
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه 26  آبان  ماه 1400 / 17   نوامبر 2021 / 11  ربیع الثانى 1443
سال هجدهم /شماره 4181 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

5 راه براى تمیز کردن ریه هاقیمت اقالم ضرورى در اصفهان اعالم شد«گشت ارشاد» دوباره مى فروشد؟مجلس به فیاضى هم اعتماد نکرد تصمیم یحیى درباره خرید سومین خارجى پرسپولیس سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فواید خوردن 
یک مشت 

کشمش در روز

پیش بینى پیک ششم کرونا در بهمن ماه
3
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میانگین ازدواج 
در اصفهان 

یک چهارم حداقل 
انتظار است

مصرف روزانه کشمش، براى بدن فواید زیادى دارد 
که از جمله آن مى توان به بهبود سیستم گردش خون 

اشاره کرد.
یک متخصص تغذیه روس لزوم افزودن کشمش به 

رژیم غذایى روزانه را توصیه مى کند، زیرا خوردن...

رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق استان 
اصفهان گفت: وقتــى در آمارها از یک میلیون و 
800 هزار نفر جمعیت جوان استان سخن مى رود، 
باید دستکم ســاالنه 100 هزار ازدواج در استان 
ثبت شود در حالى که میانگین ماهیانه ازدواج در 
اســتان حدود دو هزار مورد و یک چهارم حداقل 

انتظار است.
على اکبر صافى اصفهانى از ثبت حدود 14 هزار و 

100 ازدواج در ...

چرا با هر بارندگى اصفهان را آب مى گیرد؟چرا با هر بارندگى اصفهان را آب مى گیرد؟
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان پاسخ مى دهد؛معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان پاسخ مى دهد؛

3

رئیس دانشکده بهداشت و مدیر گروه اپیدمولوژى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان مطرح کرد؛

فردا مصاف ذوب آهن با پدیده در مشهد

اوج گیرى با گذر از قعرنشین جدول
هفته پنجم لیگ برتــر فوتبال، جام خلیج فارس، روز پنج شــنبه 27 
آبان ماه با برگزارى 3 دیدار آغاز مى شــود که در یکى از این بازى ها، 
ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه امام رضا(ع) به مصاف تیم فوتبال 

پدیده مشهد خواهد رفت.
فردا ذوب آهن در یکى از حساس ترین بازى هاى هفته...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

گام اول  
«شهرك رمز ارز فریدن»  

آذر به بهره بردارى 
مى رسد

وضعیت رانندگى در سطح استان اصفهان باید بهبود یابد
استاندار خواستار شد؛
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کاندیداى داورىکاندیداى داورى
 در جام جهانى هستیم در جام جهانى هستیم

3

3

فرمانده سپاه حضرت فرمانده سپاه حضرت 
صاحب الزمان (عج) تأکید کردصاحب الزمان (عج) تأکید کرد

اعالم آمادگى اعالم آمادگى 
سپاه اصفهان سپاه اصفهان 
براى کمک بهبراى کمک به
 زلزله زدگان  زلزله زدگان 

هرمزگانهرمزگان

نماینده سابق نماینده سابق 
اصفهان در مجلس:اصفهان در مجلس:

مردم اصفهان مردم اصفهان 
جلوى جلوى 
سقوط سقوط 

خوزستان را خوزستان را 
گرفتندگرفتند

تازه ترین اثر تازه ترین اثر 
کیهان کلهر کیهان کلهر 
4منتشر شد

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

اداري آماده پاسخ گویی به سواالت احتمالی می باشد. 

آگهى مزایده عمومی 

روابط عمومی شهرداري گز برخوار

نوبت دوم نوبت دوم 

م.الف 1221499

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده  که در ســاعت 9 صبح مورخ 1400/9/8   در آدرس:  استان 
اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزي - شهر اصفهان-خانه اصفهان-
کوچه صدف-خیابان بهارستان غربی-پالك 50-مجتمع تجاري چهل ستون-

1-طبقه اول-واحد 1غربی تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده  : 

الحاق مواردى به موضوع فعالیت شرکت (ماده 2 اساسنامه )

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده  شرکت 
دریا رنگ اصفهان (سهامى خاص) ثبت شده 

به شماره 12231 و شناسه ملى  10260332613 

دعوت کننده : رئیس هیئت مدیره 

4منتشر شدرمنتشر شد

علیرضا فغانى:علیرضا فغانى:
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در شــرایطى که نظرات مختلفى درباره روش نوسازى 
ناوگان هوایى ایران وجود دارد و عده اى آن را از طریق 
برجام ممکن مى دانند و برخى معتقدند که باید از طریق 
دور زدن تحریم ها این اتفاق بیافتد، وزیر راه و شهرسازى 
مى گوید که ایران به دنبال رفع تحریم ها و اســتفاده از 

تکنولوژى روز دنیاست.
در شرایطى که راه ها و پیشــنهادات متعددى به رستم 
قاسمى براى نوسازى، خرید و واردات هواپیماهاى جدید 
داده مى شود، به نظر مى رسد که وزیر چندان تمایلى به 
دور زدن تحریم ها و اســتفاده از این روش براى رسیدن 
به یکى از اهــداف برنامه  خود یعنى نوســازى ناوگان 

هوایى ندارد.
او درباره اینکه نوسازى ناوگان هوایى را از طریق برجام و 
برداشته شدن تحریم ها دنبال خواهد کرد یا دور زدن آن؟ 
اظهار کرد: در حوزه هوایــى و دیگر بخش ها جمهورى 
اســالمى ایران به دنبال رفع تحریم ها و اســتفاده از 
تکنولوژى روز خواهد بود. هر کسى بتواند با ساز و کارى 
مناسب صنعت هوایى ایران را تقویت کند از آن استقبال  

مى کنیم.
نوسازى ناوگان هوایى کشــور در چنین شرایطى که به 
گفته کارشناسان این صنعت، ایران حداقل به 200 فروند 

هواپیماى جدید در تایپ هاى مختلف نیاز دارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاك از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست درباره 
وضعیت واردات پنبه و ریسندگى که دست افراد محدودى 

است و کاهش عرضه نخ پاسخ دهد.
مجید افتخارى در گفتگو با «ایسنا»، با بیان اینکه وزارت 
صمت واردات نخ پنبه، پلى استر و ویسکوز و مشتقات آنها 
را ممنوع اعالم کرده، اظهار کرد: وزارت صمت مقرر کرد 

تولیدکننده بتواند20 درصد از نیاز خود را وارد کند.
وى افزود: اما این ســئوال مطرح مى شــود که رقم 20 
درصد بر چه اســاس اعالم شده اســت. همچنین این 
وزارتخانه باید بررسى کند 20 درصد اعالم شده را تولید 

کننده وارد مى کند یا تاجر. بررسى هاى ما نشان مى دهد 
که این اقالم با قیمت مورد نظر به دســت تولیدکننده

 نمى رسد.
وى افزود: ســئوالى که در حال حاضر مطرح مى شود و 
وزارت صمت باید به آن پاسخ دهد این است که واردات 
پنبه در حال حاضر در دست چه کسانى است تا مشخص 
شود مافیاى پنبه چه کسانى هستند و رانت واردات پنبه 
به چه کسانى تعلق مى گیرد. به طور کلى باید مشخص 
شــود جریان واردات پنبه و ریســندگى که دست افراد 
محدودى است، چرا باید به این شکل بر صنعت پوشاك

 اثر بگذارد.

ورود هواپیماهاى جدید 
بدون دور زدن تحریم ها

نابسامانى در بازار نخ 
بر عهده کیست؟

هتل گران شد
   ایســنا | رئیس جامعه هتلــداران ایران از 
افزایش نرخ هتل ها تا 30 درصد خبر داد. جمشید 
حمزه زاده گفت: قیمت اقامــت در هتل ها و هتل 
آپارتمان ها مطابق هر سال، در مهرماه تغییر کرد 
که میانگین آن در سراسر کشور حدود 20 درصد 
است. این قیمت ها تا یکســال آینده معتبر است. 
جامعه هتلداران ایــران مى گوید نرخ ها را معموًال 

متناسب با تورم افزایش مى دهند. 

