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شایع ترین عالئم کمبود کلسیمافزایش پرواز از اصفهان به نجفچرا «تک تیرانداز» فروش نکردقیمت کیش به استانبول رسید! سروش در انتظار چراغ سبز اسکوچیچ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تأثیر عجیب
 نمک بر جریان 

خون مغز

قتل عام خانوادگى از قم تاآران و بیدگل
3
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تداوم بارش هاى 
فراتر از میانگین 

طبیعى در اصفهان 

محققان اطالعات شگفت انگیزى را در مورد ارتباط بین فعالیت نورون ها 
و جریان خون در عمق مغز و تأثیر مصرف نمک بر مغز کسب کردند.

این مطالعه که توسط محققان دانشگاه ایالتى جورجیا در آمریکا صورت 
گرفت، نشان مى دهد زمانى که نورون ها فعال مى شوند، جریان فشار 

خون در آن ناحیه افزایش مى یابد. این ارتباط با عنوان هیپرمى...

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: بارندگى ها در این استان تا 
پایان پاییز ادامه دارد و در نیمه شمالى اصفهان 

فراتر از میانگین طبیعى خواهد بود.
نوید حاجى بابایى اظهار کــرد: بارش هاى پاییز 
امسال حدود 40 درصد نســبت به بلندمدت در 
استان افزایش داشته است. وى با اشاره به اینکه 
عمده افزایــش بارش ها در نیمه هاى شــمالى 
و مرکز اســتان اصفهان بوده اســت، وضعیت 
بارندگى ها در آبان امســال را مساعد دانست و 

افزود: این روند ادامه خواهد داشت...

کاله قاضى چگونه جان به در بردکاله قاضى چگونه جان به در برد
انتشار خروجى جلسه انتشار خروجى جلسه 2323 آبان براى تعیین تکلیف عبور کنارگذر شرق از میان یک منطقه حفاظت شده مهم آبان براى تعیین تکلیف عبور کنارگذر شرق از میان یک منطقه حفاظت شده مهم
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جزئیات حادثه هولناکى که با دستگیرى قاتل در روز شنبه همراه شد

مربى سپاهان با اشاره به صعود قریب الوقوع تیم ملى به جام جهانى:

خوشحالم مردم ایران یک بار دیگر در 
صحنه بین المللى هستند 

مربى تیم فوتبال سپاهان با بیان اینکه اگر تیم ملى کشورمان مقابل سوریه 
برنده شــود تقریبًا 90 درصد راه جام جهانى هموار شــده اظهار کرد: در 
مسابقاتى که بازى ها همیشه با توقف همراه است، تیم ها سینوس وار کار 

مى کنند. بعضى بازى ها بهتر است و...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

شکل جدید صدور 
مجوز حفارى در 

شهر اصفهان

تعداد گردشگران خارجى در اصفهان افزایش یافت
3

تغییر مرد شماره یک تیم تغییر مرد شماره یک تیم 
ملى؛ شاید وقتى دیگرملى؛ شاید وقتى دیگر

3

3

استاندار تأکید کرد؛استاندار تأکید کرد؛

اصفهان اصفهان 
نیازمند تشکیل نیازمند تشکیل 

ستاد ویژه ستاد ویژه 
کتابخوانى کتابخوانى 

استاست

هشدار معاون جهاد هشدار معاون جهاد 
کشاورزى استان کشاورزى استان 

درباره گرانفروشى؛درباره گرانفروشى؛

مرغ مرغ 
باالى باالى 3131  

هزارتومان هزارتومان 
یعنى تخلفیعنى تخلف

توضیحات مریم امیرجاللى درباره اینکه توضیحات مریم امیرجاللى درباره اینکه 
چرا این روزها جلوى دوربین نمى رود چرا این روزها جلوى دوربین نمى رود 

بخاطر مردم بخاطر مردم 
زندگى ام را فدا نمى کنم

فراخوان شناسائى 
تأمین کنندگان تسهیالت مالى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم نوبت دوم 

بدینوسیله اعالم مى گردد شرکت فرآورده هاى نسوز ایران در نظر دارد با برگزارى 
مناقصه عمومى جهت نگهدارى، راهبرى، سرویس و تعمیر کلیه تأسیسات (حرارتى 
و برودتىـ  آبـ  گازـ  گازوئیلـ  هواى فشرده و هر نوع لوله کشى) نسبت به انتخاب 
پیمانکار ممتاز اقدام نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت مى گردد جهت 
دریافت اسناد مناقصه به سایت شرکت به نشانى www.irefco.ir و یا به آدرس 
شرکت واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهانـ  مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 
52543740-031 داخلى 292 تماس حاصل فرمایند. ضمناً پیشــنهاددهندگان 
مى بایست حداکثر تا تاریخ 1400/09/07 نسبت به عودت اسناد تکمیل شده و ارائه 

پیشنهاد قیمت به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند.

آگهى مناقصه نوبت اول

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران
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شهردارى چرمهین براساس مصوبه شــماره 6/235/ش مورخ 1400/07/28 شوراى محترم 
اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد در راستاى عمران و 
آبادانى شهر اقدام به فروش تعدادى قطعه پالك زمین با کاربرى مسکونى واقع در شهر چرمهین به 
اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده و طبق نظر کارشناسى ( کارشناس رسمى 
دادگسترى) باقیمت پایه به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز 
شنبه مورخ 1400/09/06 به واحد درآمد شهردارى مراجعه و اسناد شرکت درمزایده را دریافت و 
قیمت پیشنهادى خود را تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1400/09/07 به دبیرخانه محرمانه 
(حراست) شهردارى ارائه نمایند، الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده در مزایده 
خواهد بود شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر  به سایت شهردارى چرمهین به آدرس:  
www. Chermahin.ir مراجعه فرمایند و یا با شماره 52552444-031 تماس حاصل نمایند. 
  

آگهى  مزایده مرحله دوم 
پنج قطعه پالك مسکونى

م الف: 1223968ثابت راسخ - شهردار چرمهین

چاپ اول چاپ اول 

«تک تیرانداز» فروش نک
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دولت سوریه مجوز واردات خودروى ایرانى را لغو و واردات 
خودرو از ایران را ممنوع کــرد. ممنوعیت واردات خودرو 
از سوى این کشور در حالى اعالم شــده که از سال هاى 
گذشته، ایران خودرو کارخانه اى با سه سالن مجهز در این 
کشور احداث کرده است. بررسى هاى اتاق بازگانى تهران 
نشان مى دهد که مجوز واردات خودرو ساخت ایران از سوى 
دولت سوریه، دستکم یکسال ونیم اخیر لغو شده است و هیچ 
خودروى تولید داخل ایران اجازه ورود به کشور سوریه را 
ندارد. این بررسى نشان مى دهد که تدوین و اعمال برخى 
استانداردهاى سختگیرانه از سوى دولت سوریه، از جمله 
دالیل ممنوعیت واردات خودرو و قطعات از ایران بوده است. 

نبود ارز کافى و نگرانى از جهش نرخ ارز در این کشور هم 
دلیل دیگر اتخاذ این تصمیم عنوان شده است.

وى با اعالم اینکه ایران از سال هاى گذشته، کارخانه تولید 
خودرو مجهز به سه سالن را در سوریه احداث کرد، یادآور 
شد که از سال گذشته، مذاکرات میان شرکت ایران خودرو با 
نخست وزیر و وزارت صنایع سوریه براى صدور دوباره مجوز 

واردات خودرو از ایران آغاز شده است.
براســاس این گزارش در حال حاضر خودروسازان ایرانى 
به دنبال ورود به دیگر بازارهاى منطقه از جمله ارمنستان 
هستند و حتى بازار جمهورى آذربایجان را نیز در دستورکار 

قرار داده اند.

حســین توفیقیــان، عضو هیئــت علمى پژوهشــکده 
باستان شناسى (پژوهشگاه میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشــگرى با تأکید بر آنکه کشــورهاى عربى درحال 
حاضر فعالیت هاى خود در حوزه باستان شناســى خشکى 
را به مرحل پیشرفته اى رســانده اند، از ورود آنها به حوزه 
باستان شناســى زیر آب خبر داد و گفت: کشورهاى عربى 
مانند قطر درصدد خرید کشــتى هاى بزرگ مطالعاتى و 
تحقیقاتى برآمده اند و باستان شناســى زیر آب را گسترش 
داده اند. حتى عربستان یک کشتى 1000 ُتنى تحقیقاتى 
خریدارى کرده و ســرمایه گذارى هاى بزرگــى در حوزه 
باستان شناسى زیر آب انجام داده است. شاید تاکنون پرده از 

کشفیات مهم خود بر نداشته باشند اما قطعاً به زودى شاهد 
انتشــار اخبار مهمى در این خصوص از سوى کشورهاى 
عربى خواهیم بود. با روند فعلى، به زودى شاهد جلو افتادن 
عرب ها در حوزه باستان شناسى زیر آب خلیج فارس خواهیم 
بود. وى گفت: آنها در حوزه خلیج فارس مدت هاست کار 
مى کنند و تمام موجودات زنــده خلیج فارس را به نام هاى 
عربى نامگذارى کرده اند. اطالع یافتم که برخى کشورها 
مانند قطر درصدد جمع آورى انواع کشــتى ها و قایق هاى 
سنتى از سراسر خلیج فارس و ســواحل ایران برآمده اند، 
حتى درصدد جمع آورى و خریدارى کردن لنگرهاى سنگى 

برآمده اند تا موزه هاى خود را غنى تر کنند.

سوریه واردات خودرو از 
ایران را ممنوع کرده است

قطرى ها به عمق خلیج فارس 
نفوذ کردند

هشدار بازگشت سرخک
رئیس دانشگاه علوم    بهداشت نیوز |
پزشکى تهران با اشاره به کشنده بودن بیمارى 
سرخک، گفت: متأســفانه در مرزهاى شرقى 
کشــور و مجاور عراق، مواردى از این بیمارى 
مشاهده شده است. حســین قناعتى از ایران به 
عنوان یکى از سه کشــور خاورمیانه نام برد که 
در سال هاى گذشته توانسته بود نسبت به ریشه 
کنى سرخک موفق عمل کند. وى اظهار کرد: 
در چند ماه گذشته در مرزهاى ایران با افغانستان 
و پاکســتان و همچنین قســمتى از سواحل و 
مجاور عراق، موارد نادر از ســرخک دیده شده 
که الزم اســت برنامه تکمیلى واکسیناســیون 
در اســتان هایى همچون سیستان و بلوچستان 

اجرا شود.

واکسن آنفلوآنزا تمام شد
  مهر | نایب رئیس انجمن داروســازان 
ایران، از عدم واردات محموله هاى جدید واکسن 
آنفلوآنزا در یک مــاه اخیر خبر داد. ســیدعلى 
فاطمى با اعالم اینکه واکســن هاى خارجى از 
هلند و فرانسه وارد شــده بودند، افزود: در حال 
حاضر واکســن وارداتى آنفلوآنزا در داروخانه ها 
موجود نیست. فاطمى با اشاره به از دست رفتن 
زمان طالیى تزریق واکســن آنفلوآنزا، گفت: 
زمان طالیى تزریــق واکســن آنفلوآنزا از 10 

شهریور تا 10 آبان بود.

ثبت ماهى«على دایى»
در قالــب یک تیــم تحقیقاتى    ایسنا|
ایرانى و آلمانى و به سرپرستى عضو هیئت علمى 
دانشگاه گیالن، گونه جدید ماهى در حوضه آبریز 
رودخانه هاى دجله و فرات در کشورهاى ایران، 
ترکیه، سوریه و عراق کشف و ثبت جهانى شد 
و به نام على دایى نامگذارى گردید. نامگذارى 
گونه هاى جدید در راســتاى احترام به مفاخر و 

بزرگان امرى مرسوم در علوم زیستى است.

واردات 75 درصدى چاى 
آمارها نشان    روزنامه فرهیختگان |
مى دهند ساالنه 30 هزار ُتن چاى (از 135 هزار 
تن برگ سبز چاى) در داخل کشور تولید مى شود 
که 50 درصد آن به مصرف داخلى مى رسد و 50 
درصد آن صادر مى شــود، اگر مصرف کشور را 
90 هزار تن درنظر بگیریم، حــدود 75 درصد 
چاى مصرفى ما وارداتى است و براساس آمارها 
ایران در سال گذشته در رتبه پنجم بزرگ ترین 

واردکنندگان چاى جاى گرفته است.

مخالفان باردار ى
نرخ بارورى در ایران در سال 1365    رکنا |
به میزان 6/5 فرزند به ازاى هر زن بود، اما هم 
اکنون نرخ بارورى در کشورمان به 1/6 فرزند به 
ازاى هر زن رسیده است. این در حالى است که 
گزارشــات مرکز آمار ایران از این حکایت دارد 
که نرخ بــارورى در مناطق محروم ایران از نرخ 
بارورى در استان هاى برخوردارتر کشور باالتر 
اســت و به نوعى در آینده اى نزدیک، شــاهد 
افزایش محســوس جمعیت مناطــق محروم 
همزمان با توقف روند رشد جمعیت استان هاى 

برخوردارتر ایران خواهیم بود.

پاداش 324 میلیارد تومانى
  خبرگزارى صدا و سیما |

فدراسیون بین المللى فوتبال فیفا پاداش تیم ها 
را براى حضور در جام جهانى افزایش داده است. 
بر این اساس 12 میلیون دالر معادل تقریبًا 324 
میلیارد تومان در اختیار فدراسیون فوتبال ایران 
قرار مى گیرد و همچنین در صورتى که تیم ملى 
ایران موفق شود براى اولین بار از مرحله گروهى 
صعود کند، دو میلیون دالر دیگر نیز به دســت 

خواهد آورد.

جهانگیرى برمى گردد؟
محمد عطریانفر، عضو شوراى مرکزى    مهر |
حزب کارگزاران در پاسخ به این سئوال که آیا اسحاق 
جهانگیرى از حزب کناره گیرى کرده اســت، تصریح 
کرد: جهانگیرى از ریاست شوراى مرکزى استعفا کرد 
و عضویت خود در شوراى مرکزى را به شرایط بعدى 
موکول کرد، اما همچنان به وابستگى حزبى خود قائل 
اســت. در کنگره بعدى که احتماًال ابتداى سال آینده 
برگزار خواهد شــد، از افرادى مثــل جهانگیرى هم 
دعوت مى کنیم تا اگر تمایل داشت به شوراى مرکزى 

برگردد.

تکذیب ادعاى اخراج از سوریه
سخنگوى وزارت خارجه ادعاها    آفتاب  نیوز |
درباره اخراج فرمانده نیروهاى سپاه در سوریه را تکذیب 
کرد. در روزهاى اخیر برخى رسانه ها ادعا کرده بودند 
که سردار جواد غفارى، فرمانده نیروهاى سپاه به دلیل 
اختالفات با دولت ســوریه از این کشــور اخراج شده 
است. سعید خطیب زاده،  در واکنش به این ادعا گفت: 
فرمانده نیروهاى مستشارى ایران در سوریه در پایان 
دوره فعالیت موفق خود در سوریه مورد تقدیر وزیر دفاع 
این کشور قرار گرفت و ازسوى وزیر دفاع سوریه مدال 
دریافت کرد. این نوع خبرها را خبرسازى عنوان کرد 

که ارزش جواب دادن ندارد.

شرط بستن روى موشک 
جرم نیست

حجت االســالم غضنفرآبــادى،    انتخاب |
رئیس کمیســیون حقوقى مجلس در یــک برنامه 
تلویزیونــى درباره مصوبه اخیر مجلــس درباره قمار 
گفت: شرط بندى در شمشیر بازى و سوارکارى اعم از 
شتر سوارى و قاطر سوارى مشکلى ندارد. این موضوع 
نص صریح فقه است و بر اساس روایات و مراجع است. 
غضنفرآبادى تأکید کرد: شــرط بندى روى مســائل 
دفاعى یا هر چیزى که سیستم دفاعى ما را تقویت کند 
هم اشکالى ندارد. شــرط بندى روى موشک اشکالى 
ندارد. خارج از این موارد که اســتثنا شده، شرط بندى 

را جرم مى دانیم.

احمدى نژاد؛ جدید!
محمود احمدى نژاد در دیدار    دیده بان ایران |
با جمعى از مردم استان بوشهر گفت: از منظر مدیران 
کشور، مردم جایگاهى ندارند که بخواهند حرفى بزنند. 
وقتى مردم را کنار گذاشتى، حاال دائم سخنرانى کن! 
مگر با سخنرانى کشور درست مى شود؟! مگر با ادعا 
پیشرفتى حاصل مى شود؟! حتى اگر تمام ثروت دنیا 
دستتان باشد اتفاقى نمى افتد. مگر تا االن ثروت کمى 
دست دولت بوده است؟ چه اتفاقى افتاده است؟ دائمًا 
آمار فسادها و سوءاستفاده ها باال رفته است و البته این 

مشکل کل دنیاست.

هر دقیقه 33 موبایل 
فروخته مى شود

انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعالم    ایرنا |
کرد، در هر دقیقه 33 دستگاه تلفن همراه در کشور به 
فروش مى رسد؛ یعنى چیزى کمتر از یک درصد فروش 
موبایــل در جهان. این در حالى اســت که ایران یک 
درصد جمعیت جهان را دارد و ضریب نفوذ تلفن همراه 

در کشور، اکنون به 110 درصد رسیده است. 

از عجایب روزگار!
در حادثــه اى عجیــب و    اعتمادآنالین|
کم سابقه، «شام االســد» دختر «ماهر االسد» برادر 
رئیس جمهور ســوریه در یک مسابقه ســوارکارى 
همزمان هم مقام اول و هم مقام دوم را کســب کرد. 
تصاویر منتشرشده از شام االســد که همزمان روى 
ســکوهاى اول و دوم مسابقه ایســتاده بود جنجال 
بسیارى در شبکه هاى مجازى به پا کرد. اکثر معترضان 
با نگاهى طنزآمیز به این اتفاق پرداختند و یکى از آنها 
گفت: شام اگر کمى بیشتر سعى مى کرد حتماً مقام سوم 

را هم به دست مى آورد!

