش آموزى 

برنامه هاى ویژه هفته کتاب و کتابخوانى در قالب بیش از 
80 عنوان از ســوى معاونت فرهنگى شهردارى اصفهان 

اعالم شد. 
آیین اختتامیه تالیف و تدوین مجموعه فرهنگنامه بزرگ 
شــهروندى و رونمایى از 4 جلد آخر  و آییــن رونمایى از 
مجموعه کتاب کنشگرى شهروندى(21 جلد)، توزیع1000 
جلد کتاب هاى تولیدى اداره شهروندى بین مدارس شهر 
اصفهان، چاپ و توزیع70000 کتاب  (کالس شهر)سبک 
زندگى و آداب شهروندى ویژه دانش آموزان کالس ششم 
ابتدایى و چــاپ و توزیع30000 جلد کتــاب کار کالس 
شهر(آموزش مهارتهاى شــهروندى ) ویژه دانش آموزان 
کالس اول ابتدایى از جمله برنامه هاى معاونت اجتماعى و 
مشارکت هاى مردمى است که در هفته کتاب و کتابخوانى 

اجرا مى شود.
برنامه هایى با عناوینى شامل اجراى موسیقى دو نوازى، یک 
دقیقه یک کتاب یک مسابقه، رونمایی از کتاب زیر آسمان 
اصفهان، کارگاه آموزشی روش هاي ترویج مطالعه ویژه 
کتابداران، جشــن هفته کتاب، ارائه 15 عدد موشن هاي 
ترویج فرهنگ مطالعه، ارائــه 2 عدد کلیپ کارتن (دیرین 
دیرین) با موضوع طرح هاي ترویج مطالعه، تبلیغات شهري 
طرح هاي ترویج مطالعه، باشــگاه مبادله کتاب شهروند، 
رونمایی از تفاهم نامه همکاري مشترك با معاونت اجتماعی 
نیروي انتظامی و رونمایی از تفاهم نامه همکاري مشترك 
با کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، مسابقه کتابخوانى"ده 
فرمان در باب خودشناسى"، سلسله مباحث "راه من، کتاب 
من"، گفتگو درباره کتاب "اخبار" و یک پارچه آب نیز از 

سوى مراکز زیرمجموعه معاونت فرهنگى هنرى ویژه هفته 
کتاب و کتابخوانى برگزار مى شود.

ادارات فرهنگى اجتماعى ورزشى مناطق 15 گانه شهردارى 
اصفهان نیز به برگزارى برنامه هایى شامل چلچراغ دانایى، 
جادوى کتاب، ویژه برنامه اهداى کتاب به عموم شهروندان، 
پادکســت گنجه، طاقچه دانش، بلندخوانی کتاب توسط 
نویسندگان و شاعران، مسابقه شهد شیرین کتاب، نشست 
کتابخوانى کتابخوان، دوره خوانش و تفســیر شاهنامه، 
موشــن گرافى مطالعه، تجلیل از کتابخوانان برتر، اجراي 
طرح تشویقی " عضویت ویژه"، مسابقه "دوستی با کتاب"، 
آینده روشن کودکان کتابخوان، یک جرعه دانش، کتابواره 
کودك من و ... اقدام کرده اند که زمان و مکان برگزارى آنها 

در جدول اعالم شده است.

اجراى بیش از 80 عنوان برنامه ویژه هفته کتاب و کتابخوانى 