ادعاى اردنى ها رد شد
   فارس | کنفدراسیون فوتبال آسیا به ادعاى 
کذب فدراسیون اردن نســبت به تیم ملى بانوان 
ایران واکنش نشــان داد. فدراسیون فوتبال اردن 
علیه یکــى از بازیکنان تیم ملى فوتبــال بانوان 
کشــورمان شــکایتى را تنظیم کرد و مدعى شد 
یکى از بازیکنان بانوان کشــورمان جنسیت مرد 
دارد و AFC به این موضوع ورود کند و در نهایت 
پاسخ این اتهام اردنى ها را داد و گفت: زهره کودایى 
دروازه بان تیم ملى فوتبال ایران جنسیت زن دارد و 

شکایت اردنى ها رد است.

کاهش  واکسیناسیون 
   روزنامه اعتمــاد | مرور آمارهاى وزارت 
بهداشــت، نشــان مى دهد که ظرف هفته هاى 
گذشته، مراجعات براى تزریق نوبت اول واکسن 
کووید 19 در کشــور کاهش یافته است. کاهش 
مراجعات براى دریافت دوز اول واکسن کووید 19 
در کشور در حالى است که هنوز بیش از 35 درصد 
جمعیت کشور، دوز اول واکسن را نزده اند. سئوال 
این است که با وجود جمعیت 35 درصدى مخالف 
تزریق واکسن، تکلیف این حجم باال از واکسن هاى 
انبار شده و حجم هاى باالترى در روزهاى آینده که 
همگى هم از همان برداشت یک میلیارد دالرى از 
صندوق توسعه ملى و با اطالع کامل تمام مسئوالن 

کشور خریدارى شده، چه خواهد شد؟

کار زیباى صرب ها
   خبر آنالیــن | تیم ملى صربستان با شکست 
پرتغال موفق شــد به جام جهانى صعــود کند. 
«الکساندر ووشیچ»، رئیس جمهور صربستان قبل 
از بازى این تیم و پرتغال گفته بود اگر بازیکنان این 
تیم بتوانند به جام جهانى صعود کنند به آنها نفرى 
یک میلیون یورو پاداش خواهد داد. او به عهدش 
وفا کرد اما این بازیکنان صربستان بودند که در ادامه 
دست به کار فوق العاده زیبایى زدند. تمام بازیکنان 
و اعضاى این تیم پاداش خود را به یک مرکز درمان 

بیماران خردسال هدیه دادند.

زودتر نُکشید
   خبر گزارى صداوسیما | رئیس اتحادیه 
گوشت گوسفندى نسبت به کشتار زودتر از موعد 
گوسفند هاى بره ماده به دلیل نبود نهاده هاى دامى 
مورد نیاز، هشدار داد. على اصغر ملکى با اشاره به 
اینکه کشــتار بره ماده ها با وزن کم در سال آینده 
بازار را با مشــکل مواجه خواهد کرد، افزود: تنها 
راهکار موجود براى جلوگیرى از شــرایط موجود 
تأمین نهاده مــورد نیاز براى دامدار اســت تا آنها 

مجبور به کشتار دام ها زودتر از زمان مقرر نشوند.

نرخ کارمزد زیاد نشده
   مهــر | بانــک مرکــزى در اطالعیــه اى 
اعالم کــرد: پیرو اخبار منتشــر شــده پیرامون 
افزایــش کارمزد خدمات بانکــى الکترونیکى به 
اطالع مى رســاند بانک مرکزى در ســال جارى 
بخشــنامه اى مبنى بر تغییر نرخ کارمزد خدمات 
بانکى الکترونیکى به شــبکه بانکى کشور ابالغ 
نکرده اســت. از این رو ضمــن تکذیب افزایش 
نرخ کارمزد خدمات بانکــى الکترونیکى، تأکید 
مى شود کارمزد این قبیل خدمات کماکان به روال

 گذشته است.

مجلس به فیاضى هم
 اعتماد نکرد

   ایســنا | نمایندگان مجلس شوراى اسالمى به 
مسعود فیاضى وزیر پیشنهادى آموزش و پرورش رأى 
اعتماد ندادند. مسعود فیاضى گزینه پیشنهادى آموزش و 
پرورش با 115 رأى موافق، 140 رأى مخالف و پنج رأى 
ممتنع از مجموع 260 رأى مأخوذه نتوانست از مجلس 
رأى اعتماد کسب کند. فیاضى دومین وزیر پیشنهادى 
آموزش و پرورش در دولت ســیزدهم است پیش از او 
حســین باغ گلى به عنوان گزینه پیشنهادى تصدى 
آموزش و پرورش به مجلس شوراى اسالمى معرفى شد 

که او هم نتوانست از مجلس رأى اعتماد بگیرد.

جلسات صبح پنج شنبه
   ایلنا | رئیس جمهور روز سه شنبه در جریان جلسه 
رأى اعتماد وزیر پیشنهادى آموزش و پرورش در میان 
سخنان خود از جلسات صبح پنج شــنبه با نمایندگان 
مجلس خبر داد و گفت: «البته ما جلســات صبح پنج 
شنبه مان را با نمایندگان داریم.» این نخستین بار است 
که یکى از مقامات در دولت و مجلس از برگزارى جلسات 
مســتمر در صبح روزهاى پنج شنبه میان قواى مجریه 
و مقننه خبر مى دهد. این سخنان از یکسو نشان دهنده 
نزدیکى و همگرایى بسیار نزدیک میان دولت و مجلس 
است و از سوى دیگر مى تواند واکنشى باشد به سخنان 
اعتراضى نمایندگان در هفته گذشــته که نســبت به 
کاهش همکارى و تعامل میان وزرا و نمایندگان مجلس 

گله مند بودند.

دنبال تنش زدایى هستیم
   اعتماد آنالین | «انور قرقاش»، وزیر مشــاور 
امارات متحده عربى گفت، این کشور در حال انجام 
دادن اقداماتى است تا به عنوان سیاستى در راستاى 
دیپلماســى و دور از هرگونه تقابل، در روابط با ایران 
تنش زدایى کنــد.  قرقاش گفت: تمایلــى به تقابل 
نداریم. تمام منطقه تا دهه هــا بهاى چنین تقابلى را 
خواهد پرداخت.  او افــزود: روند کندى خواهد بود اما 
امیدواریم به مرور زمان بتوانیم باهم اعتماد بیشترى را 

بین خودمان ایجاد کنیم.

براى مذاکره آماده مى شویم
   انتخــاب | «ند پرایس»، سخنگوى وزارت خارجه 
آمریکا با اشاره به ســفر «رابرت» (راب ) مالى نماینده 
ویژه کشورش در امور ایران به خاورمیانه اعالم کرد که 
واشنگتن براى دور جدید مذاکرات وین آماده مى شود. 
وى اضافه کرد: همانطور که ما به 29 نوامبر (هشــتم 
آذرماه/ زمان آغاز دور جدید مذاکرات) نزدیک مى شویم، 

به رایزنى و هماهنگى نزدیک نیز ادامه خواهیم داد.

«اون» رؤیت شد!
   فارس | «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالى بعد 
از غیبتى 35 روزه، بار دیگر در انظار عمومى ظاهر شد. 
رسانه هاى کره شمالى بامداد سه شنبه (به وقت ایران) 
گزارش دادند که کیم از شــهر «سامجیون» در شمال 
غربى این کشور نزدیک مرز با چین بازدید کرده است. 
این اولین حضور کیم در انظار عمومى پس از گذشــت 

35روز بود.