خبرخوان

اگرچه مســیر کیش این روزها پرمســافر شده است، 
ولى هزینه ســفر به جزیره جنوبى ایران، با نرخ سفر به 

استانبول ترکیه برابرى مى کند.
درحال حاضر ارزان ترین بلیت رفت و برگشت تهرانـ  
اســتانبول براى پایان هفته، حدود چهار میلیون تومان 
است. بلیت یک طرفه تهرانـ  کیش در ارزان ترین حالت 
950هزار تومان اســت که هزینه دو طرفه آن نزدیک 
به دو میلیون تومان مى شــود که به گفته آژانس داران 
براى یک سفر داخلى قیمت باالیى محسوب مى شود. 
عالوه بــر نرخ بلیــت هواپیما، قیمت هتــل نیز هزینه 
ســفر به جزیره کیش را در رقابت با استانبول که یکى 
از پرسفرترین مســیرهاى خارجى ایرانى ها محسوب 

مى شود، قرار داده است.
قیمت یک شــب اقامــت در اتاق دوتختــه هتل هاى 
پنج ســتاره کیش از یک میلیون و 100 هــزار تومان 

شروع مى شــود و این نرخ در هتل دریایى این جزیره 
براى اتاق هاى دونفره رو به غروب تا شبى پنج میلیون 

هم مى رسد.
نکته قابل تأمــل، قیمت برخى از هتل هاى دو و ســه 
ستاره این جزیره اســت که در مواردى با نرخ هتل هاى 
پنج ستاره برابرى مى کند، درحالى کیفیت خدمات آنها 
قابل مقایسه نیست؛ مثًال یک هتل دوستاره که 30 سال 
از ســاخت آن مى گذرد و یک بار سال 1397 بازسازى 
شده، براى یک شب اقامت در اتاق دوتخته، یک میلیون 
تومان قیمت گذاشته است که با توجه به میانگین اقامت 
در جزیره کیش که حدوداً چهار شب است، اقامت در یک 
هتل دوســتاره براى دو نفر به مدت چهار شب همراه با 
صبحانه بدون احتســاب ناهار و شام و ترددها و تفریح، 

فقط چهار میلیون تومان هزینه برمى دارد.
با این حال، آژانس داران مى گویند مسیر کیش در آستانه 

اجراى طرح هوشمندسازى سفر و آلودگى هواى پایتخت 
شلوغ شده، به طورى که در بسیارى از هتل ها جاى خالى 

پیدا نمى شود.
مدیر داخلى یکى از آژانس هاى گردشــگرى مى گوید: 
قیمت یک تور چهار شــب و پنج روز با پــرواز رفت و 
برگشــت و اقامت در هتل پنج ستاره معمولى براى یک 

نفر، شش میلیون و 150 هزار تومان تمام مى شود. 
او اضافه مى کند: قیمت تور سه شب و چهار روز استانبول 
با اقامت در یک هتل سه ستاره از حدود چهار میلیون و 
400 هزار تومان شروع مى شود. همین خدمات با اقامت 
در هتلى پنج ســتاره حدود شــش میلیون و 800 هزار 
تومان تمام مى شــود. اگرچه کیش بخاطر آب و هوا و 
محدودیت هایى که به زودى اجرا مى شــود، براى االن 
مقصد جذابى است، ولى خیلى ها وقتى قیمت سفر ترکیه 

را متوجه مى شوند، ترجیح مى دهند آن را انتخاب کنند.

روز گذشــته دو روزنامه سراســرى «رســالت» و 
«خراســان» به مشکل خشــک شــدن رودخانه 
زاینده رود و اعتراض کشاورزان اصفهانى در این باره 
پرداختند. «رسالت» تیتر و عکس بزرگ صفحه اولش 
را به همراه گزارش مفصلى که ذیــل عنوان «زخم 
کهنه حقابه سرباز کرد» تهیه و منتشر کرد و روزنامه 
«خراســان» به این پرداخت که «متهمان خشکى 
زاینده رود» چه کسانى هســتند. اما آنچه در این بین 
جالب مى نماید، ســکوت نســبى «ایران»، روزنامه 

رسمى دولت در این باره است. 
روز جمعه که وزیر نیرو به استان اصفهان سفر کرد تا 
بعد از چند روز اعتراض کشاورزان استان اصفهان به 
مشکالت بى آبى، پاى صحبت هاى آنها بنشیند، انتظار 
این بود «ایران» به شکل برجسته به سفر محرابیان 
پرداخته و دست به موضعگیرى بزند به خصوص که 
وزیر نیرو با دستور مستقیم رئیس جمهور به اصفهان 
ســفر کرده بود اما دریغ که صفحه اول روز شــنبه 
روزنامه «ایران» به هر چه شد پرداخت اال به موضوع 

زاینده رود و آب اصفهان.
محرابیان یک روز بعد از سفرش به اصفهان، سرى هم 
به چهارمحال و بختیارى زد تا در آنجا هم بحث آب را 
دنبال کند اما این سفر هم در روزنامه دولت انعکاسى 

پیدا نکرد.
آنطور که به نظر مى رســد با تغییــرات مدیریتى در 
رأس دستگاه رســانه اى دولت جدید، فعًال سیاست 
روزنامه «ایران» بر مبناى دور ماندن از مناقشــات 
آبى بین دو استان اصفهان و چهار محال و بختیارى 
پى ریزى شــده اما مدیران جدید ایــن روزنامه مهم 
کشور به خوبى مى دانند که اگر وقوع زلزله در جنوب 
کشــور  به لحاظ روزنامه نگارى چنان مهم است که 
مى تواند عکس بزرگ صفحه اول روزنامه رســمى 
دولت شود (آن هم در حالى که چندان مورد توجه سایر 
روزنامه هاى کشــور واقع نشــد) اهمیت اعتراض 
کشــاورزان اصفهانى به موضوع آب، خشک شدن 
رودخانه زاینده رود و سفر یکى از تأثیرگذارترین وزراى 
دولت به منطقه براى پیگیرى این مشکل هم مى تواند 

در همان ابعاد مورد توجه قرار بگیرد. 
به هر حال زلزله، زلزله اســت؛ چه در حوزه خشکى، 
چه در حوزه آبى. هر دو ویرانگر اســت و واجد ارزش 
پیگیرى براى روزنامه اى با قدمت، نفوذ و گستردگى 

توزیع «ایران».

قیمت کیش به استانبول رسید!سکوت «ایران»
مهران موسوى خوانسارى

معاون میراث فرهنگى گیالن با اشــاره به آنکه تاکنون 
در مجموع هفت کشتى تاریخى در سواحل استان هاى 
شمالى کشف شده است، گفت: تاکنون بقایاى یک کشتى 
در مازندران و یک کشــتى در گرگان و پنج کشــتى در 
سواحل استان گیالن پیدا شــده است که مى توان گفت 
درحال حاضر فقط بقایایى از کشتى دیگر مشخص شده 
است. در این میان کشــتى قروق تالش و کشتى هللا رود 
امیرآباد و کشتى انبار سر از جمله معروف ترین کشتى هاى 

تاریخى کشف شده در گیالن هستند.
ولى جهانى درخصوص وضعیت فعلى کشتى هاى تاریخى 
پیدا شده گفت: بدنه بیشتر این کشتى ها درحال حاضر زیر 

خاك و ماسه مدفون هســتند. تنها بقایاى یک کشتى تا 
حدودى از زیر خاك بیرون آمده و مطالعات روى یکى از 

کشتى هاى ساحلى انجام شده است.
وى با تأکید برآنکه تاکنون تمام کشــتى هاى تاریخى 
که پیدا شده اســت، تجارى بوده اند، یادآور شد: تاکنون 
بقایاى کشتى نظامى به دست نیاورده ایم و شواهدى در 
این خصوص وجود نداشته است. بیشتر کشتى ها تجارى 
هستند و هرچند به صورت قطعى نمى توانیم بگوییم متعلق 
به کدام کشور بودند اما بررسى ها و کاوش هایى که روى 
چند نمونه از این کشتى ها در ساحل خزر انجام شده، بیشتر 

آنها کشتى هاى روسى بوده اند.

مسئله نخل فروشــى حاال به یک موضوع مبهم تبدیل 
شده اســت و تأیید و تکذیب هاى مکرر مسئوالن مانع از 
روشن شدن حقیقت ماجرا شــده است. در میانه این تأیید 
و تکذیب ها اما یک مقام جهاد کشاورزى بوشهر، صادرات 
نخل ایران به قطر را تأیید کرده و مى گوید تاکنون 3700 

اصل نخل به قطر صادر شده است.
خسرو عمرانى مى گوید: اخیراً تصاویرى از انتقال چندین 
نخل در فضاى مجازى منتشــر شده اســت که موضوع 
مربوط به یک کشاورز در روستاى فاریاب شهر دشتستان 
است. خود او 18عدد از نخل هایش را کنده بود و شخصاً و 
بدون دریافت مجوز به فروش رسانده بود. دلیل این کار او 

را هنوز نمى دانیم، اما این موضوع با صادرات نخل کامًال 
متفاوت است.

وى ادامه داد:  اینکه برخى از رسانه ها با عناوینى همچون 
نخل فروشى، فروش ایران و... به این اخبار دامن مى زنند، 
اصالً اتفاق خوشایندى نیست . اکنون ما3700 اصل نخل 
را به قطر صادر کرده ایم و همگى آنها با نخل هاى تجارى 
و جدید جایگزین شده اند و باغات ما همگى نوساز شدند. 
برگزارى جام جهانى در قطر یک فرصتى براى کشور هاى 
همسایه از جمله ایران است، براى فضاى سبز این نخل ها را 
برده اند و نخل هاى جوان و پرثمرى هم نیستند، زیرا اینگونه 

نخل ها اصًال صادر نمى شوند.

یک مرد روستایى از اهالى روستاى سید خدر شهرستان 
دزپارت «دهدز»، به جرم پرتاب سنگ به بالگرد اورژانس 
هوایى که بدون اجازه او در زمین کشاورزى اش فرود آمده 
و محصول کشاورزى و دســترنج او را نابود کرده بود، به 
یکســال و نیم حبس و تبعید به نیک شــهر سیستان و 

بلوچستان محکوم شد.
ماجرا از این قرار است که در پنجم خرداد ماه سال گذشته، 
در جریان اعزام یک فروند بالگرد متعلق به اورژانس هوایى 
خوزستان به منطقه اى صعب العبور در دهدِز دزپارت، یک 

مرد روستایى که به فرود بالگرد در زمین کشاورزى خود 
معترض بود به طرف بالگرد سنگ پرتاب مى کند و مانع 
از نشستن بالگرد در زمین زراعى خود مى شود. آنگونه که 
مردم مى گویند اصل ماجرا به ناراحتــى این مرد در پى 
نابودى محصول کشاورزى وى توسط بالگرد بازمى گردد.
سید رضا موسوى برادر این مرد روستایى مى گوید: این 
موضوع را برخى رسانه هاى محلى بزرگ کردند و سیاه 
نمایى در این ماجرا باعث شد تا دانشگاه شاکى برادرم شود 

و از او شکایت کند. 

قرار است برگزارى کنسرت در ایران پس از 21 ماه تعطیلى 
(از اسفند 1398 تا آبان 1400) در پى شیوع کرونا، مجدداً از 
سر گرفته شود. ولى سئواالتى هست که پاسخ مشخصى 
براى  آنها در دست نیست. از جمله اینکه با توجه به مجازبودن 
تهیه کنندگان و کنسرت گذاران به استفاده از تنها 50 درصد 
ظرفیت سالن به عنوان یکى از شروط برگزارى کنسرت در 
دوران شیوع کرونا، اجاره بهاى درخواستى سالنداران چقدر 

خواهد بود و چگونه محاسبه خواهد شد؟ 
محســن رجب پور، مدیرعامل اتحادیه صنفى ناشــران 

موسیقى، تهیه کننده و کنسرت گذار در این رابطه مى گوید: 
مدیران سالن ها هم عالقه مندند چرخ  برگزارى کنسرت ها 
در کشورمان هرچه زودتر به حرکت بیافتد و گردش مالى 
موسیقى از سر گرفته شود. ما در حال گفتگو با این عزیزان 
هستیم و امیدوارم در روزهاى پیش رو، به نتیجه اى منطقى 

برسیم.
رجب پور در پایان در پاســخ به این ســئوال که آیا گمان 
مى کند سقف قیمت بلیت کنســرت ها بیش از آنچه براى 
کنسرت هاى کیش (450 هزار تومان) در نظر گرفته شده 

است، خواهد بود هم افزود: نه بیش از آن نخواهد بود اما اگر 
قرار باشد قیمت بلیت کنسرت ها را براساس میزان تورم در 
21 ماه گذشته، از زمان شیوع کرونا در اسفند 1398 تا امروز 
محاسبه کنیم مطمئن باشــید این عدد روى 700 یا 800 
هزار تومان براى هر بلیت خواهد ایستاد ولى از آنجایى که 
ما هم جزئى از این جامعه هستیم و از فشار اقتصادى روى 
شانه هاى مردم مطلعیم مى کوشیم متوسط نرخ بلیتمان روى 
250 هزار تومان بماند و کف و سقفش، میان 100 تا زیر  400 

هزار تومان باشد.

جزئیات تازه از صادرات نخل ایران5 کشتى  تاریخى کشف شده زیر خاك مى مانند 

یک سنگ انداختن به 18ماه زندان ختم شد!

قیمت بلیت کنسرت ها 
در چه صورتى
 800 هزار تومان مى شود؟
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افزایش پرواز
 از اصفهان به نجف

مدیر کل فـرودگاه هـاي اسـتان اصفهـان از افزایش 
پروازهاي این فرودگاه در مسـیر نجف اشرف خبر داد.   
حسـن امجدى گفـت: در پى درخواسـت هـاى مکرر 
مسـافران، شـرکت هاى هواپیمایى آسـمان و معراج 
با هماهنگـى اداره کل فـرودگاه هاى اسـتان اقدام به 
برقرارى پروازهاى برنامه اى در مسـیر نجف اصفهان 
نجف کرده اند. گفتنى اسـت پیـش از ایـن، جابجایى 
زائران نجـف در فرودگاه اصفهان، بـه صورت هفتگى 
توسط شرکت هواپیمایى کاسپین صورت مى گرفت که 
با برقرارى پروازهاى مذکـور، مجموع تعداد پروازهاى 
در حال انجـام در فرودگاه بین المللى شـهید بهشـتى 
اصفهان به مقصد نجف و بالعکس، به 16 پرواز در هفته 

افزایش یافت.

شرط تکمیل موزه دفاع مقدس
 براى تکمیل موزه دفاع مقـدس اصفهان با 85 درصد 
پیشـرفت فیزیکى 700 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشـر ارزش هـاى دفاع مقدس 
اصفهان گفت: موزه دفاع مقـدس اصفهان مثل موزه 
تهران دیجیتال اسـت و اطالعـات گسـترده اى را به 
مردم ارائه مى کند. سـرهنگ رضایى افزود: موزه دفاع 
مقـدس در صورت تخصیـص اعتبار آبان سـال آینده 
به بهره بردارى مى رسـد. وى تکمیـل کتابخانه، اطفا 
حریق، شـبکه فناورى اطالعات و محتواى دیجیتال 
را از بخش هاى باقیمانده این موزه اعالم کرد و گفت: 
زیرسـاخت هاى مورد نیاز تا اردیبهشـت سال آینده به 

نتیجه خواهد رسید.

مرگ بر اثر گازگرفتگى 
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ جوان 
23 ساله به دلیل گازگرفتگى در اصفهان خبر داد. عباس 
عابدى با بیان اینکه این حادثه در روستاى محمودآباد 
خیابان اصلى گزارش شده است، ابراز داشت: نقص در 
دودکش عامل بروز این حادثه بوده است. وى تصریح 
کرد: جوان 23 سـاله دیگرى نیز در این حادثه مسموم 
شده که با یک دستگاه آمبوالنس به بیمارستان اشرفى 

خمینى شهر منتقل شده است.

راه اندازى سامانه
 پایش تصفیه خانه

سـامانه کنتـرل و پایش تصفیـه خانه فاضالب شـهر 
خوانسار به بهره بردارى رسید. به گزارش روابط عمومى 
آبفاى خوانسار، در این سامانه همه مراحل فرآیند تصفیه 
به صورت گرافیکى تحت کنترل و پارامترهاى مورد نیاز 
تصفیه خانه به صورت بر خط پایش مى شوند. هچنین 
نظارت تصویرى تصفیـه خانه نیز در کنار سـامانه تله 

مترى اجرا و وقایع فرآیندى ثبت و ضبط مى شوند.

خرید میوه با کتاب رایگان
عالقه دو برادر خوش ذوق به کتاب و کتابخوانى باعث 
شد تا پاى کتاب به میوه فروشـى آنها باز شود. عباسى 
یکى از این  میو ه فروشـان نجف آبادى دوستدار کتاب 
مى گوید: مـا با راه اندازى میوه فروشـى سـعى کردیم 
همراه با میوه که یکى از مایحتاج روزمره اسـت کتاب 
را به مردم هدیه دهیـم. وى گفت: مـردم  مى توانند با 
خرید 200هزار تومان میوه 50 هزار تومان کتاب هدیه 
بگیرند ضمنا آنها مى توانند هدایاى خود را جمع کرده و 

ماهیانه چندین کتاب دریافت کنند. 

60 درصد راه ها امن شد
معـاون راهـدارى اداره کل راهـدارى و حمـل و نقـل 
جـاده اى اصفهان گفـت: ایمن سـازى و سـاماندهى 
بیش از 60 درصدراه هاى ورودى روستایى این استان 
با کمک دهدارى ها و سـازمان هاى خدمات رسان در 
دو سـال اخیر انجام شـد. فرزاد دادخواه ا افزود: نقشـه 
بردارى و تهیه طـرح براى بیـش از 370 مورد ورودى 
هـاى روسـتاهاى اسـتان اصفهـان در دو سـال اخیر

 انجام شد.

خبر

استاندار اصفهان گفت: براى افزایش روى آورى شهروندان 
به مطالعه، این استان نیازمند تشکیل ستاد ویژه کتاب و 
کتابخوانى است.سید رضا مرتضوى روز دوشنبه در جلسه با 
مدیرکل کتابخانه هاى عمومى استان در محل استاندارى 
اصفهان افزود: این ســتاد باید بتواند براى افزایش سرانه 
مطالعه و بهره گیــرى از کتاب و کتابخانه ها در ســطح 
استان برنامه ریزى کند.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: 
الگوسازى براى مطالعه و بهره گیرى از کتاب و کتابخانه 
مقوله دیگرى است که باید براى کودکان و نوجوانان مدنظر 
قرار گیرد.همچنین در این جلسه مدیرکل کتابخانه هاى 
عمومى استان با اشــاره به اینکه در دوران شیوع ویروس 

کرونا حضور مردم در کتابخانه ها به شــدت کم شد اظهار 
داشت: بااین حال 27 جشنواره و 22 هزار برنامه در فضاى 
مجازى و به طور تقریبى نصف آنچه در سطح کشور برگزار 
شــد برگزار کردیم.امیر هالکویى بابیان اینکه 10 هزار 
برنامه به مناســبت هفته کتاب و کتاب خوانى در کشور 
در حال برگزارى اســت اضافه کرد: 800 برنامه به استان 
اصفهان اختصاص دارد.مدیرکل کتابخانه هاى عمومى 
اظهار داشت: 20 درصد کتابخانه هاى کشور در استان قرار 
دارد اما بااین حال 22 شهر استان کتابخانه ندارد، بر همین 
مبنا امسال چند طرح احداث کتابخانه در دست اجرا داریم 

که پیشرفت فیزیکى آن ها حدود 85 تا 90 درصد است.

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى اصفهان از افزایش تعداد گردشگران خارجى 
در شــهر اصفهان در یک ماه اخیر خبــر داد و گفت: این 
موضوع پس از ابالغ دســتورالعمل جدید به منظور صدور 

روادید اتفاق افتاد.
حیدر صادقى افزود: در یک ماه اخیر دستورالعملى با توجه به 
موافقت ستاد ملى مقابله با کرونا و در چارچوب برنامه هاى 
وزارتخانه هاى میراث فرهنگى و امور خارجه ابالغ شــد 
که بر اساس آن صدور روادید براى گردشگران خارجى با 
شرایط خاص و رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى با همکارى 

آژانس هاى مسافرتى و تعیین محل اقامت انجام مى شود.