نزدیکى بالگرد ایرانى به 
ناو آمریکایى

   خبــر آنالین | یک بالگرد نظامــى ایرانى به یک 
کشتى جنگى آمریکایى در دریاى عمان نزدیک شد و از 
فاصله حدود 23 مترى کنار عرشه این رزمناو عبور کرد. 
سخنگوى پ نتاگون گفت: نزدیک شدن بالگرد ایرانى به 
کشتى جنگى آمریکا در دریاى عمان اقدامى خطرناك 
و تنش آفرین بود. ویدیویى که در برخى شــبکه هاى 
اجتماعى از این واقعه منتشر شــده نشان مى دهد که 
یک بالگرد «ســى کینگ» ایرانى در ارتفاعى بسیار 
پایین از فاصله چند مترى رزمناو آمریکایى اســکس 

عبور مى کند.

خبرخوان

مردى که عنوان مى شــد در منطقه توچال مفقود شده 
است، صبح جمعه از کشور خارج شده بود.

آخر هفته گذشته بود که خانواده یک فرد به هالل احمر و 
امداد و نجات اعالم مى کنند عضوى از خانواده آنها پس 
از صعود به قله توچال به پایین بازنگشته است. این فرد 
تا ایستگاه 5 توچال عکس ها و ویدیوهایى را هم از خود 
منتشر و تاریخ پنج شنبه 20 آبان را هم اعالم مى کند، اما 

ماجرا چیزى نبوده که امدادگران تصور مى کردند.
پس از اعالم مفقودى تیم هاى امدادى هالل احمر، در 
گروه هاى مختلف سه شبانه روز براى یافتن این فرد در 
ارتفاعات تهران به جستجو مى پردازند، اما روز دوشنبه 
اعالم مى شــود که همه چیز یک دروغ بوده و فرد مورد 

نظر صبح جمعه از کشور خارج شده است.
حمید مســاعدیان، مســئول کارگروه امــداد و نجات 
فدراسیون کوهنوردى در این باره گفت: اعالم مفقودى 
این فرد اصًال صحت نداشته و پس از پیگیرى از نیروى 
انتظامى مشخص شــد که او صبح جمعه از کشور خارج 

شده است.
وى در پاسخ به این سئوال که آیا خانواده این فرد دانسته 
این اعالم مفقودى را انجام دادند یا ندانسته، عنوان کرد: 
به نظرم مى دانستند و نحوه بیان مفقودى طورى نبود که 
انگار فردى گم شده باشد و خیلى راحت این موضوع را 
بیان کردند و هیچ گونه اضطراب و نگرانى در گفتارشان 

وجود نداشت. ظاهراً این فرد بدهى 8 میلیاردى هم داشته 
و با وجود این، از کشور خارج شده است.

مســاعدیان در مورد اینکه آیا از این فرد و خانواده اش 
شــکایتى صورت مى گیرد یا خیر، گفــت: هالل احمر 

چون پیگیر موضوع بوده، مى توانــد در مراجع قضایى 
شکایت کند.

وقتى همه سرکار بودند

داستان عجیب یک مفقودى در توچال

                                                           سردار احمد وحیدى، وزیر کشور 
در آیین تکریم و معارفه استاندار قزوین اظهاراتى را مطرح 
کرد که بخشى از آن با واکنش فعاالن فضاى مجازى روبه 
رو شد. کاربران معتقدند چرا وزیر کشور در سخنرانى خود 
به گاف خود درباره یکى از مشهورترین شاعران دوران 
مشروطه بى توجه است.  آقاى وزیر طى سخنانى گفته بود: 
قزوین، عارفان زیادى دارد، وجود عارفانى چون «عارف 
قزوینى» و «آیت ا... سید ابوالحسن رفیعى»؛ در واقع وزیر 
کشور از «شاعر» و «تصنیف ســاز» دوره مشروطه به  

عنوان «عارف» یاد کرد.
پیش تر نیز رئیس جمهور در سفر خود به استان اردبیل 
و در یک ســخنرانى گفته بود: اردبیل مفاخر بســیارى 
دارد، ما در زمان خود نه محقــق اردبیلى را درك کردیم 
و نه مقدس اردبیلى را! انتظار مى رود مسئولین رده باالى 
کشور سخنرانى روان و سلیس به همراه اطالعات دقیق 
از موضوع و متن سخنرانى داشته باشند؛ همچنین انتظار 
مى رود هنگامى که از بزرگان یک استان و منطقه صحبت 

مى شود نام و حوزه فعالیت آنها نیز به درستى ذکر شود.

2 گاف و یک نکته

بانک ها شــرایط عجیبى را براى ارائه تســهیالت به 
مشــتریان قرار داده اند. برخى از ایــن بانک ها در ازاى 
بلوکه کردن 250 میلیون سپرده در بانک به مدت پنج 
سال به مشترى وام 200 میلیون تومانى مى دهند با سود 

صفر درصد.
شرایط سخت و عجیب بانک ها براى اعطاى تسهیالت 
به متقاضیان، آنها را به سمت دریافت وام از مؤسسات آزاد 
بدون پشتوانه متمایل کرده است. با توجه به آگهى هاى 
منتشر شده در ســایت هاى مختلف مؤسسات آزاد که 
وابســته به بانک ها هم نیســتند به مردم وام پرداخت 
مى کنند. این مؤسسات در قبال رهن سند ماشین، خانه، 

طال یا سیمکارت به متقاضیان وام مى دهند.
برخى از این مؤسسات شرط دریافت وام بر روى خانه را 
منطقه آن بیان کردند. به عنوان مثال باید خانه در یکى از 
مناطق باالى تهران باشد در غیر این صورت به آن وامى 
تعلق نمى گیرد. عالوه بر آن تنها بر روى 50 درصد ارزش 

ملک وام تعلق مى گیرد.
یکى از طرح هایى که این مؤسســات براى متقاضیان 
دریافت وام در نظــر گرفته اند. پرداخــت وام بر روى 
طالست. مشــترى باید طالى خود را به این مؤسسات 
ببــرد و با توجــه بــه ارزش کل آن وام بــه متقاضى

 پرداخت مى شود.

به اندازه طالى خود وام دریافت کنید!

جدا از مسائل سیاسى، «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور 
روسیه به واسطه شــایعاتى که درباره ثروت چشمگیر 
و عالقه وى به محصوالت لوکس و بســیار گرانقیمت 
مطرح است، چهره اى شناخته شده محسوب مى شود. 
ناوگان قایــق هاى تفریحى که به پوتین نســبت داده 
مى شود، از جمله این موارد است که حداقل از سه قایق 
لوکس بــه ارزش تقریبى 160 میلیون دالر تشــکیل 

شده اند.  
زمانى که موضوع دارایى هاى لوکس مطرح مى شود، به 
نظر مى رسد والدیمیر پوتین به داشتن یک مورد در هر 
دسته بندى قانع نیست. به عنوان نمونه، در شرایطى که 

رؤساى جمهور کشورهاى دیگر به طور معمول از یک 
هواپیما استفاده مى کنند، طبق گزارش هاى غیررسمى 
پوتین حداقل از بین 40 مــورد مى تواند انتخاب خود را 

انجام دهد.
ادعاهایى در مورد اینکه والدیمیر پوتین انواع مختلف 
خودروهاى لوکــس، چندین بالگــرد و هواپیما، یک 
مجموعه ســاعت گرانقیمت و آثار هنــرى به ارزش 
میلیاردهــا دالر را در اختیــار دارد، مطرح هســتند. در 
واقع، مرز بین آنچه به دولت روســیه تعلق دارد و آنچه 
دارایى شــخصى پوتین محسوب مى شــود، چندان 

شفاف نیست. 