وى با تأکید بر اینکه با اجراى این دستورالعمل در یک ماه 
اخیر شاهد افزایش سفر گردشــگران خارجى به اصفهان 
بودیم، خاطرنشــان کرد: عمده آن ها از کشورهاى منطقه 
ازجمله عــراق و ترکیه و تعدادى نیز از روســیه یا ســایر 

کشورهاى اروپایى هستند.
صادقى با اشاره به اینکه در زمان حاضر آمار دقیقى از تعداد 
گردشگران خارجى یک ماه اخیر ندارد، خاطرنشان کرد: این 
دستورالعمل توسط آژانس هاى مسافرتى و دفاتر خدمات 
گردشگرى مجوز دار و در قالب سفر ایمن و با داشتن کارت 
واکسیناسیون و آزمون کرونا (PCR) و اقامت در مکان هاى 

مورد تائید ازنظر بهداشتى اجرا مى شود.

تعداد گردشگران خارجى
 در اصفهان افزایش یافت

اصفهان نیازمند تشکیل
 ستاد ویژه کتابخوانى است

مدیرکل ثبــت احوال اســتان اصفهــان گفت: 
رشــد جمعیت اســتان اصفهــان در ســال 99 
نســبت به ســال 1398 حدود 8 درصــد کاهش

 داشته است.
حسین غفرانى اظهار کرد: از مجموع چهار میلیون 
و 170 هزار نفر جمعیت هدف استان اصفهان حدود 
چهار میلیون و 18 هزار نفر مشخصات خود را براى 
دریافت کارت ملى هوشمند تکمیل ظرفیت کردند.

وى افزود: از مجموع افرادى که مشخصات خود را 
تکمیل کردند بیش از 85 درصد کارت ملى هوشمند 
خود را دریافت کردند و در تالش هستیم مابقى افراد 
را نیز خدمات کارت ملى ارائه دهیم، اما هرســاله 

جمعیت جدید به عنوان اولى ها اضافه خواهند شد.

غفرانى با بیان اینکه آنچه دربــاره آینده جمعیت 
اســتان اصفهان پیش بینى مى کنیم نگران کننده 
است، خاطرنشان کرد: استان اصفهان کم کم به فاز 

سالمندى نزدیک مى شود.
وى گفت: با پیش بینى هایى که مى شود اگر فکرى 
به حال نرخ سالمندى استان نشود در سال 1430 
بیش از 30 درصد از جمعیت اســتان را سالمندان 
تشکیل خواهند داد که زنگ هشدار آن در برخى از 
شهرستان ها از جمله اردستان به صدا درآمده است.

غفرانى از کاهش فرزند آورى در اســتان اصفهان 
خبر داد و گفت: در سال گذشته 56 هزار و 394 نفر 
متولد شده اند در حالى که این آمار در سال 98 به 61 

هزار و 21 نفر رسیده است.

معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان گفت: 
استعالم حفارى در گذشته معموًال بین 14 تا 20 روز 
طول مى کشــید، اما در فرآیند جدید پس از ارسال 
استعالم، در عرض دو تا ســه روز پاسخ به شرکت 
ارسال شده و در واقع این کار بیش از 10 روز زمان 

پاسخ دهى را کاهش مى دهد.
وحید مهدویان با اشــاره به ارســال ســاالنه 10 
هزار استعالم حفارى در شــهردارى هاى مناطق 
اظهار کــرد: طبق روال گذشــته، دســتگاه ها و 
شرکت هاى خدمات رســان براى صدور انشعاب 
باید از شهردارى هاى مناطق 15 گانه استعالماتى را 
مى گرفتند؛ پس از ارسال استعالم، واحد شهرسازى 
منطقه از محــل بازدید و پس از طــى مراحلى که 
معموًال بین 14 تا 20 روز طول مى کشید، پاسخ به 

واحد عمران منطقه ارجاع داده مى شد.

وى ادامه داد: سپس واحد عمران از محل بازدید و با 
برآورد هزینه حفارى، نسبت به اعالم بالمانع بودن 

حفارى در محل مورد نظر اقدام مى کرد.
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان با 
اشــاره به زمان بر بودن روش قبلــى تصریح کرد: 
طبق هماهنگى هاى انجام شــده در شهردارى به 
جهت تسریع در پاسخگویى به متقاضیان دریافت 
مجوز حفارى، مقرر شد فرآیندهاى مرتبط با بخش 

شهرسازى مناطق حذف شود.
مهدویان توضیح داد: در فرآیند جدید پس از ارسال 
استعالم، شــرکت خدمات رســان به واحد عمران 
معرفى مى شود و پس از بازدید و برآورد هزینه توسط 
واحد عمران در عرض دو تا سه روز پاسخ به شرکت 
ارسال شده و در واقع این کار بیش از 10 روز زمان 

پاسخ دهى را کاهش مى دهد.

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: بارندگى ها در این استان تا پایان پاییز 
ادامه دارد و در نیمه شمالى اصفهان فراتر از میانگین 

طبیعى خواهد بود.
نوید حاجى بابایى اظهار داشــت: بارش هاى پاییز 
امسال حدود 40 درصد نسبت به بلند مدت در استان 
افزایش داشــته است. وى با اشــاره به اینکه عمده 
افزایش بارش ها در نیمه هاى شمالى و مرکز استان 
اصفهان بوده اســت، وضعیــت بارندگى ها در آبان 
امسال را مســاعد دانســت و افزود: این روند ادامه 

خواهد داشت.
معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان با اشاره به فعالیت یک سامانه سرد بارشى 
و قابل توجه از امروز سه شنبه 25 آبان در استان، ابراز 
داشت: این سامانه سرد از ســه شنبه شب در استان 
فعال مى شــود و عمده بارش ها برف است که همه 
مناطق اســتان به ویژه نیمه غرب، شمال و نواحى 

مرتفع و کوهستانى را در روز چهارشنبه فرا مى گیرد.

وى با بیان اینکه بارش هاى استان تا پایان پاییز نرمال 
(طبیعى) و در نیمه شمالى استان متمایل به فراتر از 
میانگین طبیعى خواهد بود، اظهار داشت: نکته قابل 
توجه این اســت که به رغم بارندگى هاى خوب در 
اســتان اصفهان اما کوهرنگ سرچشمه آبى زاینده 
رود از ابتداى ســال زراعى تاکنون بارش مطلوب و 
قابل مالحظه اى دریافت نکرده است و عمده فعالیت 
سامانه بارشى روز چهارشنبه درون استان اصفهان 

است و در سرچشمه زاینده رود اتفاق نمى افتد.
وى همچنین به وضعیت دما در آبان و آذر اشــاره و 
خاطرنشان کرد: کمینه هاى دما کمتر از نرمال است و 
از این رو تاکنون آبان ماهى سردتر از معمول را سپرى 
کرده ایم و این روند در آذر ماه نیز ادامه خواهد داشت.

حاجى بابایى درباره شرایط آلودگى هوا تا پایان پاییز 
نیز ابراز داشت: سال گذشــته آلودگى به طور دائم 
هفته ها استمرار داشت اما سال جارى سکون جوى 
مستمر نیست و با توجه به ناپایدارى هاى جوى امسال 

 شرایط هواى بهترى را در آذر انتظار داریم .

معاون جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: بر اساس 
آخرین مصوبه کشورى، قیمت مصرف کننده مرغ هر 
کیلو 31 هزار تومان بوده و فروش بیش از این قیمت 

تخلف است.
حسین ایراندوست اظهار کرد: اکنون قیمت همه انواع 
مرغ یکسان بوده و تفاوتى بین قیمت آزاد و دولتى وجود 
ندارد، عالوه بر این تولید مرغ در اســتان هم به اندازه 

کافى انجام شده و کمبودى در این رابطه وجود ندارد.

معاون جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
در هفت روز گذشته هر شب 50 تن بیش از شب گذشته 
کشتار مرغ انجام شده است، گفت: مشکلى در تأمین 
مرغ استان وجود نداشته و همچنین توزیع مرغ منجمد 

هم براى به تعادل رساندن بازار در حال انجام است.
ایراندوســت اضافه کــرد: قیمــت خرید مــرغ از 
مرغــداران اکنون 20 هــزار و 370 تومــان تعیین

 شده است. 

کاهش 8 درصدى رشد جمعیت در استان اصفهان

شکل جدید صدور مجوز حفارى در شهر اصفهان 

تداوم بارش هاى فراتر از میانگین طبیعى در اصفهان 

مرغ باالى 31 هزارتومان یعنى تخلف

روز شنبه خبر بازداشــت مردى به جرم به قتل رساندن 
خانواده اش در آران و بیدگل اعالم شد. حاال خبرگزارى 
رکنا جزئیات بیشترى از این قتل عام خانوادگى را منتشر 

کرده است.
در این جنایت، مرد جوان قمى بعد از به قتل رساندن پسر 
برادر خود، همسر و فرزندانش را هم به گلوله بست و دختر 

13 ساله و همسر خود را به قتل رساند.
این قتل عام خانوادگى در کاشان رخ داد و عامل قتل عام 

خانوادگى در قم خود را تسلیم ماموران پلیس کرد.
عصر روز 21 آبان ماه امسال در مزرعه خرجال شهرستان 
خاوه قم، یک نیســان آبى در حالى کشف شد که راننده 
جوان خودرو به نام مجتبى به ضرب گلوله به قتل رسیده 
بود. رسیدگى به پرونده قتل مجتبى در دستور کار پلیس 
قم قرار داشت که صبح روز بعد، خبر رسید دایى مجتبى 
با اسلحه کلت کمرى همســر و فرزند خود را هم به قتل 
رسانده و از محل جنایت واقع در روستاى على آباد خفره در 

آران و بیدگل متوارى شده است.
در حالى که شمار قربانیان این قتل عام خانوادگى به 3 تن 
رسیده بود و یکى دیگر از دختران متهم به دلیل جراحت 
ناشى از اصابت گلوله در بیمارستان بسترى بود، متهم بعد 
از ظهر همان روز خود را تســلیم ماموران پلیس قم کرد. 
بستگان مى گفتند قاتل مجتبى را به دلیل سرقت اسلحه 
اش و همســر و دخترش را به دلیل اختالفات خانوادگى 

کشته است.
رقیه معینى نام زن جوان 36 ســاله اى است که به همراه 
دخترش به نام مائده به دست شــوهر خود کشته شد. در 
روستاى على آباد خفره همه جا حرف از دختران دوقلویى 
است که یکى از آنها همراه مادرش به دست پدرش به قتل 
رسید و دیگرى با شلیک گلوله از سوى پدرش مجروح شد.

پســر خواهر رقیــه در مورد جزئیــات قتــل خاله خود 
مى گوید:«چنــد روزى بود که خاله مــن از خانه خود به 
خانه پدربزرگم در روستاى على آباد خفره آمده بود. شب 
حادثه شوهر خاله ام به خانه پدر بزرگم آمد. نیمه شب بود 
که از راه رسید و به اتاق دایى ام که پشت خانه پدربزرگم 
هست رفت. بعد به دایى ام گفته بود که دنبال زن و بچه ام 
آمده ام. بعد هم به بهانه اینکه اســتراحت کند کنار خاله 
و بچه ها رفته بود.آن شــب همه چیز خیلى عادى بود تا 
حدى کــه پدربزرگم براى قاتل پتو هم بــرده بود و هیچ 
کس فکرش را نمى کرد که او نقشــه قتل در سر داشته 
باشد. شوهر خاله ام ساعت 6 صبح وقتى پدربزرگم سر کار 
رفت، با اسلحه اى که همراه داشت به خاله من و یکى از 

دخترانش شلیک کرده بود.»
وى در ادامه گفت: «دختر خاله ام که به قتل رسید مائده 
نام داشت و با خواهر خود به نام مریم دوقلو بودند.پدر آنها 
بعد از اینکه به مائده و خاله ام شلیک کرد، سراغ مریم رفته 
بود اما مریم با وحشت پا به فرار گذاشت که گلوله به پشت 

گوش او اصابت کرد و در بیمارستان بسترى شد. موهاى 
سرش را تراشیدند و پشت گوشش بخیه خورده است، حاال 
هم از بیمارستان مرخص شد.خاله من یک فرزند 3 ماهه 

به نام مهسا هم دارد.»
اهالى روستا مى گویند که متهم قصد به قتل رساندن دو 
فرزند دیگرش را هم داشت اما همسایه ها متوجه ماجرا 

شده و همین سبب شد متهم پا به فرار بگذارد.
اما انگیزه عامل قتل عام خانوادگى آران وبیدگل چه بود؟

به گزارش «رکنا»، یکى از اهالى روســتا که از بستگان 
مقتول اســت در مورد انگیــزه این قاتل اینطــور ادعا 
کرد:«حدود 20 ســال قبل همســر رقیه که اصالتا اهل 
قم است به خواستگارى او آمد و زندگى خود را در قم آغاز 
کردند.اما از چند سال قبل اختالفات رقیه با همسرش آغاز 
شد و علت آن اعتیاد همســر رقیه و قاچاق مواد مخدر و 
خالفکار شدنش بود.رقیه چندین بار به خانه پدرش آمده 
بود اما هر بار باز هم به زندگى با شــوهرش برگشت.آنها 
دو دختر دو قلو و یک دختر 3 ماهه داشــتند.چند روز قبل 
رقیه به همراه بچه ها باز هــم به خانه پدر خود آمده بود و 
ظاهرا این بار شوهرش نقشه قتل او را کشیده بود.متهم 
مى دانست که پسرخواهرش اسلحه دارد و براى گرفتن 
اسلحه با پسرخواهرش درگیر شده و او را با شلیک گلوله 
کشــته بود. بعد هم ســراغ خانواده اش آمد و آنها را هم 

به گلوله بست.»

جزئیات حادثه هولناکى که با دستگیرى قاتل در روز شنبه همراه شد

قتل عام خانوادگى
 از قم تاآران و بیدگل 

 اواسط آبان ماه ســال جارى، بعد از سال ها بالتکلیفى، 
کنارگذر شــرق اصفهان که از دهه 80 مسکوت مانده 
بود، سر زبان ها افتاد و صحبت هایى از تکمیل این آزادراه 
با عبور از منطقه حفاظت شــده کاله قاضى در جنوب 
اصفهان مطرح شد که نگرانى فعاالن محیط زیست را از 

این تصمیم به دنبال داشت.
تفاهم نامه تأمین مالى، اجرا و بهره بردارى طرح آزادراه 
شرق اصفهان، میان وزارت راه و شهرسازى و صندوق 
بازنشستگان در سال 94 منعقد شــده و دو بخش این 
آزادراه در سال 99 به بهره بردارى رسیده، بخش سوم و 
پرحاشیه این آزادراه ملى در همین سال تعیین تکلیف و 

عملیات اجرایى آن آغاز شد.
این کنارگــذر در چند بخش، آزادراه نطنز_کاشــان_
اصفهان را به آزادراه اصفهان-شــیراز وصل مى کند و 
بخش نهایى آن پیش از شروع آزادراه اصفهان_شیراز، 
باید از مناطق حساس زیست محیطى «زاینده رود در دل 
شهر» و «رشته کوه هاى حساَس جنوب شهر» عبور کند.

طرح پیشنهاد شده براى عبور از بخش جنوبى، به منطقه 
حفاظت شده محیط زیســتى کاله قاضى مى رسد و در 
خبرها آمده اســت که اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان هم با این طرح موافقت کرده است!
پــس از انتشــار خبــر موافقــت اداره کل حفاظــت 
محیط زیست اســتان اصفهان بعد از ســال ها مقابله 
گروهى از فعاالن محیط زیست، فعاالن درخواست تغییر 
نظر در این مورد را داشتند و نهایتًا این اداره کل در جهت 
هم اندیشى و در پاسخگویى به مطالبات مردمى نشست 
فوق العاده اى را برگزار کرد تا با بازنگرى پروژه کنارگذر 

شرق اصفهان با منتقدین گفت وگو کند.
این جلســه صبح روز یکشــنبه 23 آبان ماه، با حضور 
کارشناســان دفتر زیســتگاه ها و امور مناطق سازمان 
حفاظت محیط زیســت، مجرى احداث و بهره بردارى 
پروژه کنارگذر شــرق اصفهان، مشاور زیست محیطى 
پروژه، جمعى از همیاران و فعاالن محیط زیست استان و 
نمایندگى سمن هاى زیست محیطى و مدیرکل، معاونت 
محیط طبیعى و رئیس اداره محیط طبیعى محیط زیست 

استان اصفهان برگزار شد.
به گفته یکى از حاضرین این جلســه، قــرار بود نتیجه 
نشست پس از انعکاس به سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور، تعیین کننده سرنوشت مخاطرات زیست محیطى 
پروژه بر روى پارك ملى کاله قاضى باشد، اما در اثناى 

اتمام جلســه بود که یک خبرگزارى، رسالت فعاالن و 
اعضاى دولتى و غیردولتى حاضر در جلســه را یک تنه 
انجام داد و مکاتبه اى که ســال ها در کش وقوس بین 
سازمان محیط زیســت و کارشناســان آن و به اذعان 
مجریان پروژه حدود 14 ســال به طول انجامیده بود و 
خون به دل مجریان پروژه کرده بــود، باالخره در خبر 

نگاشته شد!
بسیارى از فعاالن محیط زیســتى معتقدند، مسیرهاى 
جایگزینى بــراى ادامه ایــن کنارگذر وجــود دارد و 
به هیچ عنــوان نبایــد توجیهاتــى براى گــذر جاده از 
پــارك ملــى و منطقــه حفاظت شــده کاله قاضى 

در نظر گرفته شود.
در حال حاضر فعاالن محیط زیســت امیدوارند با توجه 
به اینکه ابالغیه مدیرکل دفتر مدیریت زیســتگاه ها و 
امور مناطق، پیش از دریافت توســط مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان به دست خبرنگار یکى از 
خبرگزارى ها رسیده بود، این ابالغیه در زمان مناسب 
به دست اداره کل راه و شهرسازى استان رسیده باشد و 
تیغ تیز آزادراه کنارگذر شــرق، زیستگاه حیوانات کاله 

قاضى را نخراشد.

کاله قاضى چگونه جان به در برد
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آگهى تغییرات
شــرکت بهینه آرا ســپاهان شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 12162 و شناسه ملى 10260331952 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مجید 
مراثى به کدملى 0035032065 و امید مراثى به کدملى 
4723593934 و سپهر مراثى به کدملى 1270968221 
بعنوان اعضــاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. نگار معتمدى به کدملى 1951056655 
و محمد استادى به کدملى 1292268573 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1222613)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود شایا پرداز نقش جهان درتاریخ 1400/08/03 به شماره ثبت 69111 به شناسه ملى 14010453890 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام برنامه نویسى و امور مربوط به طراحى وپیاده سازى سایت ( به جز فرهنگى و هنرى ) وخرید 
و فروش قطعات ولوازم کامپیوترى و لوازم واسطه و امور مربوط به فناورى اطالعات و تجهیزات ادارى وبرنامه هاى حسابدارى و مالى وانباردارى ، انجام امور حسابدارى 
و سیستم هاى کنترل داخلى و امور مالیاتى شرکت ها ، خرید و فروش آهن آالت و میلگرد و نبشى وتیرآهن و پروفیل وقوطى و انواع لوله هاى گازى وصنعتى ،خرید و فروش 
باترى ویو پى اس و استابالیزر و لوازم هاى جانبى واسطه ، خرید وفروش مواد اولیه صنایع شیمیایى و پتروشیمى، تولید دستگاههاى بار کد خوان وتولید وراه اندازى واجراى 
پروژه هاى مربوط به سیستم هاى کنترل ترافیک شهرى وبین شهرى ، خرید و فروش کلیه اقالم مجاز(آنالین و آفالین). صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى 
شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهریار ، خیابان 
جابرابن عبداله انصارى ، خیابان پنج آذر[13] ، پالك 296 ، طبقه دوم کدپستى 8138999179 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى 
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى بهرام مردانى به شماره ملى 1290567697 ولى رادمهر مردانى به شماره ملى 1275837239 دارنده 1000000 ریال سهم 
الشرکه آقاى بهرام مردانى به شماره ملى 1290567697 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى بهرام مردانى به شماره ملى 1290567697 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى سید حسین حسینى به شماره ملى 1290733988 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیت مدیره منفردا همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1222612)

آگهى تغییرات
شــرکت مبین فوالد راوند خاورمیانه با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 6740 و شناســه ملى 14008962723 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سید مصطفى باب المراد با کد ملى 1270112112 
به ســمت عضو هیات مدیره و على شــکیبا نســب با کد ملى 
3071106564 به سمت رئیس هیات مدیره و مسعود کمالى با 
کدملى 1111184046 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و نادر 
هادى زاده با کدملى 5419612267 به سمت مدیر عامل (خارج 
ازشرکا) به عنوان اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیر عامل و رئیــس هیات مدیره یا نائب رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى کاشان (1222597)

مریم امیرجاللى بازیگر ســینما و تلویزیــون که پیش تر 
اعالم کرده بود تا کرونا تمام نشــود کار نمى کند، درباره 
اینکه این روزها چه مى کند؟ خاطرنشــان کــرد: اوًال به 
دلیل شــرایط کرونایى کار نمى کنم، ضمن اینکه سینما و 
تلویزیون کجا به فکر ما هنرمندان است که اگر بیمار شویم، 
آیا هزینه بیمارستان ما را مى دهد؛ حتى قراردادهایى که با 
ما مى بندند همیشه قســط آخرش جا مى ماند و پرداخت 
نمى شــود. پس چه کارى اســت که من خودم را به خطر 
بیندازم و اصًال براى چه کسى کار کنم؟! آدم در جایى کار 

مى کند که قدرش را بدانند.
این هنرمند در عین حال گفت که مردم را دوست دارم اما 
نمى توانم بخاطر مردم زندگــى ام را فدا کنم. مردم راحت 
پاى تلویزیون هایشان نشســته اند و لذت مى برند ولى آن 
سوى ماجرا را نمى دانند. مسووالن براى کسانى که براى 
مردم جان مى َکنند، ارج و قربى قائل نیستند. زمانى ما در 
اداره کار مــى کردیم، وقتى کار درســت انجام مى دادیم 
تشویق و پاداش پشتش بود و از همه نظر تامین بودیم، اما 
االن چه؟ فرض مثال من بروم سر یک سریال کار کنم، در 
یک محیط 60 مترى که 70 نفر عوامل در آنجا هستند اگر 

به کرونا مبتال شوم، چه کسى مى خواهد جوابم را بدهد؟
امیرجاللى گفت: مگر زنده یاد مهرآوران ســر کار کرونا 
نگرفت و همان جا مبتال نشد؟ البته ایشان مقصر خودش 
بود، نباید کار مى کرد چون هم خودش بازنشســته بود و 
هم همســرش. مى توانســت با کمترین امکانات حداقل 
ســالمتى اش را حفظ کند، البته قبول دارم شرایط سخت 
اســت. یکســرى از هنرمندان منبــع درآمــدى ندارند، 
بازنشســتگى ندارند و مجبورند کار کنند و متاسفانه اکثرا 

مستاجر هستند و چاره اى جز کار کردن ندارند.
بازیگر ســریال هاى «متهم گریخت»، «خانه به دوش»، 
«ترش و شیرین»، «چاردیوارى»، «زیر هشت»، «روزاى 
بد بــدر»و ... در تکمیل همین صحبت هــا تصریح کرد: 
هنرمندى که اجاره خانه پرداخت مى کند، از کجا بیاورد و 
کار نکند. حاال باالخره ما یک حقوق بازنشستگى از اداره 
مى گیریم. 30 سال زحمت کشــیدیم و کار کردیم ولى باز 
هم دستمزدى که باید را نمى دهند. حقوق بازنشستگى من 
بعد از 30 سال و 6 ماه جان کندن و پشت میز نشستن تازه 
به چهار میلیون و 500 هزار تومان رســیده است که البته 

کمى اضافه شــد و به 5 میلیون و 700 رســید اما یک ماه 
بیشتر ندادند و همان چهار میلیون و 500 را به ما مى دهند. 
در این شرایط که همه درگیر هســتند و فکرشان مشغول 
است براى چه کسى باید کار کرد. دلیلى ندارد من بنشینم 
جوجه کباب میل کنم و غذاى آنچنانى بخورم، نمى خورم، 
در همین حدى زندگى مى کنم که دارم اما حداقل دوست 

دارم که سالمت باشم.
این بازیگر در بخــش دیگرى از صحبــت هایش درباره 
اینکه آیا صحبت خاصى خطاب به رئیس جدید ســازمان 
صداوســیما (پیمان جبلى) دارید؟ خاطرنشان کرد: اصال 
آقاى جبلى را نمى شناســم. مشــکل اینجاست که اغلب 
مدیران ما منطقى نیستند و بالفاصله که حرف حق شنیده 
مى شود، به لیست سیاه مى رویم. البته من دو سال است که 
در لیست سیاه هســتم نه اینکه ممنوع التصویر باشم ولى 
گاهى اوقات جاهایى است که آدم تحمل ندارد و دوست دارد 
حرفش را بزند. من اصًال با سیاســت کارى ندارم و حوصله 
این کارها را هم ندارم، ولى وقتى حرفى هم زده مى شــود 
به آقایان برمى خورد. االن آقاى جبلى تشــریف آورده اند
 مى خواهند براى صداوسیماى ما چه کارى انجام بدهند؟ 
آیا مى خواهد بهتر از آقایان ضرغامى و على عسکرى باشد؟ 

خب بفرمایید. 100 درصد مردم ما هم راضى هســتند که 
ایشان سر و سامانى بدهد. همکاران من هم راضى اند چون 

اغلب در تنگنا زندگى مى کنند.
او در عین حال خطاب به پیمان جبلى اظهار کرد: تلویزیون 
هم مثل خیلى جاها پارتى بازى شده است. اکثر کارگردان ها، 
تهیه کننده ها و دســتیار برنامه ریزها سعى مى کنند فک و 
فامیل شان را سرکار بیاورند. باید به این جریانات رسیدگى 
شود. مثًال سر فالن سریال مى گویند فالن نقش براى مریم 
امیرجاللى خوب است اما دســتیار کارگردان آنجا نشسته و 
مى بینیم مثًال با بازیگر دیگرى راحت تر است و مى گوید مریم 
امیرجاللى بى اخالق است و اصًال اخالق ندارد، چرا این اتفاق 

مى افتد؟ چون ارتباط هست.
امیرجاللــى در پایان صحبت هایش به ایســنا گفت: مِن 
بازیگر، مریم امیرجاللى، هیچ ارتباطــى با جایى ندارم، با 
هیچ کســى رفت و آمد ندارم، با هیچ بازیگرى در تماس 
نیستم. تنها بازیگرانى که با آنها رفت و آمد داشتم، مرحوم 
فتحعلى اویسى و سیروس گرجستانى بودند که آنها هم از 
دنیا رفتند؛ والسالم. دیگر با هیچ احد و الناسى نه رفتى دارم  
و نه آمدى ،چون آنقدر از آدم ها ضربه دیدم و رنجیدم که 

حد و حساب ندارد.

توضیحات مریم امیرجاللى درباره اینکه چرا این روزها جلوى دوربین نمى رود 

بخاطر مردم 
زندگى ام را فدا نمى کنم

ساالر عقیلى 
آلبوم موسیقى جدیدى 

منتشر مى کند

تازه ترین قطعات ساالر عقیلى خواننده موسیقى 
ایران در قالب آلبومى با عنوان «خانه تنهایى» از 
سوى مرکز موسیقى حوزه هنرى منتشر مى شود.

سعید فرجپورى و ســاالر عقیلى که در سال هاى 
اخیر همکارى هاى متعددى در قالب کنســرت و 
یا تولید آلبوم داشتند، جدیدترین کار مشترکشان 
را به زودى از ســوى مرکز موسیقى حوزه هنرى 

منتشر خواهند کرد.
در این اثر که «خانه تنهایى» نــام دارد، قطعاتى 
چون «گریه پنهان» در مایه شوشترى با شعرى از 
شهریار، «نگاه آشنا» در دستگاه همایون با شعرى 
از حافظ، «ساز و آواز» در مایه شوشترى با شعرى 
از رهى معیرى، «حرف بزن» در گوشــه بیداد با 
شــعرى از محمدعلى بهمنى، «خانــه تنهایى» 
در مایه افشارى با شعرى از ســایه، «یار من» در 
مایه افشارى با شعرى از موالنا در کنار تکنوازى 

کمانچه سعید فرجپورى به چشم مى خورد. 
پیش فــروش آلبوم «خانه تنهایــى» هم اکنون 
آغاز شده و عالقمندان مى توانند هفته آینده آلبوم 

فیزیکى را از مراکز معتبر تهیه کنند.

عموپورنگ به میان کودکان افغانســتانى رفت و از 
عشق و حمایت نسبت به این بچه ها سخن گفت.

داریوش فرضیایى مجرى و چهــره حوزه کودك و 
نوجوان به دیدن کودکان افغانستانى در کانون سینما 

تئاتر «مام میهن» رفت. 
فرضیایى پس از بازدید از کارگاه هاى این کانون بیان 
کرد: من در نگاِه این بچه ها، امید، تالش، معصومیت 
و مهربانى مى بینم و مطمئنم این فرزندان عزیزمان 
با تالش و همت خود مى توانند مســیر موفقیت را 

پیش ببرند.
وى راز موفقیت و مانــدگارى در ذهن مخاطب را 
این گونه بیان کرد: هر روز که کارى را شروع مى کنید 
فکر کنید روز اول کارى تان است و با انگیزه و تالش 

و توکل کارتان را پیش ببرید.
عموپورنــگ از دیدار با کــودکان افغانســتانى و 
خانواده هایشان در ســفرهایش به جاهاى مختلف 
گفت و بیان کرد: در این ســفرها پى بردم عالوه بر 
کودکان ایرانى، عزیزان افغانستانى هم جزو مخاطبان 
پروپاقرص برنامه هاى من هستند و بى شک، تمام 
عزیزان فارسى  زبان در دایره توجه من هستند و عالقه 

من به کودکان فارسى  زبان فراتر از مرزها است.
در این مراسم پس از تقدیر از 2 نوجوان بازیگر توسط 
مهمان هــا، از حمایت هاى داریــوش فرضیایى از 
کودکان و نوجوانان افغانستان، لباس محلى افغانستان 
(چپن) را که نماد تکریم و ســپاس و احترام به افراد 
است به او اهدا کردند و از زحمات وى به  عنوان فردى 
که در ســال هاى زیاد فعالیتش، با کودکان با عشق 
رفتار کرده و تالش کرده اســت تا کودکان ضمن 
بهره مندى از فضایى سرشــار از نشــاط به مطالب 

آموزنده اى دست پیدا کنند، قدردانى کردند.
در انتها داریوش فرضیایى در میــان کودکان قرار 
گرفت و ضمن خرسندى از این دیدار از تمام مسئولین 
درخواست کرد تا به مشکالت مهاجرین به صورت 

جدى رسیدگى کنند.
 

فیلم تک تیرانداز با موضوع دالورى ها و شهادت شهید زرین، با اکران 
نابهنگام در تلویزیون و تمایل متولى ســاخت آن براى برگشت زودتر 
هزینه ســاخت فیلم، قربانى شــد و فیلمى که مى توانست قطعًا فروش 

باالیى داشته باشد، با شکست روبرو شد.
فیلم تک تیرانداز در ایام عید نوروز، پخش تلویزیونى گرفت که اقدامى 
بى سابقه بود. کارى که از آن با عنوان ”اکران تلویزیونى“ یاد شد. مدیران 
رســانه ملى از این اقدام به خود مى نازیدند و البتــه مدیران روایت فتح 
چندان واکنشى نشان ندادند. همانطور که پیش بینى مى شد خیلى زود 

فیلم قاچاق شد و اولین بالى این کار غیرحرفه اى خودنمایى کرد.
این موضوع گذشت، تا اینکه در اواخر شهریور ماه خبر از اکران این فیلم 
در سینماها رســید. تبلیغات فیلم به خوبى انجام شد و باوجود آنکه بنظر 

مى رسید سینماداران حاضر به اکران فیلم، بخاطر نمایش تلویزیونى آن و 
اطمینان از اینکه این فیلم در سینما نمى فروشد نشوند، اما در نهایت فیلم 
در بیشتر سینماهاى کشور اکران شد. البته تهیه کننده فیلم همان موقع 
در مصاحبه اى گفت که به فروش فیلم در سینما امیدوار است اما نتیجه 

کار چیز دیگرى از آب درآمد.
حال با گذشت نزدیک به دو ماه از این موضوع تهیه کننده فیلم مطالبى 
را در خصوص این موضوع بیان کرده اســت. اصغــرى بیان کرد: قطعًا 
مهمترین دلیلى که فیلم تک تیرانداز را در گیشه دچار مشکل کرد، نمایش 
گسترده آن قبل از اکران در تلویزیون است. البته هیچ فیلمى بى عیب و 
نقص نیست اما آنچه که باعث شد تا این فیلم در گیشه از فروش پایین 
رنج ببرد، نمایش قبل از اکران ســینمایى آن در تلویزیون بود. از همان 
ابتدا هم بر این امر تأکیید شده بود که این فیلم مخصوص اکران در سینما 
است و نمایش قبل از اکران آن در سینما منجر به صدمه جدى به اکران 
و فروش آن مى شــود و قطعًا مهمترین دلیل فروش کم این فیلم همان 

اکران تلویزیونى است.
این تهیه کننده سینما درباره اینکه اگر این اتفاق نمى افتاد، ”تک تیرانداز“ 
چقدر در ســینما مى فروخت گفت: پیشــبینى من این بود که این فیلم 
مى توانست باالتر از 10 میلیارد فروش کند. بدلیل اینکه سال ها بود فیلم 
قهرمان محور و دفاع مقدس در سینما اکران نشده بود و فضا و شکل فیلم 
که از نظر بصرى و جلوه هاى ویژه در سطح بسیار خوبى قرار داشت و در 

کل یک فیلم جذاب و جوان پسند بود.

 این روزها بازار گمانه زنى درباره  بازیگر بعدى نقش جیمز باند، حسابى داغ است. چند 
روزى هم است که خبرى در فضاى مجازى حسابى طرفدار پیدا کرده است: هنرى 

کویل، جیمز باند بعدى است!
هنرى کویل، هنرپیشه  38 ساله بریتانیایى که با نقش سوپرمن به محبوبیت بسیارى 
رسید، این روزها، چند مصاحبه انجام داده است و در حاشیه  یکى از این گفت و گوها 

به شایعات جیمزباند هم واکنش نشان داده است.
این بازیگر محبوب و مشــهور چنین گفته اســت: «فکر مى کنم گفت و گو با تهیه 
کنندگان خیلى هیجان انگیز است. در یک دنیاى ایده آل هیچ وقت مجبور نمى شوم 
پیشنهادى را رد کنم. هیچ گزینه اى از میز مذاکره پاك نشده است. حتى این که بخشى 

از این مذاکرات باشم هم باعث افتخار است.»
متیو وان، کارگردان انگلیســى که فیلم هایى چون Kingsman و X-Men و 
Stardust را ساخته است و در تازه ترین فیلم اش Argyle  هنرى کویل حضور 
دارد، در مصاحبه اى گفته به نظرش هنرى کویل براى نقش مامور 007 به دنیا آمده 
است. این کارگردان اضافه کرده براى اســتفاده از کویل در فیلم اش مجبور بوده تا 
سریع وارد عمل شد و قبل از این که روساى باند، دست و پاى کویل را ببندند، بتواند 

از او در فیلم اش بهره ببرد.

 
بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون در حالى به سریال «بى نشان» شبکه 3 سیما 

پیوسته که قرار است این مجموعه تلویزیونى براى اسفندماه آماده شود.
سریال «بى نشان» به کارگردانى راما قویدل و تهیه کنندگى مرتضى رزاق کریمى از 
تولیدات شبکه سه سیما است که درحال تصویربردارى است. این سریال به مسائل 
اجتماعى روز جامعه توجه دارد و در آن از بازیگران مطرح سینما و تلویزیون استفاده 

شده است.
نیوشا ضیغمى، مجید واشقانى، نیلوفر پارســا، پرویز فالحى پور، سعید زارعى و هلن 

نقى لو از جمله بازیگرانى اند که تاکنون رسانه اى شدند.
سریالى که البته با حواشى همراه شد که به بازگشت «نیوشا ضیغمى» بعد از 9 سال 

به تلویزیون برمى گشت. 
نیوشا ضیغمى  دو ســال قبل با انتشــار متنى تند با تلویزیون خداحافظى کرده بود و 
نامش به عنوان بازیگر این سریال مطرح شد. ضیغمى گفته بود نه تنها در تلویزیون 

کار نخواهم کرد بلکه به فرزندم هم اجازه تماشاى برنامه هاى شما را نخواهم داد!
البته مریم کاویانى که پس از چند ســال دورى از بازیگرى بار دیگر در یک سریال 
تلویزیونى ایفاى نقش مى کند، قرار اســت کاراکتر «مینو» را بازى کند که همســر 

«شهاب» خبرنگار «بى نشان» با بازى پرویز فالحى پور است.
«مینو» که فردى فرهنگى اســت عالوه بر انجام وظایف مادرى قصد دارد کتابى را 
به رشــته تألیف درآورد. همچنین مهدى فقیه نیز نقش «على اکبر» را که پدربزرگ 

خانواده است، ایفا مى کند.
شیوا خنیاگر که آخرین بار او را در سریال «یاور» شبکه 3 و «بوم و بانو» شبکه 2 سیما 

دیدیم، قرار است نقش «گیتى» را در «بى نشان» شبکه 3 سیما ایفا کند. 
او همچنین گفت: این نقش شباهت هایى به دیگر نقش هایى که ایفا کرده ام دارد اما 
من مى خواهم در آن تفاوت ایجاد کنم. چون این زن به طورکلى منفى است و سعى 

مى کنم یک کاراکتر بینابینى به مخاطب ارائه دهم.
خنیاگر تأکید کرد که پیشــنهاد بازى در کار جدید «على ژکان» هم به او شده اما به 

دلیل تداخل با سریال «بى نشان» نپذیرفته است. 
قرار است این سریال 30 قسمتى براى اسفندماه آماده پخش شود که از شبکه 3 سیما 

روى آنتن برود.

«سوپرمن»
«جیمز باند» جدید سینما مى شود؟

شیوا خنیاگر با یک نقش منفى
 در سریال جدید شبکه 3

شــوراى صنفى نمایش زمان اکران 
فیلم «گشت 3» به کارگردانى سعید 

سهیلى را اعالم کرد.
در جلسه روز یک شــنبه 23 آبان ماه 
شوراى صنفى نمایش سرانجام پس 
از گذشت حدود 20 روز از تغییر زمان 
اکران فیلم «گشــت 3» تاریخ جدید 

نمایش آن مشخص شد.
بر اســاس مصوبه این جلســه، فیلم 
«گشت 3» از چهارشنبه26 آبان ماه 
در سینماهاى کشــور اکران خواهد 
شد. پیش تر قرار بود این فیلم همراه 
با «قهرمان» از پنجم آبان روى پرده 
رود ولى بنا به مالحظاتى که به طور 
رسمى اعالم نشد اکران آن به تعویق 

افتاد. 
در این جلســه همچنین مصوب شد 
که از همین تاریخ 26 آبان فیلم هاى 
«حکم تجدیدنظر» و «آباجى» روى 

پرده روند.
 