«پوتین» از یک زاویه دیگر

مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردى دانشگاه آزاد 
اسالمى اراك گفت: براســاس آخرین غربالگرى ملى، 
درصد افراد دچار بیمارى هاى اعصاب و روان کشور ما 

30 درصد بوده است که یکى از بیشترین درصدهاست.
دکتر حمیدرضا مهاجرانى اظهار کرد: طبق آمار وزارت 

بهداشت جمهورى اسالمى حدود 21 میلیون نفر یعنى 
تقریباً 30 درصد مردم ایران دچار اختالالت روانى هستند. 
بدین معنى که  از هر چهــار نفر یک نفر دچار اختالالت 

روانى است.
وى افزود: همچنین آمار وزارت بهداشــت شمار زنانى 

را که داراى اختالالت روانى هســتند را بیش از مردان 
نشــان مى دهد. طبق این آمار، در یکسال گذشته 23/4 
درصد بالغان در ایران دچار یــک اختالل روانى بوده اند 
که 27/6 درصد آنان را زنان و 19/4 درصدشان را مردان 

تشکیل داده اند.

مهاجرانى گفت: آمار وزارت بهداشت همچنین نشانگر آن 
است که در حال حاضر دوره  جوانى اصلى ترین دوره سنى 
است که افراد در آن به اختالالت روانى مبتال مى شوند. 
همچنین کودکان نســل جدید بیش از گذشــته دچار 

اختالل روانى مى شوند.

ایران جزو باالترین کشورهاى داراى بیماران اعصاب و روان

سهام عدالت امسال برخالف اوایل سال گذشته و بعد از 
آزادسازى مشترى چندانى ندارد و حتى بسیارى از افرادى 
که سال گذشته سفارش فروش سهام عدالت خود را ثبت 

کردند، هنوز موفق به فروش این سهام نشده اند.
هرچند از نظر قانونى فروش ســهام عدالت امکانپذیر 
اســت، اما از آنجایى که بازار سرمایه در شرایط نوسانى 
و ریزشى به ســر مى برد، ســهام عدالت نیز مانند سایر 
سهم ها متقاضى چندانى ندارد و فروشندگان این سهام 
در صف هاى فروش ماندگار شده اند؛ با این حال، به نظر 
مى رسد امکان فروش ســهام عدالت براى افرادى که 
روش غیرمستقیم را براى مدیریت سهام خود انتخاب 

کرده بودند، با توجه به سهام استانى آنها، سهل تر باشد.
البته سهامداران عدالت پس از آزادسازى این سهام به 
دو گروه مستقیم ها (افرادى که مدیریت مستقیم را براى 
سهام خود انتخاب کردند و تعداد آنها حدود 19 میلیون 
نفر است) و غیرمستقیم ها (افرادى که روش غیرمستقیم 

را براى مدیریت ســهام خود انتخاب کرده و سهامدار 
شرکت هاى سرمایه گذارى استانى سهام عدالت شدند 
و تعداد آنها حدود 30 میلیون نفر است) تقسیم مى شوند.

طبق آخرین اخبار درحال حاضر امکان فروش بلوکى سهام 
عدالت مانند قبل وجود دارد، اما به شرطى که این سهام 
خریدار داشته باشد و زمانى فروشنده پول خود را دریافت 
مى کند که سهامش خریدار داشته باشد که حال و روز این 
روز هاى بازار این امکان را فراهم نمى کند. از سوى دیگر 
نیز همچنان امکان لغو فروش براى مشموالن وجود دارد.
بر این اساس، افرادى که روش غیرمستقیم را براى سهام 
عدالت خود انتخاب کرده بودند، براى فروش سهام خود 
 WWW.SEJAM.IR ابتدا باید با ورود به سامانه
ثبت نام کرده و کد بورسى دریافت کنند و سپس مراحلى 
را بگذرانند هر چند گذراندن این مراحل نیز تضمینى براى 
فروش سهام عدالت نیست؛ چراکه نماد هاى استانى نیز 

مدت هاست در صف فروش قفل شده اند.

سهام عدالت متقاضى ندارد

یک مقام دولتى ایران از بازداشت «نظام الدین قیصارى» 
یکى از فرماندهان محلى در شــمال افغانستان به جرم 

جعل اسناد و فریب مهاجرین خبر داد.
«مهدى محمودى» مدیرکل امور اتبــاع و مهاجرین 

خارجى وزارت کشور در رابطه با این خبر اظهار کرد: این 
مقام نزدیک به حکومت سابق افغانستان خود به صورت 
غیرقانونى وارد ایران شده و اقدام به برخى امور خالف 
قانون در رابطه با مدارك هویتى مهاجرین افغانستانى 

کرده بود.
بنابر اعالم مدیرکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور 
ایران، قیصارى با افتتاح سه دفتر غیرقانونى در تهران، 
کرج و حومه پایتخت اقدام به جعل اسناد هویتى براى 
مهاجرین افغانستانى به ویژه مهاجرین 
فاقد هرگونه مــدرك اقامتى مى کرد و 
در ازاى این امور مبالغــى را از این افراد 

دریافت مى نمود.
پس از ســقوط حکومت اشرف غنى در 
افغانستان تعدادى از مقامات و سیاسیون 
این کشــور، افغانســتان را ترك کرده و 
به کشــور هاى دیگر از جمله جمهورى 

اسالمى ایران پناه آوردند.
برخى از این افراد با استفاده از فرصت به 
وجود آمده و موج حضور مهاجرین غیرقانونى در ایران 
اقدام به اخاذى از این افراد نموده و در ازاى جعل اسناد 
هویتى مبالــغ هنگفتى را از اتباع افغانســتانى دریافت 

مى کردند.

یک مقام حکومت سابق افغانستان 
در تهران بازداشت شد

  دیده بان ایران |
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فوت 12 نفر در اثر گازگرفتگى 
در اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
از ابتداى سـال تاکنون 55 مورد حادثه گازگرفتگى در 
استان اصفهان رخ داده که به علت استفاده غیرایمن از 
لوازم گرمازا بوده است. منصور شیشه فروش گفت: 43 
مورد از گازگرفتگى به بیمارستان ها منتقل شده اند و 12 
نفر هم فوت شدند. وى افزود: با توجه به سرد شدن هوا، 
مسمومیت با گاز مونوکسـید کربن باعث مسمومیت و 
تلفات مى شود؛ اگر چه وسایل گرمازا، گرمابخش محیط 
زندگى هستند، اما رعایت نشدن اصول ایمنى در کاربرد 

آن ها مى تواند بسیار خطرناك باشد.

 
ابطال انتخابات هیئت بدنسازى 
دیوان عدالت ادارى انتخابات هیئت بدنسازى اصفهان 
را باطل کـرد. در مجمـع انتخاباتى هیئت بدنسـازى و 
پرورش اندام اصفهان که یک اسـفند سـال 98 برگزار 
شـد، حسـین یارمحمدیان بـه عنـوان رئیـس هیئت 
بدنسـازى اصفهان انتخاب شـده بود. پس از برگزارى 
انتخابات، کسرى باقى داور بین المللى بدنسازى ایران 
و دارنده دفترچـه حرفه اى داورى کـه چندى پیش نیز 
در مسـابقات آرنولد کالسیک اسـپانیا قضاوت داشت، 
به عنوان یکى از کاندیدا هاى ریاست هیئت بدنسازى 
اصفهان بـه دلیل دعوت نشـدن بـه صـورت کتبى یا 
شفاهى به مجمع، به دیوان عدالت ادارى شکایت کرد 
که در نهایت شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت ادارى 
پس از حدود 20 ماه، رأى نهایى خود را مبنى بر ابطال 

انتخابات اعالم کرد.

 
زنگ آب براى کالس اولى ها

سیزدهمین جشنواره نخسـتین واژه آب در شهرستان 
نطنز برگزار شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى نطنز، 
زنگ آب در مدارس دخترانه شهیدان تقی زاده و احسان 
با حضور نجفی، رئیس آزمایشگاه هاي آب و فاضالب 
نطنز برگـزار شـد. وى در خصوص مدیریـت مصرف 
بهینه آب نکات مهمى را بـه دانش آموزان کالس اول 
یـادآور شـد و همچنین با طـرح سـئواالت جوایزى به 

دانش آموزان اهدا شد.

 
مانور مقابله با 

تهدیدات بیوتروریستى 
به مناسبت گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل، مانورى 
با هدف افزایش ضریب هوشمندى وتوانایى نیروهاى 
ادارى، فنـى وحفاظـت فیزیکـى باعنوان پیشـگیرى، 
مقابله بـا تهدیدات ومخاطرات بیوتروریسـتى درمنابع 
تولید، ذخیره وتوزیع آب، برگزارشـد. به گزارش روابط 
عمومـى آبفا لنجـان، دراین مانـور به صـورت نمادین 
مراحل آمادگى ونحوه برخورد با هرگونه تهدید ایذایى یا 
خرابکارانه درمحل یکى ازمنابع آب شهرستان با حضور 

نیروى انتظامى وشبکه بهداشت تمرین شد.

 
اهداى 500 هزار جلد کتاب 

مدیرکل کتابخانـه هاى اسـتان اصفهـان گفت: طى 
اجراى ویـژه برنامه نذر کتـاب بیـش از 500 هزار جلد 
کتاب به کتابخانـه هاى عمومى اسـتان اصفهان اهدا 
شـد. امیر هالکویى با بیان اینکه به شدت نیاز داریم تا 
فضاى مفید کتابخانه اى در دسترس مردم باشد، افزود: 
کتابخانه ها از سـنین کودکـى و نونهالى تا کهنسـالى 

مى توانند به مردم خدمت رسانى کنند.

 
برداشت 15 هزار ُتن «بِه» 

از باغات نطنز
مسـئول امور باغبانـى جهاد کشـاورزى نطنـز از آغاز 
برداشـت 15 هزار تن بِه از باغات شهرسـتان نطنزخبر 
داد. اسـفندیار حاجى زاده با اشـاره به آغاز برداشت 15 
هزار تن بِه در نطنز گفت: برداشـت به نسـبت به سال 
گذشـته افزایـش 15 درصـدى را نشـان مـى دهد که 
این رقم در سـال گذشـته نزدیک به 13 هـزار تن بود.  
وى افزود: یک ششـم از سطح زیر کشـت بِه کشور در 
نطنز قرار دارد که این شهرستان، 60 درصد از بِه استان 

اصفهان را تولید مى کند.

خبر

معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: رفع 
معضل آب گرفتگى در زمــان بارش هاى فصلى در این 
شهر نیازمند اصالح طرح هندسى، رفع اشتباه در شیب 

بندى و هندسى عمرانى معابر است.
مهدى بقایى بزرگ ترین مشکل  معابر شهر  اصفهان را 
نداشتن مسیر عبور آب هاى سطحى هندسى شده عنوان 
کرد و افزود:  براى حل این مشکل  در مدیریت شهرى 
گذشته، قراردادى با دانشــگاه  منعقد شده است تا براى 
اصالح هندسى و رفع اشتباه درشیب بندى و نیز هندسى 

عمرانى خدمات شهرى اقدام شود.
بقایى اضافه کرد: باید آب هاى روان  به سمت کانال ها و 

چاه هاى جذبى هدایت شود تا به آب گرفتگى معابر منجر 
نشود درحالى که به دلیل مشــکالت مهندسى در موقع 
بارندگى فاضالب از دریچه ها باال مى زند و همین باعث 

خلل و ایجاد آب گرفتگى مى شود.
وى نهرهاى سنتى باقى از زمان شیخ بهایى معروف به 
مادى ها  را بهترین راه آب هاى مهندسى شــده در شهر 
اصفهان دانست و گفت: : حدود 20 سال پیش در مدیریت 
شهرى تصمیم گرفتند مادى ها را مسدود کنند و سپس 
10 سال بعد متوجه شدند که این کار اشتباه بوده و مجدد 
مادى ها را باز کردند که هنوز  بخشى از مشکالت به قوت 

خود باقى و حل نشده است.

نماینده سابق اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
مردم اصفهان بودند که جان خود را در طبق اخالص قرار 

داده و نگذاشتند خوزستان سقوط کند.
حجت االسالم والمســلمین احمد سالک در خصوص 
حماســه 25 آبان ماه مردم اصفهان که حماســه ایثار و 
شــهادت نام گرفته، اظهار کرد: مردم اصفهان پیش از 
انقالب اسالمى نیز از پیشتازان مبارزه با رژیم شاهنشاهى 

بودند و بیش از 200 شهید تقدیم انقالب کرده است.
وى افزود: در جنگ تحمیلى، مردم اصفهان بودند که جان 
خود را در طبق اخالص قرار داده و نگذاشتند خوزستان 
سقوط کند، اما متأســفانه مردم این استان امروز موانع 

متعددى را براى انتقال آب به اصفهان ایجاد کرده اند.
نماینده سابق اصفهان در مجلس شوراى اسالمى تاکید 
کرد: پس از عملیات محرم بیش از 370 شهید در یک روز 
تشییع شدند؛ تعدادى از خانواده هاى شهدا در جریان این 

عملیات بیش از دو شهید تقدیم انقالب اسالمى کردند.
ســالک ادامــه داد: در روز 25 آبان ماه، آیت ا... ســید 
اسماعیل هاشــمى بر پیکر 370 شــهید گلگون کفن 
عملیات محرم، نماز خواندند و سپس پیکر شهدا از میدان 
امام خمینى (ره) روى دست مردم تشییع شد؛ بعد از ظهر 
25 آبان سال 61 چندین کاروان اعزامى از اصفهان راهى 

خط مقدم جبهه شدند.

مردم اصفهان جلوى سقوط 
خوزستان را گرفتند

چرا با هر بارندگى 
اصفهان را آب مى گیرد؟

تصمیم به بازگشــایى تجمعات و مراکز آموزشى نشان 
مى دهد ماهیت کرونا را نشناخته ایم و هنوز فکر مى کنیم 
شیب هاى نزولى، نشــان دهنده کنترل بیمارى است، 
در حالى  که این اشــتباه اســتراتژیک بزرگى اســت. 
سابقه و روند بیمارى و ســازوکارهایى که در ارتباط با 
واکسیناســیون و رعایت پروتکل هاى بهداشتى وجود 
دارد به وضوح قطعى است که در نیمه اول بهمن شاهد 
پیک ششم کرونا خواهیم بود، درحالى که این بار بیشتر 

افراد جوان و کم سن و سال را درگیر مى کند.
محمدرضا مراثى، رئیس دانشــکده بهداشــت و مدیر 
گروه اپیدمولوژى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان در 
گفت وگو با ایسنا، بابیان این مطلب اظهار کرد: واقعیت 
این است که هم اکنون در شرایط خوبى از نظر اپیدمى 

کرونا قرار نداریم.
وى با اشــاره به اینکه عمومًا گفته مى شــود پنج پیک 
کرونا را در کشور پشت سر گذاشــته ایم، گفت: اگرچه 
درشیب نزولى پیک پنجم کرونا قرار داریم، اما واقعیت 
این است که شیب نزولى پیک پنجم نباید این غفلت را 
در ما ایجاد کند که بر بیمارى تســلط پیدا کرده ایم و در 

حال کنترل است.
مدیر گروه اپیدمولوژى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
افزود: اگر به پیک هاى قبلى کرونا در اســتان و کشور 
و روند و نمودارهاى صعودى و نزولــى آن توجه کنیم 
مى بینیم که ما بعد از هر پیک کرونا، شیب صعودى پیدا 
کردیم، به قله رسیدیم و بعد شــیب نزولى پیدا کردیم، 
ســپس بار دیگر بیمارى فعال شــده و شیب صعودى 
مى گیرد چرا که ساز و کارهاى کنترل بیمارى به خوبى 

اجرا نشده است.
وى بابیان اینکه روند بیمارى و آمار و ارقام نشان مى دهد 
هم اکنون در وضعیت کنترل بیمارى قرار نداریم، افزود: 
هنوز شواهد علمى متقن و دقیقى مبنى بر کنترل بیمارى 
وجود ندارد. در شــرایطى که هنوز واکسیناسیون به حد 
مطلوب نرسیده و از طرف دیگر پروتکل هاى بهداشتى 
در جامعه رعایت نمى شــود نباید به کنتــرل بیمارى 

امیدوار باشیم.
مراثــى تصریح کــرد: ایــن ماهیــت اپیدمولوژیک 
بیمارى هاى پیش رونده و نوظهور اســت که یک شیب 
صعودى طى کرده و به قله مى رسند، سپس وارد شیب 

نزولى مى شوند، بعد از آن ویروس منتظر فرصت هایى 
است تا دوباره افراد مستعد را درگیر کند.