«عمو پورنگ»
 به میان کودکان 
افغانستانى رفت

«گشت 3» از فردا چرا «تک تیرانداز» فروش نکرد 
اکران مى شود
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مربى تیم فوتبال ســپاهان با بیان اینکه اگر تیم ملى کشــورمان 
مقابل سوریه برنده شــود تقریبًا 90 درصد راه جام جهانى هموار 
شده اظهار کرد: در مســابقاتى که بازى ها همیشه با توقف همراه 
است، تیم ها سینوس وار کار مى کنند. بعضى بازى ها بهتر است و 
تعدادى کیفیت کمترى دارند اما مسیر ما از نظر فنى و اتحاد تیمى 
خوب است. خوشحالم که لبنان را على رغم مشکالت و حاشیه ها 
بردیم. راه ما به ســمت جام جهانى باز اســت، خیلى خوشحالم 
که مردم ایــران یک بار دیگــر مى توانند در صحنــه بین المللى 

باشند.
علیرضا مرزبان در خصوص اینکه گفته مى شــود تیم ملى بخاطر 
بازیکنان مى بــرد و کادر فنى تأثیر آنچنانى نــدارد، گفت: باید از 
زنده یاد کرانچار یاد کنیم، زمانى که در تیم ملى مونته نگرو بودیم، 
آنجا هم این مسائل وجود داشت، اما کرانچار احساس خوبى در آن 
تیم درست کرده بود. همیشــه احساس درون تیمى از فاکتورهاى 
دیگر مهم تر است. شما تمرین خاصى ندارید یا نمى توانید مسائل 

تاکتیکى را زیاد تغییر بدهید.
مرزبان تصریح کرد: مجبورید بر اســاس کیفیت فنى و فرهنگى 
هر بازیکن آرایش تیمى و فلســفه کارى مشخص داشته باشید. 
تأثیرگذارى مثبتى که در تیم ملى وجــود دارد را نمى توان نادیده 
گرفت، بحث اســکوچیچ، بحث خود اسکوچیچ نیست. دستیارانى 

هم که حضور دارند با تمام وجود کار مى کنند تا اتحاد درون تیمى 
و موفقیت خوبى داشــته باشیم. مســیر خیلى خوبى داریم، نباید 
فراموش کنیم بعــد از ویلموتس برگشــتن خیلى ســخت بود. 
فدراســیون تالش کرد تا جو مثبتى را ایجاد کند، این مسأله کار 
بازیکنان، کادر فنى و سرمربى را ساده تر کرد. اتحاد کمک مى کند 

در جام جهانى هم موفق باشیم.
مرزبان گفت: یادمان نرود بخاطر احساســى که مردم به تیم ملى 
دارند و اینکه تیم باید به جام جهانى برود، مجبوریم احساســات 
خودمان و بحث فنى را کمى کنار بگذاریم. اگر مسأله اى وجود دارد 
ما مربیان مسئولیم مستقیمًا با اعضاى کادر فنى تیم ملى صحبت 
کنیم، من خودم با یکى از مربیان تیــم ملى صحبت خوبى انجام 
دادم. مسائلى را که مى بینیم بهتر است درون خودمان حل کنیم. 
مى توانیم خیلى ســاده نظراتمان را به کادر فنى تیم ملى بگوییم. 
به عنوان اینکه کمک کرده باشیم نه اینکه مسائلى را مطرح کنیم 
که خیلى ها مى بینند. شاید این مســائل و دیدگاه هاى ما بتواند به 
تیم ملى کمک کند و بایــد درون خانوادگى 
بماند. خیلى خوشــحالم که گفتگو هاى 

خیلى خوبى بین ما اتفاق مى افتد و این 
مسئله خیلى حائز اهمیت است.

مربىت
مقابل
شده اظ
است،

تعدادى
ا خوب
بردیم.
که مرد
باشند.
علیرض
بازیکنا
زنده یاد
آنجا ه
تیم در
دیگر م
تاکتیک
مرزبان
هر بازی
تأثیرگذ
گرفت

مربى سپاهان با اشاره به صعود قریب الوقوع تیم ملى به جام جهانى:

خوشحالم مردم ایران 
یک بار دیگر در صحنه 
بین المللى هستند 

رئیس کمیتــه داوران تصمیــم محمدرضا اکبریان 
براى برگرداندن پنالتــى ذوب آهن در دیدار با پیکان 

را درست خواند.
دیدار تیم هاى پیکان تهران و ذوب آهن اصفهان روز 
جمعه گذشــته با برترى یک بر صفر خودروسازان به 
پایان رسید. در اواخر نیمه دوم این مسابقه محمدرضا 
اکبریان داور مســابقه یک پنالتى به سود ذوب آهن 
اعالم کرد که در ادامه بعد از چند دقیقه با کمک داور 
مشــورت کرد و اقدام به برگرداندن این ضربه پنالتى 
کرد. این صحنه با اعتراضات شدید کادرفنى و بازیکنان 

ذوب آهن همراه بود و 
جنجال بزرگى را 

ایجاد کرد.

حاال خداداد افشاریان رییس کمیته داوران بعد از آنکه 
کارشناســان داورى آن صحنه را پنالتى تشخیص 

ندادند، تصمیم اکبریان را تایید مى کند.
افشــاریان بیان کرد: تنها صحنه تاثیرگذار آن بازى، 
صحنه اى بــود که آقــاى اکبریان پنالتى به ســود 
ذوب آهن گرفت و با صحبت با تیــم داورى و آنالیز 
خودش پنالتى را به درســتى برگرداند. پنالتى گرفته 
شده غلط بود و تصحیح آن صحنه کامال به درستى 

انجام شد.
وى افزود:  تیم داورى تصمیم درست گرفت. براى داور 
بزرگى مثل آقاى اکبریان زیاد جالب نیست که پنالتى 
بگیرد و برگرداند اما خداراشکر که تصحیح کردند و 

حق به حقدار رسید. اتفاقى بود که افتاد.

طالیى پوشــان اصفهان موفق به کســب 
پیروزى مقابل سپاهان نوین شدند.

تیم فوتبال ســپاهان که پس از کسب سه 
پیروزى متوالى در شروع لیگ برتر و عملکرد 
خوبى که ارائه کرده بــود، در دیدار اخیرش 
قبل از فیفا دى برابر ذوب آهن، با نتیجه یک 
بر صفر شکست خورد، اما شاگردان نویدکیا 
به دنبال آماده سازى مناســب براى شروع 

دوباره بازى ها و تکرار بردهاى خود هستند.
شاگردان محرم نویدکیا عصر روز یک شنبه 
در دیدارى تدارکاتى که در ورزشــگاه نقش 
جهان اصفهان برگزار شــد، مقابل سپاهان 
نوین قرار گرفتند و موفق به کسب پیروزى 

برابر حریف خود شدند.
تیم فوتبــال ســپاهان در دیدار دوســتانه 
امروز به برترى 2 بر صفر مقابل ســپاهان 
نوین اصفهان دســت یافت کــه گل هاى 
شاگردان نویدکیا را سید محمدرضا حسینى 
و شــهریار مغانلو در دقایق50 و 70 به ثمر 

رساندند. 
گفتنى است، تیم فوتبال سپاهان از ساعت 
18 روز جمعه هفته جارى در چارچوب هفته 
پنجم لیگ برتر در اســتادیوم نقش جهان 

اصفهان میزبان تراکتور تبریز خواهد بود.

تیم ملــى ایران امروز از ســاعت 19:30 به 
مصاف سوریه مى رود و اگر بتواند حریف خود 
را شکست دهد صعود خود را به جام جهانى 

قطر مسجل کرده است. 
در صورت صعود قطعًا تمام ایران را جشن و 
پایکوبى فرا خواهد گرفت اما احتماًال جشن 
اصلى با حضور ملى پوشان بعدا و پس از یکى 

دیگر از بازى هاى ملى انجام مى شود. 
تیم ملى قرار است ساعت 11:30 دقیقه روز 
چهارشنبه به ایران بازگردد و بى شک مردم 
به استقبال ملى پوشــان خواهند رفت. البته 
طبق برنامه لژیونرها قرار است بعد از بازى 
سوریه از اردن به سمت کشورهاى مختلف 
بروند و اکثر آنها در ســفر به تهــران تیم را 

همراهى نمى کنند.

نیمار برزیلى ســال هاســت در سطح اول 
فوتبال دنیا بازى مى کند. او معروف اســت 
و در جهــان خیلى ها او را مى شناســند. در 
رقابت هاى المپیک ریو اما اتفاقى افتاد که 
در نوع خود جالب بود و یک ایرانى هم در آن 
نقش داشــت. در یکى از دیدارهاى والیبال 
برزیل، داور ایرانى که نیمار را نشــناخته بود 

او را دعوا کرد! 
 فرهاد شاهمیرى که به تازگى از دنیاى داورى 
خداحافظى کــرده، در این بــاره مى گوید: 
«من در جایگاه ویژه داشــتم بازى را تماشا 
مى کردم. یک نفر جلوى من نشسته بود که 
همه مى آمدند با او عکــس مى گرفتند. من 
نمى توانستم بازى را ببینم. او را دعوا کردم و 
گفتم شلوغ نکن و بازى را ببین. خیلى جالب 
بود که آن فرد هــم به نگهبان ها گفت دیگر 
اجازه ندهد کسى براى عکس گرفتن بیاید. 
پسرم داشــت بازى را زنده تماشا مى کرد. به 
من پیام داد که بابا پشــت نیمار نشسته اى؟ 

آنجا بود که فهمیدم نیمار کیست!»

تأیید تصمیم جنجالى داور پیکان- ذوب آهن پیروزى سپاهان
 قبل از بازى با 

تراکتور

 جشن صعود 
به تأخیر مى افتد!

دعواى یک ایرانى 
با نیمار!

تیم ملى در اولین هفته از دور برگشت مقدماتى جام جهانى 2022 
امشب در شهر امان اردن به مصاف سوریه مى رود. این بازى همانند 

دیدار با لبنان براى تیم ملى از اهمیت فراوانى برخوردار است.
ایران در صورت پیروزى در این دیدار 18 امتیازى خواهد شــد و 
ممکن است با نتایجى که در بازى هاى لبنان و عراق رقم بخورد 
صعود تیم ملى به جام جهانى در همین بازى نهایى شود. در چنین 
شرایطى قابل پیش بینى است اسکوچیچ تیم ملى را با همه قوا و با 

ترکیب اصلى به میدان بفرستد.
بعد از بازى لبنان که تیم ملى به ســختى و بــا نتیجه دو بر یک 

پیروز شد و هم چنین اشــتباه محاسباتى علیرضا 
بیرانوند که منجر به گل تیم ملى لبنان شــد 
برخى سایت هاى خبرى از نیمکت نشینى 
علیرضا بیرانوند در بازى با سوریه خبر دادند 
و نقدهاى منفى هم به نمایش دروازه بان 
تیم ملى در این بــازى صورت گرفت اما به 

نظر مى رسد اسکوچیچ همچنان با اعتماد به مرد شماره یک تیمش 
در تمرینات تیم ملى حضور دارد و بدون شک هر مربى دیگرى هم 
جاى او بود با یک اشتباه که البته عجیب و غیر قابل پیش بینى بود 

اعتماد خود را به مرد شماره یک تیمش از دست نمى داد. 
به همین خاطر قابل پیش بینى است در بازى امشب هم علیرضا 

بیرانوند مرد شــماره یک تیم ملــى در بازى با 
سوریه باشد. البته در صورت قطعى شدن 
صعود تیــم ملى به جــام جهانى طبیعى 

است در بازى هاى بعدى اسکوچیچ نه تنها 
به دوازه بانان ذخیره بلکــه به دیگر بازیکنان 

نیمکت نشــین هم میدان دهد تا آنها هم براى 
همراهى تیم ملى در بازى هاى ســخت کسب 

تجربه کنند.

رقابت هافبک هاى تیم ملى جدى تر از ســایر پســت ها براى قرار گرفتن در 
ترکیب ایران است.

دراگان اســکوچیچ هافبک هاى با کیفیت و ســرحالى در اختیار دارد که هر 
کدام در تیم هاى باشــگاهى خــود مهره هاى تاثیرگذارى هســتند، اما او در 
پســت هافبک دفاعى- میانى تقریبا زوج خود را با احمد نوراللهى و ســعید 
عزت اللهى ساخته و بعید است در بازى پیش رو مقابل سوریه هم به آنها دست

 بزند.
احمد نوراللهى که در فصل جارى لیگ برتر امارات به مرور زمان آماده شده و 
جایگاهش در ترکیب شباب االهلى را تثبیت کرده، یک گل هم در بازى سه 
هفته قبل برابر الجزیره به ثمر رساند تا تیمش را صاحب 3 امتیاز کند و اکنون 

در بهترین شرایط در اختیار تیم ملى ایران باشد.
این هافبک تیم ملى پس از نمایش خوبى که در دیــدار اخیر ایران در مرحله 
مقدماتى جام جهانى مقابل لبنان داشــت و در ثانیه هاى پایانى با یک شوت 
محکم دروازه را باز کــرد، اکنون هــم آمادگى بدنى خــود را در اردوى تیم 
ملى حفظ کــرده و مى خواهد یک نمایش خوب دیگر برابر ســوریه داشــته

 باشد.
نوراللهى که یکى از ملى پوشان ثابت در هر پنج مسابقه تیم ملى ایران در مرحله 
انتخابى جام جهانى بوده، در دیدار رفت مقابل سوریه حضور 90 دقیقه اى در 
زمین داشت و اکنون هم آماده اســت تا دوباره یک عملکرد درخشان داشته 
باشد و اگر مثل بازى با لبنان فرصت داشت، با شوت هاى محکم خود گلزنى 

کند.
اما در تمریــن روز گذشــته تیم ملى ســروش رفیعى 
نیز در بیشــتر اوقات کنــار احمد نوراللهى دیده شــد؛ 
ســروش پس از یک ســال موفــق در ســپاهان که 
عنوان بهترین پاســور را هم به خــود اختصاص داد، 
این فصل هــم در گلزنى و دادن پــاس گل موفق بوده 
و جزو فهرســت تیم ملى قرار گرفته و حاال امیدوار است 
با نظر اســکوچیچ فرصت بازى مقابل ســوریه به دســت 

بیاورد.

باشگاه فنرباغچه در حال بررسى وضعیت سردار آزمون 
در تیم زنیت است تا براى به خدمت گیرى مهاجم تیم 

ملى فوتبال ایران اقدام کند.
ســردار آزمون تا پایان فصل جارى با تیم زنیت قرارداد 
دارد. بر اساس قانون این بازیکن از ژانویه قادر به مذاکره 
با تیم هاى خواهان خــود خواهد بود امــا جدایى او از 
تیم زنیت در صورت توافق با تیم جدیــد باید در ژوئن 

صورت گیرد. 
بر اســاس خبر منتشره از سوى اســپورت دیلى روسیه 
باشگاه فنرباغچه با دستمزدى متغیر بین 2 تا 3 میلیون 
یورو براى عقد قرارداد با ســردار آزمــون برنامه ریزى 
کرده اســت که دســتمزد نهایى به میزان قــرارداد با 
این بازیکن بســتگى خواهد داشــت. به نظر مى رسد 
دستمزد فعلى سردار آزمون در تیم زنیت هم همین عدد 

باشد.
پیش تر باشگاه لیون فرانسه اعالم کرده بود تالش براى جذب 
ســردار آزمون را به مدت 4 فصل آغاز کرده است و براى رسیدن 
به این مهم پیشــنهاد 7 تا 8 میلیون یورویى بــه مدیر برنامه این 
بازیکن داده است. هنوز مشخص نیست سردار آزمون فصل آینده 
راهى چه تیمى خواهد شد چرا که ســردار آزمون و مدیر برنامه اش 
هیچ اظهارنظرى در این باره نکرده اند و شاید هم شاهد ادامه حضور 
سردار آزمون در تیم زنیت باشیم. چرا که بر اساس گزارش خبرگزارى 
چمپیونات روســیه باشــگاه زنیت براى تمدید قرارداد سردار آزمون 

پیشنهاد خود را به این بازیکن ارائه داده است.
سردار آزمون هم اکنون در اردوى تیم ملى به ســر مى برد و به همراه 
تیم ملى فوتبال ایران مصاف با ســوریه را تجربه خواهد کرد. مسابقه اى 
که اگر با برد تیم ملى همراه باشــد ایران را بــه صعود به جام جهانى 

نزدیک تر خواهد کرد.

ن ر ى س و ب ى
ى توانستم بازى را ببینم. او را دعوا کردم و 
تم شلوغ نکن و بازى را ببین. خیلى جالب 
 که آن فرد هــم به نگهبان ها گفت دیگر 
زه ندهد کسى براى عکس گرفتن بیاید. 
رم داشــت بازى را زنده تماشا مى کرد. به 
ن پیام داد که بابا پشــت نیمار نشسته اى؟ 

جا بود که فهمیدم نیمار کیست!»

یر ى ب ب ین مچ و پیروز
بیرانوند که منجر به گل تیم ملى لبنان شــد
برخى سایت هاى خبرى از نیمکت نشینى 
علیرضا بیرانوند در بازى با سوریه خبر دادند 
و نقدهاى منفى هم به نمایش دروازه بان 
تیم ملى در این بــازى صورت گرفت اما به 

ب ب یر ن ب ز و ب
نیمکت نشــین هم میدان
همراهى تیم ملى در بازى

تجربه کنند.

پیام جدید و مهم طارمى
مهدى طارمى ستاره پورتو فعًال از تیم ملى دور است. اسکوچیچ تصمیم 

گرفت این بازیکن را براى دیدار لبنان و سوریه دعوت نکند. 
آخرین خبرها حکایت از آن دارد مهدى طارمى حتى به مسئوالن اعالم 
کرد مشکلى براى همراهى تیم ندارد و اگر اسکوچیچ بخواهد در دیدار با 
سوریه مى تواند تیم ملى را همراهى کند. از آنجا که زمان بین بازى ها کم 
بوده و امکان حضور طارمى وجود ندارد، این اتفاق رخ نداد. مهدى طارمى 

احتماال در بهمن ماه در دیدارهاى تیم ملى حاضر خواهد بود.