وى با اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت اپیدمى کرونا در 
کشور بدتر از استان اصفهان است، اعالم کرد: تا کنون 
در استان حدود 60 درصد از افراد نوبت اول و 40 درصد 
نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند، در حالى  که 
اگر بخواهیم قضاوتى راجــع به بیمارى و ایمنى گله اى 
داشته باشیم، تزریق واکسن نوبت اول مالك نیست و 
واکسیناسیون کامل مالك است، بر این اساس مى توان 

گفت حدود 40 درصد از افراد جامعه واکسینه شده اند.
این اپیدمولوژیست به مقاالت علمى که اخیراً در مجالت 
معتبر علمى در جهان منتشــر شده اشــاره و تصریح 
کرد: براى رســیدن به ایمنى گله اى در مقابل بیمارى 
کووید19، واکسیناســیون باید به حــدود 90 درصد و 

حتى باالى 90 درصد برســد، بنابرایــن مى بینیم که 
فاصله 40 تا 90 درصد واکسینه شدن افراد زیاد است و 
با واکسیناسیون که موضوع بسیار مهمى براى کنترل 

شدت بیمارى در جامعه است فاصله زیادى داریم.
وى با تأکید بر اینکه میزان کنونى واکسیناســیون در 
جامعه نمى تواند تضمین کند با پیک ششم کرونا مواجه 
نشویم، افزود: از سوى دیگر مى بینیم که زندگى عادى 
در جامعه خصوصا زمانى که شیب بیمارى منفى مى شود 
شروع  شــده است و این درحالى اســت  که آمار رسمى 
اعالم مى کنــد میزان رعایت پروتکل هاى بهداشــتى 
توسط مردم کاهش چشــمگیر پیداکرده و به حدود 40 

درصد رسیده است.
رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
توضیح داد: در اســتان اصفهان میانگیــن مرگ ومیر 

بیماران مبتالبه کرونا در هفته گذشــته در استان حدود 
16 نفر و عدد دو رقمى است، درســت است نسبت به 
میانگین  35 نفر در حدود 3 ماه پیش کمتر شده اما جاى 
تأسف است که هنوز انسان هایى را به دلیل این بیمارى از 
دست مى دهیم. همچنین متوسط بسترى روزانه بیماران 
حدود 1000 نفر است که عدد بزرگى است، از طرف دیگر 
برخى استان هاى هم جوار که ارتباط زیادى با اصفهان 

دارند در حال حرکت به سمت شیب صعودى هستند.
وى بابیان اینکه پیش بینى از وضعیت موجود این است 
که در نیمه اول بهمن ماه شــاهد یک قلــه دیگرى از 
بیمارى خواهیم بود، تصریح کرد: مدارك گذشته، روند 
بیمارى و سازوکارهایى که در ارتباط با واکسیناسیون و 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى وجود دارد به وضوح قطعى 

است که این پیک را خواهیم داشت.

رئیس دانشکده بهداشت و مدیر گروه اپیدمولوژى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان مطرح کرد؛

پیش بینى پیک ششم کرونا در بهمن ماه

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان 
گفت: وقتــى در آمارها از یک میلیــون و 800 هزار نفر 
جمعیت جوان استان سخن مى رود، باید دست کم ساالنه 
100 هزار ازدواج در استان ثبت شود در حالى که میانگین 
ماهیانه ازدواج در استان حدود دو هزار مورد و یک چهارم 

حداقل انتظار است.
على اکبر صافى اصفهانى از ثبت حدود 14 هزار و 100 
ازدواج در هفت ماه گذشته در استان خبر داد و اظهار کرد: 
در مدت مشــابه، یعنى در فروردین تا پایان مهرماه 99 
حدود 13 هزار و 500 ازدواج و پنج هزار و 700 طالق در 

استان به ثبت رسید.
صافى با اشــاره به افزایش حدود 600 واقعه ازدواج در 
استان نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود: نکته دیگر 

قابل قبول نبودن وقایع ازدواج با جمعیت جوان اســتان 
اصفهان است، وقتى در آمارهاى رسمى از یک میلیون 
و 800 هزار جمعیت جوان اســتان سخن گفته مى شود، 
اگر 800 هزار نفر از این جمعیت جوان در سنین ازدواج 
باشند، باید دست کم ساالنه حدود 200 هزار زوج یعنى 

100 هزار ازدواج در استان ثبت شود.
وى میانگین ماهیانه ازدواج در استان را امسال حدود 2 
هزار نفر برشمرد و گفت: اگر آمار به همین نسبت تا پایان 
سال ادامه یابد، ســاالنه نزدیک به 25 هزار ازدواج ثبت 

مى شود که برابر یک چهارم حداقل انتظار است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان 
با اشــاره به زیــر پا گذاشــتن اخالق شــغلى، و ایجاد 
دفترخانه هاى لوکس و ســفره هاى عقــد به اصطالح 

الکچرى در معــدودى دفاتر ازدواج و طــالق، افزود: 
این شــرایط نیز بر وخامت اوضاع اقتصادى و تاب آورى 
دفاتر افزود تا جایى که اکنون در شهر اصفهان با گذشت 
هفت ماه از ســال از حدود 90 دفترخانه ازدواج، تنها 10 
دفترخانه با آمار ماهیانه باالى 40 واقعه ازدواج در شرایط 
اقتصادى مناسبى قرار دارند اما حدود 80 دفترخانه ازدواج 
دیگر، آمارهاى ماهیانه تک رقمى و کمتر از هزینه هاى 
خود دارند.وى راهکار حل این مشــکل را اجراى طرح 
محدودیت ثبت ازدواج و موازنــه درآمد دفاتر بیان کرد 
و گفت: این موضوع در دســت پیگیرى است اما هنوز 
مسئوالن اقدام قاطعى در زمینه سقف بندى ثبت ازدواج 
براى از بین بــردن رقابت هاى ناســالم در میان صنف 

سردفتران، انجام نداده اند.

مدیرعامل نخستین  شــهرك تخصصى رمز ارز  استان 
اصفهان در شهرســتان فریدن از پیشرفت فیزیکى 60 
درصدى این مجموعه خبر داد و گفت: گام اول این طرح 

صنعتى، آذر سالجارى به بهره بردارى مى رسد.
امین خانجانى با اشــاره بــه اینکه مراحــل اول و دوم 
شهرشامل مزرعه اســتخراج رمز ارز (فارم) در زیربناى 
سه هزارمترمربع و کارخانه تولید دستگاه ها و تجهیزات 
اســتخراج کننده ارز دیجیتال (ماینر) به مساحت چهار 
هزار مترمربع اســت اظهار داشــت: عملیات زیربنایى 
مانند دیوارکشى، کانال کشــى، زیرسازى و نصب سوله 
انجام گرفته و تجهیزات موردنیاز خریدارى و تأمین شده 
است و پس از اجراى سقف سوله، این ادوات و تجهیزات 

نصب خواهد شد.
خانجانى به احداث بخشى از نخســتین ُپست برق 63 
کیلوولت شهرك براى تأمین انرژى الکتریکى موردنیاز 
اشاره و تصریح کرد: تجهیزات آن مانند ترانس، کابل و 
تابلو تأمین شده است و هفته نخســت آذر امسال براى 

پروژه اختصاص پیدا مى کند و قرار است 14 مگاوات برق 
را به مجموعه تحویل دهد.

وى اضافه کرد: حدود 40 درصد باقى مانده مجموعه در 
بازه زمانى 40 روزه تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل نخستین شــهرك تخصصى رمز ارز بابیان 
اینکه راه اندازى دوره هاى آموزشــى و تحصیلى مرتبط 
 (Blockchain) با فناورى هــاى نو مانند بالك چیــن

و ارزهاى دیجیتال در دانشــگاه علمى کاربردى دیگر 
برنامه ها به شــمار مى رود گفت: بر اســاس موافقت و 
همکارى شوراى اسالمى شهر و جهاد کشاورزى فریدن، 
ساختمان موردنیاز در شهر دامنه واقع در این شهرستان 
در اختیار مــا قرار خواهد گرفت تا برگــزارى دوره هاى 
مصوب و پذیرش دانشــجو از اوایل آذر سال جارى آغاز 

شود.
خانجانى با تأکید بر اینکه اشــتغال زایى از اصلى ترین 
ثمرات واحدهاى مختلف شهرك رمز ارز است ادامه داد: 
تهیه فهرست مشاغل موردنیاز در این مرحله براى نیمه 
نخست آذر برنامه ریزى شده است و تا دى ماه بالغ بر 100 

نفر جذب بخش هاى مختلف مجموعه خواهد شد.
خانجانى تأکید کرد: برنامه درازمدت مجموعه شهرك 
رمز ارز استفاده هرچه بیشتر از انرژى هاى تجدید پذیر 
به ویژه خورشیدى براى بهره ورى بیشتر و توجه روزافزون 
به مسائل زیست محیطى است و سرمایه گذارى و افزایش 

نیروگاه هاى خورشیدى بر همین مبنا انجام مى گیرد.

ســتاد تنظیم بازار اســتان اصفهان قیمت برخى اقالم 
ضرورى مورد نیاز مردم را اعالم کرد.

سخنگوى ســتاد تنظیم بازار اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه قیمت نان در اســتان نسبت به استان پایتخت 
پایین تر است، گفت: قیمت نان طبق مصوبات کارگروه 
گندم، آرد و نان اعالم شده است که به همین سبب تمام 
واحد هاى نانوایى موظف هستند تا نسبت به قیمت هاى 

ابالغ شده پاى بند باشند.
اسماعیل نادرى  با بیان اینکه مبحثى تحت عنوان مرغ 
آزاد و دولتى نداریم، افزود: قیمت مرغ تازه صرفاً 31 هزار 
تومان است و مرغ منجمد خارجى ترکیه اى کیلویى 20 
هزار تومان، تخم مرغ شانه اى 43 هزار تومان و به صورت 
کیلویى 22 هزار و 500 تومان اســت که اگر غیر از این 

مبالغ به فروش برسد تخلف محسوب مى شود.
نادرى با اشــاره به اینکه قیمت برنج تحت تأثیر عرضه 
و تقاضا قرار دارد، خاطرنشــان کرد: قیمت برنج هندى

 18 هــزار و 500 تومان، برنــج تایلنــدى 12 هزار و
 500 هزار تومان و برنج پاکستانى 20 هزار و 500 تومان 

براى مصرف کننده است.
وى تصریح کرد: اگر فروشگاهى خالف قیمت هاى ذکر 
شده موادغذایى را به دست مصرف کننده برساند تخلف 

کرده و با او برخورد مى شود.

استاندار اصفهان گفت: باید حضور پلیس و اورژانس در 
صحنه تصادفات تسریع شود زیرا در این بحث با متوسط 
جهانى فاصله زیادى داریم و باید اقدامات الزم براى رفع 

مشکل صورت گیرد.
ســید رضا مرتضوى در دومین جلسه شوراى راهبردى 
تصادفات پلیس راهور اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
کشــور ما به لحاظ تعداد فوتى هــا و مصدومان جایگاه 
ناگوارى دارد که در ده پانزده سال گذشته این وضعیت 
بهتر شــده اســت اما وضعیت کنونى با افق پیش رو ما 

فاصله دارد.
استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم توجه به نقاط حادثه خیز 
ابراز داشت: باید در نقاط حادثه خیز یک گام بلند برداشته 

شــود، الزم است فرجه الزم داده شــود تا دستگاه هاى 
مرتبط وظایف خود را در این زمینه انجام دهند.

وى با بیان اینکه باید وضعیت رانندگى در سطح استان 
اصفهان بهبود یابد، ادامه داد: این امر با نظارت بیشتر بر 
اجراى قوانین اجرایى مى شود، همچنین در این راستا باید 

کنترل دوربین هاى راهنمایى و رانندگى جدى تر شود.
مرتضوى  اضافه کرد: در کنار جرایم، فرهنگ ســازى 
نقش مهمى در کاهش تصادفــات دارد که باید بیش از 

پیش مورد توجه قرار بگیرد.
وى تصریح کرد: باید حضور پلیس و آمبوالنس در صحنه 
تسریع شود، در این بحث با متوسط جهانى فاصله زیادى 

داریم که باید اقدامات الزم براى رفع آن انجام شود.

میانگین ازدواج در اصفهان یک چهارم حداقل انتظار است 

گام اول «شهرك رمز ارز فریدن»  آذر  به بهره بردارى مى رسد

 قیمت اقالم ضرورى در اصفهان اعالم شد

وضعیت رانندگى در سطح استان اصفهان 
باید بهبود یابد

فرمانده ســپاه حضرت صاحــب الزمان (عج) 
اصفهان پیش از ظهر دیروز در نشست خبرى 
به مناسبت هفته بســیج در جمع خبرنگاران با 
گرامیداشت حماسه مردم اصفهان در 25 آبان 
اظهار کرد: حضور و مشارکت مردم اصفهان و 
شــهداى عملیات محرم در این روز چنان بى 

نظیر بود که مردم دنیا را به تعجب واداشت.
ســردار مجتبى فدا گفت: اســتان اصفهان در 
بعد ایثارگرى بخش ارزنده و چشمگیرى دارد 
شاخص هاى ایثارگرى اصفهان از تعداد شهدا، 
خانواده هاى با دو شــهید، جانبازان و عملکرد 
یگان هاى مختلف در هشت سال دفاع مقدس 

قابل تشخیص است.
فدا با اشاره به خدمات و نقش آفرینى بسیج در 
عرصه هاى مختلف گفت: از روز اول تشکیل، 
بسیج منشأ خیرات بوده اســت و  در برقرارى 
امنیت و آســایش براى مردم و در عرصه هاى 

مختلف نقش آفرینى کرده است.
وى خاطر نشان کرد: در راستاى کنگره شهداى 
استان، نزدیک به 12 هزار آلبوم شهداى استان 
توسط دانش آموزان تهیه شده که 9 هزار آلبوم 
در هفته اول بسیج به خانواده شهدا اهدا مى شود 
این آلبوم ها در مدارس و آموزش و پرورش نیز 

گذاشته مى شود.
وى افــزود: تجلیل از پایگاه هــاى نمونه برتر 
خواهــر و برادر در اســتان در روز پنجشــنبه 
یکى دیگر از برنامه هاى بســیج است. برخى 
از این پایگاه ها بر اســاس نــوع عملکرد در 
جشنواره شــرکت کردند که در این جشنواره، 
پایگاه اصفهان و کاشــان رتبه اول کشــورى 

شدند.
 وى افزود: در کمک به سیل زدگان سى سخت 
آنچه در مســکن تعهد کردیم، کــه 10  واحد 
احداث کامل و 50 واحــد تعمیرى بود را هفته 
آینده به صورت کامل تحویــل مى دهیم؛ در 
تماســى که با فرمانده سپاه هرمزگان داشتیم، 
اعالم آمادگــى کردیم هر گونه نیازى باشــد 

آمادگى کمک به مردم هرمزگان را داریم.