تغییر مرد شماره یک تیم ملى؛ شاید وقتى دیگر

سروش در انتظار 
چراغ سبز اسکوچیچ

مبلغ پیشنهادى
 فنرباغچه به آزمون 
مشخص شد

اس کیفیت فنى و فرهنگى 
ارى مشخص داشته باشید. 
ــود دارد را نمى توان نادیده 
سکوچیچ نیست. دستیارانى 

ب تیم ملى کمک کند و
بماند. خیلى خوشـ
خیلىخوبى بین ما
ا مسئله خیلى حائز

ان با اعتماد به مرد شماره یک تیمش 
رد و بدون شک هر مربى دیگرى هم 
بته عجیب و غیر قابل پیش بینىبود

ک تیمشاز دست نمى داد. 
نى است در بازى امشب هم علیرضا 

م ملــى در بازى با 
 قطعى شدن 
هانى طبیعى 

کوچیچ نه تنها 
به دیگر بازیکنان 

ى
ب 

ن زی ب ر ی ب
هم براى دهد تا آنها
 هاى ســخت کسب

وقتى دیگر

ى م ى
ى صحبت خوبى انجام 
خودمان حل کنیم. ون

ر فنى تیم ملى بگوییم. 
ه مسائلى را مطرح کنیم 
دیدگاه هاى ما بتواند به 

کند.
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بازیکن داده اس
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هیچ اظهارنظر
سردار آزمون در
چمپیونات روسـ
پیشنهاد خود را به
ا هم سردار آزمون
تیم ملى فوتبال ایران
که اگر با برد تیم
نزدیک تر خوا

 بایــد درون خانوادگى
ــحالم که گفتگو هاى 

ا اتفاق مى افتد و این 
 همیت است.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006005123- تاریخ: 1400/08/03 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006001876 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم یداهللا یزدیان رنانى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل مع االوسطه از مالکیت صاحب 
گلشنى 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 
یداهللا یزدیان رنانى به شناسنامه شماره 46 کدملى 1289996954 صادره فرزند باقر نسبت به 
6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 766,54 مترمربع پالك شماره 910 فرعى از 99 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. توضیحات: ارسال به عدیلى 1400/08/03 تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/25- م الف: 1213984 - 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/8/254

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

شــماره: 140060302006005132- تاریخ: 1400/08/05 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000187 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم على جاویدان مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل ثبت در صفحه 533 دفتر 543 و 
سند 192685 مورخ 88/07/27 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 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 على جاویدان به شناسنامه شماره 11872 کدملى 1140371754 
صادره خمینى شهر فرزند حسینعلى نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه به مساحت 52/81 مترمربع 
پالك شماره 217 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. 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 انتشار نوبت اول: 1400/08/10- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/25- م الف: 1213885 - محمد کیانــى -قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى-  سید محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد 

و امالك خمینى شهر/8/256

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات 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 به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 8376- 1399/07/08 هیات ســوم خانم مهرى ماهرانى برزانى به 
شناسنامه شماره 419 کدملى 1293130605 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 43,23 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2443 فرعى از 18 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مورد ثبت صفحه 396 دفتر 

62 امالك  
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/08/10 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/25- 

م الف: 1215030- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/258

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

شماره: 2027007926- تاریخ: 1400/8/6 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف 
این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007926 مورخ 1400/07/20 حسین شفیعى فرزند فرهاد 
بشماره شناسنامه 29 صادره از جرقویه بشماره ملى 5649669708 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 13213 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
142/60 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/10 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/08/25- م الف: 1214350- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/260

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

راى شــماره 140060302026008307 مورخ 1400/06/20 هیات یک آقاى حیدر على 
جعفرپور هارونى به شناسنامه شماره 888 کدملى 1816423051 صادره آبادان فرزند حسین 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 412,45 مترمربع از پالك 
شماره 27 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق قباله عادى مع الواسطه از مالکیت آقاى حسین جزى خزروقى موضوع سند انتقال 80893 

مورخ 49/6/1 دفترخانه 2 اصفهان 
راى شماره 140060302026008309 مورخ 1400/06/20 هیات یک خانم شهین واسکوت 
به شناسنامه شماره 2095 کدملى 1817856782 صادره آبادان فرزند سرمست نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 412,45 مترمربع از پالك شماره 27 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق قباله عادى 
مع الواسطه از مالکیت آقاى حسین جزى خزروقى موضوع سند انتقال 80893 مورخ 49/6/1 

دفترخانه 2 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/25 - م الف: 

1214356 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/262

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

راى شماره 140060302026007059 مورخ 1400/06/02 هیات دو آقاى حسن داستانپور 
به شناسنامه شــماره 39 کدملى 5419132206 صادره از اصفهان فرزند غالمعلى بصورت 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  208,35 مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مع الواسطه از مالکیت 

رسمى على داورى دولت آبادى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/25 - م الف: 

1214275 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/264

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 140060302026008548 مورخ 1400/06/24 هیات دو خانم زهره حسینى 
مارانى به شناسنامه شماره 346 کدملى 1289170576 صادره اصفهان فرزند فضل اله نسبت 
به 11سهم و یکصد و یک، یکهزار و چهارصدم یکسهم مشاع از 155 سهم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 159,75 مترمربع از پالك شماره 15 و 16 فرعى از 15177 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان از مالکیت رسمى خانم ایران 
کریمى قوام آبادى موضوع ســند انتقال 35950 مورخ 82/5/9 دفتر 89 اصفهان بوده که به 
موجب گواهى حصر وراثت 2450 مورخ 96/7/4 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان و فرم مالیاتى 
14276- 97/3/28 دارایى اصفهان فوت نموده ورثه وى عبارتند از همســر به نام فضل اهللا 
و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى که ورثه به موجب سند 
56710 مورخ 99/3/10 دفتر 114 اصفهان مقدار 40/05 ســهم مشاع از پالك 16 فرعى از 
15177 و مقدار 11,61 سهم مشاع از پالك 15 فرعى از 15177 را به خانم زهرا بمونى انتقال 
قطعى داده  اند لذا مالکیت ورثه مرحوم ایران کریمى قوام آبادى و فضل اهللا حســینى مارانى 
(زوج) و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى (فرزندان) زهرا به 

بمونى به قانون ارث انتقال گردید
2- راى شــماره 140060302026008551 مورخ 1400/06/24 هیات دو آقاى فضل اله 
حسینى مارانى به شناسنامه شماره 4 کدملى 1199482463 صادره شهرضا فرزند عباسعلى 
نسبت به 25 سهم و یکصد و شصت و هفت، دویستم یکسهم مشاع از 155 سهم ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 159,75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 15 و 16 فرعى از 15177 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت رسمى خانم 
ایران کریمى قوام آبادى موضوع ســند انتقال 35950 مورخ 82/5/9 دفتر 89 اصفهان بوده 
که به موجب گواهى حصر وراثت 2450 مورخ 96/7/4 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان و فرم 
مالیاتى 14276- 97/3/28 دارایى اصفهان فوت نموده ورثه وى عبارتند از همسر به نام فضل 
اهللا و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى که ورثه به موجب سند 
56710 مورخ 99/3/10 دفتر 114 اصفهان مقدار 40,05 ســهم مشاع از پالك 16 فرعى از 
15177 و مقدار 11,61 سهم مشاع از پالك 15 فرعى از 15177 را به خانم زهرا بمونى انتقال 
قطعى داده  اند لذا مالکیت ورثه مرحوم ایران کریمى قوام آبادى و فضل اهللا حســینى مارانى 
(زوج) و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى (فرزندان) به زهرا 

بمونى به قانون ارث انتقال گردید
3- راى شماره 140060302026008558 مورخ 1400/06/24 هیات دو خانم زهرا بمونى 
به شناسنامه شماره 1045 کدملى 1287018866 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول نسبت 
به 51 سهم و شصت و شش، صدم یکسهم مشاع از 155 سهم ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 159,75 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 15 و 16 فرعى از 15177 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان از مالکیت رسمى خانم ایران 
کریمى قوام آبادى موضوع ســند انتقال 35950 مورخ 82/5/9 دفتر 89 اصفهان بوده که به 
موجب گواهى حصر وراثت 2450 مورخ 96/7/4 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان و فرم مالیاتى 
14276- 97/3/28 دارایى اصفهان فوت نموده ورثه وى عبارتند از همســر به نام فضل اهللا 
و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى که ورثه به موجب سند 
56710 مورخ 99/3/10 دفتر 114 اصفهان مقدار 40,05 ســهم مشاع از پالك 16 فرعى از 
15177 و مقدار 11,61 سهم مشاع از پالك 15 فرعى از 15177 را به خانم زهرا بمونى انتقال 
قطعى داده اند لذا مالکیت ورثه مرحوم ایران کریمى قوام آبادى و فضل اهللا حســینى مارانى 
(زوج) و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى (فرزندان) به زهرا 

بمونى به قانون ارث انتقال گردید. 
4- راى شماره 140060302026008560 مورخ 1400/06/24 هیات دو آقاى محمدجواد 
حسینى مارانى به شناسنامه شــماره 12639 کدملى 1292836067 صادره اصفهان فرزند 
فضل اله نسبت به 22 سهم و دویست و دو، یکهزار و چهارصدم یکسهم مشاع از 155 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 159,75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 15 و 16 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از 
مالکیت رسمى خانم ایران کریمى قوام آبادى موضوع سند انتقال 35950 مورخ 82/5/9 دفتر 
89 اصفهان بوده که به موجب گواهى حصر وراثت 2450 مورخ 96/7/4 شعبه 10 حصر وراثت 
اصفهان و فرم مالیاتى 14276- 97/3/28 دارایى اصفهــان فوت نموده ورثه وى عبارتند از 
همســر به نام فضل اهللا و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى 
که ورثه به موجب سند 56710 مورخ 99/3/10 دفتر 114 اصفهان مقدار 40,05 سهم مشاع 
از پالك 16 فرعى از 15177 و مقدار 11,61 سهم مشــاع از پالك 15 فرعى از 15177 را به 
خانم زهرا بمونى انتقال قطعى داده اند لذا مالکیت ورثه مرحوم ایران کریمى قوام آبادى و فضل 
اهللا حسینى مارانى (زوج) و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى 

(فرزندان) به زهرا بمونى به قانون ارث انتقال گردید. 
5- راى شماره 140060302026008562 مورخ 1400/06/24 هیات دو آقاى على حسینى 
مارانى به شناسنامه شماره 735 کدملى 1289068437 صادره اصفهان فرزند فضل اله نسبت 
به 22 سهم و دویســت و دو، یکهزار و چهارصدم یکسهم مشاع از 155 سهم ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 159,75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 15 و 16 فرعى از 15177 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت رسمى خانم 

ایران کریمى قوام آبادى موضوع ســند انتقال 35950 مورخ 82/5/9 دفتر 89 اصفهان بوده 
که به موجب گواهى حصر وراثت 2450 مورخ 96/7/4 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان و فرم 
مالیاتى 14276- 97/3/28 دارایى اصفهان فوت نموده ورثه وى عبارتند از همسر به نام فضل 
اهللا و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى که ورثه به موجب سند 
56710 مورخ 99/3/10 دفتر 114 اصفهان مقدار 40,05 ســهم مشاع از پالك 16 فرعى از 
15177 و مقدار 11,61 سهم مشاع از پالك 15 فرعى از 15177 را به خانم زهرا بمونى انتقال 
قطعى داده اند لذا مالکیت ورثه مرحوم ایران کریمى قوام آبادى و فضل اهللا حســینى مارانى 
(زوج) و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى (فرزندان) به زهرا 

بمونى به قانون ارث انتقال گردید. 
6- راى شــماره 140060302026008539 مورخ 1400/06/24 هیــات دو آقاى ابراهیم 
حسینى مارانى به شناسنامه شماره 952 کدملى 1289216290 صادره اصفهان فرزند فضل اله 
نسبت به 22 سهم و دویست و دو، یکهزار و چهارصدم یکسهم مشاع از 155 سهم ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 159,75 مترمربع قســمتى از پالك شماره 15 و 16 فرعى از 
15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت 
رسمى خانم ایران کریمى قوام آبادى موضوع ســند انتقال 35950 مورخ 82/5/9 دفتر 89 
اصفهان بوده که به موجب گواهى حصر وراثت 2450 مورخ 96/7/4 شعبه 10 حصر وراثت 
اصفهان و فرم مالیاتى 14276- 97/3/28 دارایى اصفهــان فوت نموده ورثه وى عبارتند از 
همســر به نام فضل اهللا و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى 
که ورثه به موجب سند 56710 مورخ 99/3/10 دفتر 114 اصفهان مقدار 40,05 سهم مشاع 
از پالك 16 فرعى از 15177 و مقدار 11,61 سهم مشــاع از پالك 15 فرعى از 15177 را به 
خانم زهرا بمونى انتقال قطعى داده اند لذا مالکیت ورثه مرحوم ایران کریمى قوام آبادى و فضل 
اهللا حسینى مارانى (زوج) و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى حسینى مارانى 

(فرزندان) به زهرا بمونى به قانون ارث انتقال 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 انتشار نوبت اول: 1400/08/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/25 - م الف: 

1214387 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/266

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 9148- 1400/07/28 هیات ســوم آقاى عباس بیابانکى گورتانى به 
شناسنامه شماره 18 کدملى 1289961050 صادره فرزند هادى نسبت به دو سهم مشاع از 
شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 488,68 مترمربع 
پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان سهم االرث 
از هادى بیابانکى گورتانى ســند 67635 مورخ 1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان و سهم 

االرث از صغرا جوادى
ردیف 2- راى شماره 9139- 1400/07/28 هیات ســوم خانم طاهره جوادى به شناسنامه 
شماره 1476 کدملى 1283432331 صادره فرزند هادى نسبت به یک سهم مشاع از شانزدهم 
سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 
379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان سهم االرث از هادى بیابانکى 
گورتانى سند 67635 مورخ 1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان و سهم االرث از صغرا جوادى
ردیف 3- راى شــماره 9149- 1400/07/28 هیات ســوم آقاى اکبر بیابانکى گورتانى به 
شناسنامه شــماره 41716 کدملى 1280305894 صادره اصفهان فرزند هادى نسبت به دو 
سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بهاى 
ثمنیه اعیانى آن به مساحت 488,68 مترمربع پالك شــماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش 
حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان سهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى سند 67635 مورخ 

1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان 
ردیف 4- راى شــماره 9143- 1400/07/28 هیات ســوم خانم بیگم بیابانکى گورتانى به 
شناسنامه شماره 28 کدملى 1289916683 صادره فرزند هادى نسبت به یک سهم مشاع از 
شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 488,68 مترمربع 
پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان سهم االرث 
از هادى بیابانکى گورتانى ســند 67635 مورخ 1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان و سهم 

االرث از صغرا جوادى
ردیف 5- راى شماره 9142- 1400/07/28 هیات ســوم خانم فاطمه بیابانکى گورتانى به 
شناسنامه شماره 24 کدملى 1290037167 صادره فرزند هادى نسبت به یک سهم مشاع از 
شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 488,68 مترمربع 
پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان سهم االرث 
از هادى بیابانکى گورتانى ســند 67635 مورخ 1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان و سهم 

االرث از صغرا جوادى
ردیف 6- راى شــماره 9145- 1400/07/28 هیات ســوم خانم ایران بیابانکى گورتانى به 
شناسنامه شماره 1475 کدملى 1283432323 صادره فرزند هادى نسبت به یک سهم مشاع 
از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 488,68 مترمربع 
پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان سهم االرث 
از هادى بیابانکى گورتانى ســند 67635 مورخ 1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان و سهم 

االرث از صغرا جوادى
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/10- م الف: 

1222171- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /8/461

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 صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027008216 مورخ 1400/07/27 رسول رجبى فرزند على 
بشماره شناسنامه 48 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293494720 در سه دانگ یکباب قطعه 
زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 48 فرعى از اصلى 10353 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/40 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شــماره 140060302027008217 مورخ 1400/07/27 حسین رجبى کردآبادى 
فرزند على بشماره شناسنامه 1270537849 صادره از اصفهان بشماره ملى 1270537849 در 
سه دانگ یکباب قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 48 فرعى از 
اصلى 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/40 مترمربع. خریدارى طى سند 

رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10- م الف: 
1222026- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /8/463

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

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 3428 و 3429 مورخ 1400/07/13خانم زهره مهدیه نجف آبادى فرزند غالمرضا 
سه دانگ مشاع از ششدانگ و آقاى على مداحیان نجف آبادى فرزند رضا سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 114/66 مترمربع قسمتى از پالك شماره 743  اصلى واقع 
در قطعه4 نجف آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت  دوم : 1400/09/10 - 
1222174/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/465

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

شماره: 140060302024002575 تاریخ:  1400/08/22 - برابر راى شماره 2355 مورخ 
1400/08/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى، مالکیت خانم مهرانگیز حیدرپور به شناســنامه شماره 1563 کدملى 
1817805746 صادره آبادان فرزند على در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/36 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 10792 فرعى از 4999 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/10- م الف: 1222295 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/469

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

راى شماره 140060302026007454 مورخ 1400/06/10 هیات دو آقاى هادى فتحى به 
شناسنامه شماره 9 کدملى 4622210010 صادره شهرکرد فرزند علیمراد بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,19 مترمربع از پالك شماره 1067 فرعى از 
15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى
راى شــماره 140060302026007453 مورخ 1400/06/10 هیات دو خانم ســیده زهرا 
هاشمى کتکى به شناسنامه شماره 7214 کدملى 4623367215 صادره شهرکرد فرزند سید 
کریم بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,19 مترمربع از پالك 
شماره 1067 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان مالکیت رسمى متقاضى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 - م الف: 

1222344 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/471

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 8708- 1400/07/21 هیات اول آقاى حمید اکبرى رنانى به شناسنامه 
شــماره 4484 کدملى 1293171263 صادره اصفهان فرزند محمداسماعیل در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 335,04 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
3171 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 22 دفتر 938 امالك و دفتر الکترونیکى 139920302025015389 
ردیف 2- راى شماره 8709- 1400/07/21 هیات اول خانم مینا رحیمى رنانى به شناسنامه 
شــماره 520 کدملى 1293133604 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در دو دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 335,04 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3171 فرعى 
از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 22 

دفتر 938 امالك و دفتر الکترونیکى 139920302025015389 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/10- 

م الف: 1221988- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /8/473

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

شــماره: 140060302024002503 تاریخ:  1400/08/19 - برابر راى شماره 2182 مورخ 
1400/07/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى، مالکیت آقاى علیرضا همت اســفه به شناسنامه شــماره 24 کدملى 
1199523097 صادره فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104/62 مترمربع 
پالك شماره 3626 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادى و مع الواسطه از طرف آقاى عزیزاله طالع دستجردى (مالک رسمى) خریدارى 
شده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/10- م الف: 1222313 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/475



سالمتسالمت 07074180 سال هجدهمسه شنبه  25  آبان  ماه   1400

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

راى شــماره 140060302026008747 مورخ 1400/06/28 هیات دو آقاى محمد رستم 
زاده بیدآبادى به شناسنامه شماره 249 کدملى 1285766989 صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان (به استثناء ثمنیه اعیانى) به مساحت 327,29 مترمربع از 
پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد 
درخواست به موجب سند 34821 مورخ 100/2/21 دفتر 250 اصفهان به نام محمد رستم زاده 

بیدآبادى سابقه ثبت دارد 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 - م الف: 

1221968 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/477

فقدان سند مالکیت
شــماره: 16016103 تاریخ:  1400/08/22 - ســند مالکیت جزء ســهم 6 از کل سهم 
6 بعنوان مالک ششــدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 11037 فرعــى از 15177 اصلى 
مفروز و مجزى شده از 24 فرعى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با شماره دفتر الکترونیکى 
139520302026001099 و داراى ســند مالکیت اصلى بشماره 044826 سرى ب سال 
94 و طبق مستند مالکیت به شماره 94/761065 مورخ 1395/04/09 ماده 45 آیین نامه 
قانون ثبت بنام آقاى عباســعلى نریمانى فرزند اسماعیل بشــماره شناسنامه 20 به تاریخ 
تولد 1329/05/10 صادره از دولت آباد به شــماره ملى 6609509107 مسبوق به سابقه 
ثبت میباشد که بموجب اســناد رهنى شــماره 3248 مورخ 1395/11/21 و 3684 مورخ 
1396/11/12 و 4042 مورخ 1397/06/19 دفترخانه 256 اصفهان در رهن بانک مسکن 
شعبه شهید بهشتى اصفهان قرار گرفته که پس از مکاتبه با آن مرجع، بموجب نامه شماره 
2571/692 مورخ 1400/08/12 آن بانک اعالم نموده (که با توجه به تسویه نقدى مطالبات 
بانک در حال حاضر فاقد بدهى است و طى نامه شماره 2571/975 مورخ 1398/08/26 به 
دفتر 256 اصفهان فک رهن گردیده است). ولى با توجه به اینکه نامه فک رهن به این اداره 
واصل نگردیده اسناد رهنى فوق در سیستم امالك همچنان به قوت خود باقى است و اکنون 
نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى نسبت به مالکیت خود از پالك فوق را نموده 
است لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهى میشود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1222590- رئیس ثبت 

منطقه شمال اصفهان - موسوى /8/481

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

شــماره: 140060302024002539 تاریخ:  1400/08/20 - برابر راى شماره 2229 مورخ 
1400/07/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى، مالکیت آقاى محمدحسن صفرى به شناســنامه شماره 524 کدملى 
1159434001 صادره فرزند عباس در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 131/18 
مترمربع پالك شماره 42 فرعى از 4483 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادى و مع الواسطه از طرف آقاى ابوالقاسم سبزعلیان دستجردى 

(مالک رسمى) خریدارى شده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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 وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/09/10- م الف: 1222441 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت 

ملک جنوب اصفهان - مهدى شبان /8/482

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

شــماره: 140060302024002467 تاریخ:  1400/08/18 - برابر راى شماره 2178 مورخ 
1400/07/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى، مالکیت خانم اعظم موسوى ونهرى به شناسنامه شماره 1691 کدملى 
1289048861 صادره اصفهان فرزند اسمعیل بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170/76 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 110 فرعى از 4483 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10- م الف: 
1221956 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان - مهدى شبان /8/484

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور 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 تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 8263- 1400/07/07 هیات اول خانم جمیله جعفرى رنانى به شناسنامه 
شماره 259 کدملى 1290270473 صادره اصفهان فرزند على در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 150,32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3750 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مراد کلیمى از مورد ثبت صفحه 174 دفتر 

175 امالك
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/10- م الف: 

1222706- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /8/486

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

1- راى شــماره 140060302026001116 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى محمد 
حقیقى به شناسنامه شماره 172 کدملى 1249467071 صادره نائین فرزند على اصغر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 209 مترمربع پالك شماره 48 
فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
2- راى شــماره 140060302026001117 مورخ 1400/01/25 هیات چهار خانم ملیحه 

موسوى به شناسنامه شماره 380 کدملى 4449678931 صادره اردکان فرزند سید مرتضى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 209 مترمربع پالك شماره 
48 فرعى از 14874 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 انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 - م الف: 

1222641 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/488

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

راى شماره 140060302026006611 مورخ 1400/05/19 هیات یک خانم مژگان عباسى 
دره سارى به شناسنامه شماره 1686 کدملى 1283513595 صادره اصفهان فرزند عبداهللا 
بصورت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 204 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع 
در اصفهان بخش خریدارى 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى مرتضى و محمد شــهرت هر دو صدرى و بانو اشرف 

مسعود موضوع سند انتقال 2338 - 24/8/29 دفترخانه 67 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/09/10 - م الف: 1222932 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /8/490

آگهى افراز پالك 730/16 ناحیه گرمسیر زواره بخش هفده ثبت اصفهان
نظر باینکه خانم مرضیه آقامیرى اردستانى وکیل رسمى دادگسترى به وکالت از آقاى محمد 
گنجى زاده فرزند رمضان مالک مشاعى پالك 730 فرعى واقع در زواره شانزده اصلى گرمسیر 
بخش هفده ثبت اصفهان باستناد آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذر ماهه 
1357 تقاضاى افراز مالکیت مشاعى خود را از پالك فوق بطرفیت خانم ها زهرا وفاطمه و آقایان 
مرتضى واحمدعلى و محمدرضا همگى گنجى زاده از وراث مرحومه بتول اخترى زواره و آقایان 
محمد حسین و علیرضا وخانم مژگان همگى گنجى زاده از وراث مرحومه عندلیبه گنجى زاده 
را نموده و اعالم داشته آدرسى از خواندگان مرقوم در دست نمیباشد لذا بدینوسیله به اطالع 
میرساند معاینه محل و تنظیم صورتمجلس در روز سه شــنبه مورخ 1400/09/16 ساعت 
9صبح به اتفاق نماینده ونقشه بردار ثبت در محل بعمل مى آید لذا در روز و ساعت مقرر در محل 
مورد تقاضا حاضر شوید . عدم حضور شما مانع رسیدگى نخواهد گردید. م الف: 1222447 -

 خیراله عصارى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره /8/492

آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
شماره: 140085602030012811 - آقاى عبدالحسین دادخواه تهرانى  فرزند کریم اعالم 
نموده که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره  317/8 واقع در قطعه 11 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان متعلق به مورث او مرحوم فاطمه یدالهى نجف آبادى فرزند على نزد احد از 
ورثه بنام معصونه دادخواه مى باشد. چون اخطار به نامبرده شده و سند مالکیت را تسلیم ننموده 
است ، لذا مراتب طبق دستور تبصره3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز سند نامبرده 

را تسلیم نمایدو یا اینکه مجوز قانونى نگاهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان نجف آباد اعالم مى نماید ، در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض 
موجه ، نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده گان که بموجب گواهى هاى حصر وراثت شماره 
215-1391/11/30   شعبه اول  شوراى حل اختالف و گواهى دارایى شماره 3981 - 2078 
مورخ 1392/1/20   وراث مرحوم فاطمه یدالهى نجف آبادى فرزند على   شناخته شده اند اقدام 
و طبق مقررات سند صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/08/25 - م الف: 1222567 - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف مظاهر 

عباسى قلعه شاهى /8/493

فقدان سند مالکیت
آقاى على اکبر هاشــمى دهقى (تنها ورثه عبدهللا هاشــمى دهقى فرزند احمد ) باستناد دو 
برگ استشــهاد محلى که  تحت شــماره 4417-1400/08/18 به تائید دفترخانه 24 دهق 
رسیده است ، مدعى  است که سند مالکیت ششــدانگ یکدرب پالك شماره 1011  فرعى  
واقع در دهق 4 اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 458 دفتر 24  امالك ذیل ثبت 
3183 بنام ابراهیم کالنترى دهقى  فرزند احمد  ثبت و سند صادر شده  و بعدا طى سند قطعى 
63321-21/11/1342 دفترخانه 2 اصفهان به عبداهللا نامبرده انتقال شده ، مى باشد. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/08/25 - 1222762/م الف - نصراهللا علینقیان - سرپرست 

ثبت اسناد و امالك مهردشت /8/494

آگهى تغییرات
شرکت نیکان پردازش نصف جهان با مســئولیت محدود به شماره ثبت 49180 و 
شناسه ملى 10320185373 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/08/08 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله بیدآباد ، خیابان میرداماد ، بن بست شهید رضا باباگلى 
، پالك - 52 ، طبقه دوم - کدپســتى 8136934443 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1222593)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى رعد گستران زنده رود سهامى خاص به شماره ثبت 35916 و شناسه 
ملى 14006913564 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/15 با عنایت به 
مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/15 سرمایه شرکت از محل مطالبات حال 
شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ 2500000000 به مبلغ 40500000000 
ریال افزایش یافت که تماما پرداخت شد و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد : سرمایه 
شرکت مبلغ 40500000000 ریال تمام مى باشد که به4050000 سهم 10000ریالى 
با نام عادى تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1222594)

آگهى تغییرات
شرکت مبین فوالد راوند خاورمیانه با مســئولیت محدود به شماره ثبت 6740 و شناسه ملى 
14008962723 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/06/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سید مصطفى باب المراد با کد ملى 1270112112 , على شکیبا نسب با کد ملى 
3071106564 و مسعود کمالى با کدملى 1111184046 و نادر هادى زاده (خارج ازشرکا) با 
کدملى 5419612267 به عنوان اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (1222598)

بدن از کجا پیر مى شود؟
تأثیر عجیب نمک 
بر جریان خون مغز

محققان اطالعات شــگفت انگیزى را در مورد ارتباط بین فعالیت نورون ها و 
جریان خون در عمق مغز و تاثیر مصرف نمک بر مغز کسب کردند.

این مطالعه که توسط محققان دانشگاه ایالتى جورجیا در آمریکا صورت گرفت، 
نشان مى دهد زمانى که نورون ها فعال مى شوند، جریان فشار خون در آن ناحیه 
افزایش مى یابد. این ارتباط با عنوان هیپرمى یــا افزایش جریان خون بافتى 

شناخته مى شود و به دلیل اتساع رگ هاى خونى در مغز رخ مى دهد. 
در مطالعات قبلى هیپرمى در نواحى سطحى مغز و چگونگى تغییر جریان خون 
در پاسخ به محرك هاى محیطى مورد بررسى قرار گرفته است و اطالعات کمى 

درمورد این تاثیر در عمق مغز بررسى شد.
مطالعات جدید با ترکیب دو تکنیک جدید جراحــى و تصویربردارى عصبى 
پیشرفته روى هیپوتاالموس تمرکز کردند. این ناحیه یک منطقه عمیق مغز 
است که در عملکردهاى حیاتى بدن از جمله نوشیدن، خوردن، تنطیم دماى بدن 
و تولید مثل نقش دارد. در این مطالعه نحوه تغییر جریان خون در هیپوتاالموس 

مغز در پاسخ به نمک مورد بررسى قرار گرفته است.
زمانى که غذاى شور مصرف مى کنیم، مغز آن را احساس مى کند و با یکسرى 

مکانیسم هاى جبرانى، در تالش براى کاهش سطح سدیم است.
این فرایند تا حدى با فعال کردن نورون هایى انجام مى شود که ترشح هورمون 
ضد ادرار وازوپرســین را کنترل مى کنند. این هورمون نقش کلیدى در حفظ 

غلظت مناسب نمک دارد.
این مطالعه نشان مى دهد زمانى که نورون ها در هیپوتاالموس فعال مى شوند، 
جریان خون در آن بخش کاهش مى یابد. زمانى که نمک مى خوریم سطح سدیم 
براى مدت طوالنى باال مى ماند و فرآیندى به نام هیپوکسى رخ مى دهد که باعث 
کاهش جریان خون مى شود و توانایى نورون ها را براى پاسخ به تحریک پایدار 
نمک تقویت مى کند و به نورون ها اجازه مى دهد براى مدت طوالنى فعال بمانند.

زمانى که براى مــدت طوالنى نمــک بخوریم، نورون هاى ترشــح کننده 
وازوپرسین بیش فعال مى شوند و با هیپوکسى بیش از حد به بافت مغز آسیب 
وارد مى شود. همین فرایند در مورد افرادى که بر اثر مصرف نمک فشار خون 

دارند نیز اتفاق مى افتد.
بدن به نمک نیاز دارد. یون هاى سدیم به حمل و نقل آب در بدن کمک مى کنند 
و نقش کنترل پالس هاى عصبى را برعهده دارند. با این وجود، مصرف بیش از 
اندازه نمک بدن را با مشکالتى مواجه مى کند. نمک یکى از مهم ترین دالیل 

فشار خون باال است. 

پیرى انواع مختلفى دارد و در افراد مختلف نوع آن 
متفاوت است. شما مى توانید با تشخیص نوع پیرى 

خود پروسه پیر شدن خود را به تاخیر بیندازید.
فرآیند پیرى از طــرق مختلف روى افــراد تاثیر 
مى گذارد. محققان روى 106 فرد سالم بین سنین 
29 تا 75 سال مطالعه کردند و نمونه هاى مدفوع و 
خون آن ها را مورد آزمایش قرار دادند. نتیجه این 
آزمایش این بود که انواع پیــرى در افراد مختلف 
متفاوت اســت. به همین دلیل اســت که افراد به 
شکل هاى متفاوتى پیر مى شوند. زمانى که سنتان 
باال مى رود، ممکن است با مشــکالت زیادى از 
لحاظ جسمى مواجه شوید اما افراد مختلف تجربه 

متفاوتى در این زمینه دارند.
به طور کل 4 نوع پیرى وجود دارد که باعث ایجاد 
چهار نوع مشکل خواهد شد یا بهتر بگوییم بدن از 4 
طریق شروع به پیرى میکند که شامل:متابولیسم، 
سیســتم ایمنى، کبد و کلیه. البته ممکن است این 
مشکالت از این تعداد باالتر باشد. هر کدام از این 
مشکالت روى قسمت هاى مختلفى از بدن تاثیر 

مى گذارد.
دانشمندان قسمت هاى مختلف بدن را هنگام باال 

رفتن سن بررسى کردند و به نتایج زیر رسیدند:
نوع پیرى که مربوط به متابولیک مى شود، معموًال 
باعث مى شــود که افراد بعد از باال رفتن سن دچار 
بیمارى هایــى مثل دیابت شــوند. در نوع کبدى، 
مشکالت بیشــترى براى بیمارى هاى کبد ایجاد 
مى شــود. پیرى که مربــوط به سیســتم ایمنى 
مى شــود، باعث مى شــود افراد بیش از بقیه در 
معرض اختالالت سیســتم ایمنى و التهابات قرار 
بگیرند.  پیرى مربوط به کلیه باعث افزایش خطر در 

بیمارى هاى کلیوى مى شود.
چنانچه گفته شد شــما اول از همه باید نوع پیرى 
خود را بشناسید ســپس عادات خود را تغییر دهید. 
همچنین مى توانید یک راه مناســب براى تمرین 

کردن و دورى از انواع خاص غذاها استفاده کنید.
اگر نوع پیرى خود را بدانید، مى توانید فرآیند پیرى 
را آهسته تر کنید، نوع پیرى فقط به تشخیص شما 
بستگى ندارد بلکه به افراد کمک مى کند که عوامل 
خطر افرین سالمتى خود را کاهش دهند. اگر بدانید 
که در آینده با چه مشــکالتى روبه رو مى شوید و 
مى توانید روى آن ها کار کنید، بنابراین بدن شما 

مدت زمان بیشترى جوان خواهد ماند.

پس چنانچه در این بخش اشاره شده است این 4 
الگوى پیرى بدن را در نظر داشته باشید و با انجام 
اقدامات الزم از مراقبت تا ..... با حفظ سالمت این 4 
الگو از پیرى بدن خود تا حد امکان جلوگیرى کنید. 
نکته جالب این جا است که قادر خواهید بود پروسه 

پیرى را به تاخیر بیندازید و آن را آهسته تر کنید.
تیم تحقیقاتــى همچنین به این موضوع اشــاره

 کرده اند که شاید شما بیش از یک نوع پیرى داشته 
باشــید. در چنین حالتى ممکن است با مشکالت 
سالمتى زیادى به صورت ترکیبى مواجه شوید. این 
تحقیقات بسیار مهم اســت زیرا مى توانید متوجه 
شوید که چگونه زندگى خود را آسان تر پیش ببرید 
و از شر مشکالت جســمانى خالص شده و روى 

جوان ماندن خودتان تمرکز کنید.
همچنین یکى از یافته هاى این مطالعات این است 
که در طول دو سال آزمایش، محققان متوجه شدند 
که شرکت کنندگان تمایلى به تغییر نوع پیرى خود 
ندارند. بعد از تغییراتى در سبک زندگى مثل رژیم 
غذایى، باعث شدند که ســرعت فرآیند نوع پیرى 
خودشان کاهش پیدا کند. به این معنا که با سرعت 

کم ترى پیر مى شدند.

بسیارى از آدم ها توصیه هاى پزشکان را در خصوص مصرف کلسیم کافى از طریق رژیم 
غذایى یا مصرف مکمل ها در کنار رژیم غذایى شان نادیده مى گیرند و به همین دلیل دچار 

کمبود کلسیم شده و عالئم این کمبود را تجربه مى کنند.
پایین بودن سطح کلسیم در بدن ممکن است هیچ نشانه اى نداشته باشد. در صورتى که 
کمبود مزمن کلســیم درمان نشــود، مى تواند باعث ایجاد پیامد هاى بدى شود؛ از جمله 
راشیتیسم (نرمى استخوان)، اســتئوپنیا و پوکى اســتخوان. اگر کمبود این ماده معدنى 
پراهمیت، به خصوص در مراحل اولیه، باعث پدیدار شدن هیچ عالمتى نشود، به صورت 
بالقوه ممکن است به بروز نوسانات متابولیک (ســوخت و سازى) یا برخى اختالالت در 

بدن منجر شود.
پایین آمدن سطح کلسیم در خون و نبود این ماده معدنى در بدن ممکن است عالئم زیر 

را در پى داشته باشد:
غش و بیهوشى، نارسایى قلبى، درد در ناحیه قفسه سینه، احساس گزگز و کرختى در اطراف 
دهان، یا در انگشتان دست و پا، گرفتگى عضالت، به ویژه در کمر و پاها؛ که مى تواند به 
اسپاسم ماهیچه (تتانى) منجر شود.، خس خس سینه، دشوارى در بلعیدن، رخ دادن تغییر 
در صدا، به خاطر اسپاسم حنجره، زودرنجى، اختالل ظرفیت هوشى، افسردگى، اضطراب، 
و تغییرات شخصیتى، خستگى بیش از حد، تشنج، زبرى مو، شکننده شدن ناخن ها، خشکى 
پوست، خارش مزمن، پوســیدگى دندان، ضعف عضالت، آب مروارید و پوکى استخوان 
(عالئم: کمردرد، کاهش تدریج قد، به همراه خمیدگى کمر؛ بروز شکســتگى در ستون 

فقرات، مچ دست، یا ران)
در صورتى که شما هم دچار کمبود کلسیم شــده اید، بکوشید کلسیم مورد نیاز بدن تان را 
از طریق منابع غذایى تامین کنید. با این که لبنیات به عنوان منبعى سرشــار از کلسیم به 
شمار مى رود، سایر اجزاى موجود در آن باعث مى شوند عده اى از آدم ها براى حفظ سالمت 

استخوان هاى شان نتوانند از این ماده  غذایى بهره ببرند.
در عوض، مى توانید از سایر مواد غذایى سرشار از کلسیم اســتفاده کنید؛ از جمله ماهى 

سالمون و ساردین، بروکلى و دانه هاى کنجد.  
مصرف بیش از حد کلسیم از طریق مکمل ها ممکن اســت خطر ابتال به بیمارى قلبى و 
عروقى و هم چنین ســنگ کلیه را افزایش دهد. توصیه مى شود به اندازه  1000 تا 1200 

میلى گرم کلسیم به صورت ترکیبى – مواد غذایى و مکمل – مصرف کنید.

شایع ترین عالئم کمبود کلسیم
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مدیر امور برق منطقه 5 شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان گفت: با توجه به مشکالت آبى و باال رفتن مصرف 
برق سال 1400 سخت ترین سال در تولید و توزیع برق بود.

محمد رضا آریان پور در نشست تعاملى با فرماندهان ارشد 
نیروى انتظامى که به میزبانى برق منطقه 5 شرکت توزیع 
برق اصفهان برگزار شد گفت: متاسفانه از اواسط مرداد به 
دلیل کاهش حجم آب پشت سدها تولید برق میسر نشد و 
تابستان امسال با کاهش 15 هزار مگاواتى تولید برق سال 

بسیار سختى بود.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه در سال گذشته تفاهم 
نامه هاى بسیارى در خصوص احداث نیروگاههاى مقیاس 
کوچک و بزرگ داشــتیم، گفت: تفاهم نامه هاى بسیارى 
سال گذشــته با بخش هاى مختلف در خصوص تاسیس 
نیروگاهها امضا شد که این مساله باز هم نتوانست کمبود 

ظرفیت تولید را تامین کند.
وى افــزود: با کاهش منابــع آبى اکثر مشــترکانى که از 
کولرهاى آبى قبل از این اســتفاده مى کردند به استفاده از 
کولرهاى گازى روى آوردند که این امر مصرف برق باالیى 

را به همراه داشت.
وى در ادامه صحبتهاى خود با اشــاره بــه ورود ماینرها و 
استخراج رمز ارزها به چرخه مصرف گفت: یکى از معضالت 
اساسى که امسال به صورت جدى با آن روبرو بودیم ورود 
رمز ارزها بود که مشکالت عدیده اى را در تولید و توزیع به 

وجود آورد.
این مقام مســئول تاکید کرد: ورود رمــز ارزها و مصرف 
غیرقانونى برق با توجه به پر مصرف بودن این دستگاهها 
باعث شد تا بیشترین توان توزیع در این بخش هدر رود و 
دچار مشکالت کمبود برق در اصفهان و حتى کشور شویم.

وى با اشاره به همکارى نیروى انتظامى در احکام صادره از 
مراجع قضایى و امنیتى و همچنین همکارى دستگاههاى 
ذیربط براى جمع آورى رمزارزهاى غیرمجاز در سطح شهر 

گفت: در بخش رمز ارزها که یکى از مشکالت جدى شرکت 
توزیع بود با احکامى که از مراجع قضایى و امنیتى گرفتیم 

کشفیات بسیار بزرگى انجام شد.
وى درباره ماینرهاى خانگى گفت: عمده این رمزارزها از 
برق غیر مجاز استفاده مى شود که از پشت کنتور خانگى 
برق گرفته مى شــود البته این مســاله به راحتى از سوى 
شرکت توزیع قابل تشخیص نیست و باید تحقیقات محلى 
پس از مشخص شدن مصرف باالتر از حدنرمال انجام شود.

مدیر امور برق منطقه 5 متذکر شد: یکى از راههاى تشخیص 
استفاده از رمز ارزها استفاده از اینترنت است که این مقوله 
با همکارى شــرکت مخابرات اصفهان خوشبختانه انجام 

مى شود.
وى یادآور شد: کشفیات رمز ارز یا همان ماینر ها در منازل 
رقم باالیى نیست که مى توان سریع تر به وجود آنها پى برد 
اما آنچه که مهم است کشف مزارع رمز ارز است که بایستى 
همکارى بیشــتر و جدى ترى در خصوص شناسایى این 

مزارع انجام شود.
آریانپور خاطر نشان کرد: ســال 1393 الى 1394 میزان 
خاموشــى در اصفهان به ازاى هر مشــترك حدود 900 
دقیقه بود که این آمار در چشم انداز سال 1405 به ازاى هر 

مشترك 30 دقیقه دیده شده است.
به گفته وى میانگین تلفات کشور 9 درصد است که اصفهان 

در این خصوص تلفات پایین ترى نسبت به دیگر شرکتها 
در سطح کشور دارد.

مدیر امور برق منطقه 5 شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان با اشاره بر اینکه بسیارى از طرح ها در شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان براى اولین بار در کشور کلید خورده، 
گفت: با توجه به استقبال شــرکت توزیع برق از ایده هاى 
خالقانه و فناورانه به کار گیرى طرحهاى جدید براى اولین 
بار در کشور به صورت پایلوت در این شرکت اجرا شده است 
که به عنوان نمونه روش هایى براى پیشگیرى از سرقت 

سیم هاى برق و ترانسفورماتور ها مى توان اشاره کرد.
وى در خصــوص دســتگاههاى ضــد ســرقت روى 

ترانسفورماتورها متذکر شــد: این طرح براى اولین بار در 
کشور توسط اصفهان طراحى و اجرا شده است که در زمان 
ســرقت ترانســفورماتورها پیامک براى مشترك ارسال 

مى شود تا از این مساله پیشگیرى شود.
این مقام مســئول در خصوص کابل هاى خودنگهدار در 
منطقه گفت: از دو ســال گذشــته حدود 170 کیلومتر از 
شبکه هاى فشار ضعیف محدوده  برق منطقه 5 به کابل خود 
نگه دار تبدیل شده است که مى تواند به طور چشمگیرى از 

سرقت کابل ها پیشگیرى کند.
■■■

رئیــس پلیس پیشــگیرى جرائــم فرماندهــى نیروى 
انتظامى اســتان اصفهان هم در نشســت مشــترك با 
برق منطقه 5 شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 
گفــت: همــکارى ســازمانها به طــور قطع مــى تواند 
جامعه اى ســالمتر و محیطى پاك تر را به ارمغان آورد و 
میزان تعامل و همکارى ســایر حوزه ها مى تواند موفقیت 

را  ایجاد کند.
سرهنگ عزیزاله سپهوند متذکر شد: امروز بزرگترین دغدغه 
ناجا تاسیسات شرکت برق است تا بتوانیم از آن حفاظت و 

حراست کنیم.
وى با اشاره به تخلفات گســترده مجرمین در حوزه انرژى 
گفت: ســرقت از شــبکه برق و انرژى باعث مى شود تا 
زندگى مردم به مخاطره بیافتد و پلیس پیشگیرى از جرائم 
با همکارى نهادهایى همچون شرکت توزیع برق باید به 

کاهش این تخلفات بپردازد.
سرهنگ سپهوند تاکید کرد: باید امروز با اصالح قوانین و 
حضور دستگاههاى نظارتى و اجرایى برخورد هاى جدى 
با مجرمین صــورت بگیرد تابا ایــن روش نقاط ضعف را 
برطرف کنیم و با استفاده از بســتن روزنه هاى ایجاد جرم 
به ناهنجارى هاى حــوزه هاى مختلــف از جمله انرژى 

پایان دهیم.

در نشست تعاملى با فرماندهان ارشد نیروى انتظامى به میزبانى برق منطقه 5 شرکت توزیع برق اصفهان تأکید شد؛ 

مشکلى به نام استخراج خانگى رمز ارز در اصفهان
فراخوان اولین همایش منطقه اى "آب مایه حیات" 

در 14 محور منتشر شد.
اولیــن همایش منطقــه اى "آب مایــه حیات" با 
همکارى و تعامل دســتگاه هــاى مختلف از جمله 
اســتاندارى، آبفاى اســتان اصفهــان، فرماندارى 
اردستان، بخشدارى زاوره، بنیاد مسکن زاوره، دانشگاه 
آزاد اسالمى اردستان و اداره منابع آب اردستان با هدف 
صیانت از منابع آبى در شــهر کویرى زواره از توابع 

شهرستان اردستان برگزار مى شود.
محورهاى این همایــش را «قنــات و تاثیر آن بر 
سفره هاى آب زیرزمینى»، «بررســى تاثیر چاه ها 
بر قنــوات و آبخوان منطقــه»، «کاهش مصرف و 
ارتقاى بهره ورى آب در بخش کشاورزى» ، «افت 
سطح آبخوان و تاثیر آن بر فرونشست» ، «مدیریت 
هوشمند شبکه هاى توزیع آب و فناورى هاى نوین در 
آب و فاضالب»، «فناورى هاى ساده و ارزان قیمت 
بازیافت پساب»، «مدیریت مصرف آب»، «کاهش 
منابع آب وتاثیر آن برمحیط زیست و پوشش گیاهى 
منطقه»، «آبخیزدارى، خشکسالى و هواشناسى»، 
«مدیریت سیالب هاى فصلى، سیل بندها و تاثیرات 
آن در مطالعات طرح هاى هادى»، «آب، منابع طبیعى 
و توسعه پایدار»، «برون سپارى، تامین مالى از منابع 
غیر دولتى در خدمات آب و فاضالب» و «تامین آب 
روستاها (شرب، دام و کشاورزى )» تشکیل مى دهد.

عالقه مندان به شــرکت در این همایش مى توانند 
آثار خود را حداکثر تا 15 آذرماه، به نشانى الکترونیکى 
Hamayesh6@yahoo.com  ارســال 
کنند و یا بــا دبیرخانــه همایش به شــماره تلفن  

03154372216  تماس بگیرند. 
این همایش 25 آذرماه همزمــان با روز پژوهش در 

سالن همایش دکتر شریعتى زواره برگزار مى شود.

انتشار فراخوان
 همایش منطقه اى
 «آب مایه حیات» 

مترجم کتاب «سواد رسانه اى» در وبینارى که 26 آبان ماه به همت فرهنگسراى تخصصى 
رسانه و انتشارات جهاد دانشگاهى اصفهان برگزار مى شود، عالوه بر معرفى این کتاب، ابعاد 

مختلف سواد رسانه اى را نیز براى مخاطبان تشریح مى کند.
فاطمه شفیعى، مدیر فرهنگسراى تخصصى رســانه با اعالم این خبر گفت: دانشى که به 
هر فرد توانایى دسترسى، تجزیه وتحلیل و ایجاد انواع پیام هاى رسانه اى را مى دهد، سواد 
رسانه اى نامیده مى شود و با گسترش شــبکه هاى اجتماعى این نوع از سواد، هر روز ابعاد 

پیچیده ترى پیدا مى کند.
وى ادامه داد: کتاب «سواد رسانه اى» که با ترجمۀ احســان شاه قاسمى از سوى سازمان 
انتشارات جهاد دانشگاهى منتشر شده، شامل پانزده فصل آموزشى و شش فصل مسأله محور 
است که قصد دارد نشــان بدهد رســانه ها چگونه باورها و الگوهاى رفتارى افراد را شکل 
مى دهند.  مدیر فرهنگسراى تخصصى رسانه تصریح کرد: مترجم این کتاب، پیش تر نیز با 
تألیف آثارى چون نظریه هاى ارتباطات، فهم صنایع رسانه اى، فرهنگ شهرت، سلبریتى هاى 
اینترنتى، فعالیت هاى انسان دوستانه سلبریتى ها، روش هاى پژوهش در رسانه ها و ارتباطات، 
رسانه هاى نوین، مصرف رسانه اى و... سعى در باال بردن سواد رسانه اى مخاطبان داشته و بر 

ابعاد مختلف سواد رسانه اى تسلط کامل دارد.
 شفیعى خبر داد: فرهنگسراى تخصصى رسانه و انتشــارات جهاد دانشگاهى اصفهان به 
مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانى و با هدف معرفى کتاب «سواد رسانه اى» وبینار آموزشى 

«ابعاد سواد رسانه اى» را برگزار مى کنند.

وى خاطر نشــان کرد: عالقه مندان بــراى حضور در ایــن وبینار که به صــورت رایگان 
برگزار مى شود مى توانند روز چهارشنبه 26 آبان ماه رأس ســاعت 15 با استفاده از نشانى
 https://b2n.ir/isfahan-media وارد این وبینار شوند و از مطالب آن بهره ببرند.

با ابعاد سواد رسانه اى آشنا شوید

در ادامه پیگیرى هاى شرکت عمران بهارستان براى احداث بیمارستان در این شهر جدید، 
جلسه بررسى و تصویب مطالعات فاز یک بیمارستان 250 تختخوابى بهارستان تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومى شرکت عمران بهارستان، جلســه بررسى و تایید طرح معمارى 
بیمارستان بهارستان با حضور مشاور مدیرعامل شرکت عمران، مشاور طراح و کارشناسان 
این شرکت برگزار شد.این بیمارستان در زمینى به وسعت 40 هزار متر مربع و با زیر بناى 26 

هزار متر مربع با اعتبارى بالغ بر 900 میلیارد تومان احداث و تجهیز میگردد.
الزم به ذکر است پس از حضور رییس وقت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در شرکت عمران 
بهارستان و مذاکره مهندس احمدى مدیرعامل شــرکت عمران با وى، توافقنامه احداث 

بیمارستان 250 تختخوابى شهر جدید بهارستان 3 ماه پیش به امضا رسیده بود.

برگزارى جلسه بررسى مطالعات احداث بیمارستان بهارستان

گروه آوازى موال در ویژه برنامه پاسداشت یاد شهداى بیست 
و پنجم آبان سال 61 در اصفهان به مدت چهارشب در میدان 

امام مى نوازد. 
سرپرســت گروه آوازى موال، این اثر موسیقایى خالقه را 
حاصل تالش شــبانه روزى گروهى 87 نفره متشــکل از 
هنرمندان و نیروهاى فنى عنوان کرده و مى گوید: در این 
سعى جمعى، ارکستر بزرگى متشکل از سازهاى زهى، بادى، 
برنجى بادى و چوبى بادى به اجراى چهارقطعه موسیقى 
به نام هاى شــب خاطره، مژده باران، ایران، و تیتراژ فیلم 
سینمایى دوئل مى پردازند. قطعه اى که سعید شمس، آن را 
بسیار نوستالژیک توصیف کرده تیتراژ فیلم سینمایى دوئل 
است. او مى گوید: این قطعه، بازخوانى تیتراژ فیلم سینمایى 
دوئل به کارگردانى احمدرضا درویش و آهنگسازى مجید 

انتظامى است که علیرضا عارف مهر آن را براى اجراى مجدد 
توسط این گروه، تنظیم کرده است. همچنین، همزمان با 
اجراى این قطعات، هنرمندان تئاتر به اجراى حرکات فرمى 
مى پردازند. این حرکات، براساس متن و معناى شعر ما انجام 
مى شود و نور پردازى حرفه اى و خالقانه آنها را همراهى 
مى کند. اما نکته مهم دیگرى که موجبــات رفع نگرانى 
دوستداران آثار و ابنیه تاریخى در این میدان معظم را در پى 
خواهد داشت، تنظیم به خصوص موسیقى و سازبندى این 
ارکستر است. شمس در این باره مى گوید: «براى جلوگیرى 
از وارد آمدن هرگونه آسیب به ابنیه تاریخى متحمل زحمات 
بسیارى شدیم و سعى کردیم تنظیم این ارکستر را به سمت و 
سویى ببریم که با دقت در انتخاب سازها، موجب ایحاد آسیب 

براى ابنیه تاریخى میدان نشویم.»

طنین موسیقایى شهدا در میدان امام(ره)

مدیرعامل شرکت کیمیا اسپیدى، سازمان فروش و توزیع 
مویرگى شرکت نفت سپاهان، در آیین افتتاح مراکز عرضه 
مستقیم روغن موتور اسپیدى گفت: به منظور ایجاد ثبات 
و آرامش در بازار روغن موتور به ویژه براى کمک به ناوگان 
حمل و نقل  جاده اى کشور که عملکرد مناسب این حوزه 
مستقیما در زندگى مردم تاثیرگذار است و همچنین تاثیر 

بســزایى در آســایش جامعه، بهبود کیفیت زندگى 
اجتماعى و حتى توسعه اقتصادى کشور دارد، شرکت 
نفت ســپاهان با همکارى وزارت راه و شهرسازى و 
ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى بخصوص 
اداره کل حمــل و نقل کاالى این ســازمان عرضه 
مستقیم روغن موتور اسپیدى را بطور همزمان در 9 

پایانه باربرى کشور آغاز کرد.
محمدصادق قلى زاده افزود: طى روز هاى اخیر مراکز 
ثابت عرضه مستقیم روغن موتور اسپیدى در پایانه 
هاى باربرى شــیراز، اصفهان، بندر عباس، بندرامام 

خمینى (ره)، کرمان ، فالورجان، شــهرضا، اراك و مشهد 
مقدس افتتاح و راه اندازى شده اند  و با برنامه ریزى هایى که 
صورت گرفته به زودى در پایانه هاى باربرى و مسافربرى 
منتخب در سراســر استان هاى کشــور عرضه مستقیم 

خواهیم داشت.  
وى با اشــاره به اینکه  قیمت روغن موتور توسط سازمان 

حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین مى شود 
و تولید آن نیز در کشــور از وضعیت خوبى برخوردار است،  
افزود: در این شرایط مهمترین عامل ایجاد ثبات در بازار، 
دقت و نظارت صحیح در توزیع و همچنین عرضه مستقیم 

آن به مشتریان و مصرف کنندگان است.
مدیر عامل شرکت کیمیا اسپیدى قشم تصریح کرد: تالش 

مى کنیم در بخش حمل و نقل عمومى و جاده اى از دغدغه 
و مشکالت رانندگان عزیز و زحمتکش کم کنیم و با نظارت 
و عرضه مستقیم، محصوالت باکیفیت، بااصالت و با قیمت 

مصوب سازمان حمایت در اختیار این عزیزان قرار دهیم.
 قلى زاده در پایان تاکید کرد: شرکت نفت سپاهان در تالش 
است با تولید روغن موتورهاى باکیفیت، مرغوب و همسطح 

با محصوالت درجه یک جهانى براســاس نیاز کشــور و 
همچنین عرضه دقیق و حساب شــده آن در بازار داخلى، 
در چارچوب ماموریت وجودى خود، آرامش، امنیت خاطر و 
احساس اعتماد را براى جامعه و مردم عزیزمان بخصوص 

رانندگان محترم به ارمغان بیاورد. 
 الزم به ذکر اســت شرکت نفت ســپاهان از سال 1381 
در حوزه تولید روانکار و روغن موتــور فعالیت دارد و 
بزرگترین تولیدکننده روغن پایه در خاورمیانه است. 
محصوالت این شرکت سالهاســت با برند اسپیدى 
در بازار عرضه مى شود وشرکت کیمیا اسپیدى قشم، 
سازمان فروش و توزیع مویرگى این شرکت است که 

تاکنون در پانزده استان شعبه دایر نموده است. 
شرکت نفت سپاهان تا پایان مهر ماه سال 1400 حدود 
450 هزار تن انواع روغن موتورى و صنعتى تولید کرده 
است  که از این میزان حدود 280 هزار تن آن صادر شده  
و در شرایط تحریم  ارزآورى  قابل توجهى براى کشور 
داشته است که  از این حیث با فاصله بسیار در مقایسه با رقبا 
قرار دارد. همچنین بیش از 165 هزار تن انواع محصوالت را 
به بازار داخلى عرضه کرده که بیش از 72 هزار تن آن روغن 
موتور بنزینى و دیزلى بوده است و از این میزان حدود 40 
درصد آن توسط شرکت کیمیا اسپیدى بصورت مویرگى و 

دقیق و بانظارت مستقیم توزیع شده است.

افتتاح  9 مرکز عرضه مستقیم روغن موتور اسپیدى در پایانه هاى کشور

واحد قراردادهاى خرید شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد جهت  شناسایى 
شرکتهاى مشاور با شخصیتهاى حقوقى و یا حقیقى در زمینه انواع قراردادهاى خرید 
کاال و خدمات بین المللى داراى توان تخصصى، تجربه و سابقه کار الزم اجرایى مرتبط 
در زمینه کارشناسى ارشد بازرگانى(حداقل ده سال) در حوزه قراردادهاى بین المللى از 
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