اعالم آمادگى سپاه 
اصفهان براى کمک به 
زلزله زدگان هرمزگان
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آگهى تغییرات
شرکت سپاهان بشیر شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 7318 و شناسه ملى 10260284250 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1400/06/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : ت حمید پناهى نجف آبادى به کدملى 
ملى 1092134697 و جعفر جعفــرى به کدملى 
1288891784 به ترتیب بســمت بازرسان على 
البدل و اصلى شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1222650)

آگهى تغییرات
شرکت سپاهان بشیر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
7318 و شناسه ملى 10260284250 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده 
سهامداران و از طریق باال بردن ارزش ریالى سهام از مبلغ

 000000 040 38ریــال بــه 000000000 72 
ریــال افزایــش یافت و مــاده 5 اساســنامه بشــرح 
زیراصالح شــد:ماده 5 اصالحى : ســرمایه شرکت مبلغ
 000000000 72 ریال نقدى اســت که به 600سهم با 
نام عادى 000 000 120 ریالى منقســم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى

 اصفهان (1222654)

با به پایان آمدن فیلمبردارى بخش هاى مربوط به 
لوکیشن شهریاردر این سریال، گروه فیلمبردارى 
و بازیگران آن از هفته  گذشته به شهرك دهکده   
المپیک رفتند و ادامه  فیلمبردارى آن فعال 

در این شهرك ادامه دارد.
هم زمان با تغییر لوکیشن این سریال، 

بازى هاى مهران رجبى در نقش آقاى ثالث، دوســت 
قدیمى استاد پروا آغاز شد که فخرالدین صدیق شریف 
نیز نقش اســتاد پروا را در آن برعهــده دارد. هم چنین 
شبنم قلى خانى که نقش افسون دختر استاد پروا را ایفا 
مى کند، روز چهارشنبه  هفته  گذشته هم زمان با جشن 
تولدش بخش هاى دیگرى از نقش خــود را در مقابل 

دوربین افشین گودرزى در سریال قصه   هزار افسون به 
کارگردانى سعید عباسى بازى کرد.

این گزارش در ادامه مى افزاید: از دیگر بازیگرانى که به 
جمع بازیگران این سریال پیوستند، مى توان به مهرى 
آل آقا اشاره کرد که نقش همسر آقاى ثالث را در مقابل 
فخرالدین صدیق شریف بر عهده دارد. هم چنین سام 
قلى زاده، امیرعباس جریان هم به جمع بازیگران کودك 

و نوجوان سریال قصه  هزار افسون اضافه شدند.
فیلم نامه  ســریال قصــه  هــزار افســون را محبوبه 
عرب قنبرى نوشته و سعید عباســى با مشاوره  مهدى 
فرجى آن را بــراى پخش در شــبکه   نمایش خانگى 

آماده مى کند.
بازیگران این سریال عبارتند از: پژمان بازغى، بهنوش 
بختیارى، شبنم قلى خانى، سیاوش مفیدى، نگار عابدى، 
سوسن پرور، فخرالدین صدیق شریف، وحید شیخ زاده، 
آرش نــوذرى، آرش میراحمــدى، میثم رســتگارى، 
شــهرام عبدلى، مختار سائقى، ساناز ســماواتى، بهار 
نوحیان، مانى رحمانــى، مهران رجبى، خشــایار راد، 
ســاعد هدایتى، شهین تســلیمى، محمد رضا حیاتى،

 آتش تقى پور و... 

اصغر فرهادى در جریان رویداد رقباى فصل جوایز 
سینمایى در لس انجلس که از سوى نشریه ددالین 
برگزار مى شود، عنوان کرد که یک فرآینده طوالنى 
مدت ذهنى و پس از آن مجموعــه اى از تمرین ها 
در دنیاى واقعى، شــکل دهنده فیلم تحسین شده 

«قهرمان» بوده است.
فرهادى که از طریق مترجم در این رویداد صحبت 
مى کرد گفت: ایده اصلى فیلم «قهرمان» که موفق 
به کســب جایزه بزرگ جشــنواره فیلم کن شــد، 
نخســتین بار زمانى که یک دانشجو بود به ذهنش 
خطور کرده و ریشه در تماشاى یک نمایش انگلیسى 
دارد که توسط دیگر دانشجویان اجرا شد و موجب 
شد عالقه مند به داســتان هایى درباره افرادى شود 
که با بازگرداندن چیزهاى گمشده و جستجو براى 
پیدا کردن صاحب آنها، مورد تحسین قرار مى گیرند 

وتبدیل به قهرمانان محلى مى شوند.
این ســینماگر ایرانى در ادامه توضیح مى دهد: این 
ایده که جوامع قهرمان مى سازند همیشه در ذهنش 
بوده هر چند در آن زمان هرگز فکر نمى کرده قرار 
است فیلمى درباره این ایده بسازد. اما او سال ها بعد 
و پس از تبدیل شدن به فیلمساز موفق و حرفه اى و 
در فاصله اى کوتاه پس از ساخت فیلم اسپانیایى زبان 
«همــه مى دانند» در ســال 2018، بــه این ایده 

بازمى گردد.
او معتقد است که ایده هاى پربار فیلم معموال زاییده 
دوره هاى طوالنى و ناخودآگاه پردازش هســتند: 
«این ایده ها به آرامى درون ذهنتان رشــد مى کنند 
و شما حتى نســبت به آن ها آگاه نیستید. نیمه شب 
ناگهان از خواب مى پرید و حــس مى کنید، چیزى 
اذیت کننده در ذهن شماســت و باید آن را بیرون 

بیاورید».
فرهادى همچنین به این موضوع اشاره کرد که چند 
روز پیش و در جریان سفر به لس آنجلس نیز اتفاق 
مشابهى را تجربه کرده است: «نمى توانستم بخوابم 
و ناگهان حس کردم ایده فیلم بعدى ام را پیدا کردم 
و تمام شب را مشغول نوشتن بودم. وقتى شروع به 
نوشتن مى کنید ذهن شــما مثل یک آهن ربا همه 
چیزهاى که براى آن ایده مفید است را جذب مى کند. 
زمان، خاطره و تجربیات شکل گیرى اولیه مهم ترین 
و قدرتمندتریــن ابزارها در گنجینه یک فیلمســاز 
محسوب مى شــوند و براى من اغلب چیزهایى که 
به ذهنم مى آید از دوران کودکى است. فکر مى کنم 
بزرگترین سرمایه اى که یک هنرمند در زندگى دارد، 

دوران کودکى است».
این کارگردان برنده اســکار دربــاره موضوع فیلم 
جدیدش توضیح داد: «مشغول کار بر روى این ایده 

هستم اما اجازه دهید که روى آن تامل کنم تا واقعا 
به ایده اى جدى تبدیل شود».

فرهادى که امســال با فیلم «قهرمــان» نماینده 
سینماى ایران در شــاخه بهترین فیلم بین المللى 
جوایز اسکار است، درباره استفاده از زمان در هنگام 
تعویق تولید این فیلم بــه دلیل همه گیرى ویروس 
کرونا از برگزارى یــک فرآیند تمریــن 10 ماهه 
همراه با بازیگــران خبر داد که خیلــى زیاد به نفع 
فیلم تمام شده است و توضیح داد: «در واقع تمرین 
براى کارگردان و بازیگران مفیدتر است و در طول 
تمرینات مى توان اشتباه کرد و بر اساس تصمیمات 
تغییراتى ایجاد کنید. در جریان تمرینات متوجه این 
موضوع شدم که باید به هر کاراکتر زمان خودش را 
بدهم و در نتیجه درك مى کنیم که هر کدام از این 
شــخصیت ها از کجا مى آیند و بنابراین در جریان 
تمرینات شــروع به برخى بازنویســى ها مى کنم و 
نتیجه آن شــد که هیچ شخصیتى ســیاه یا سفید 

نیست».
فیلم «قهرمان» بر اســاس پیش بینى  رسانه هاى 
خارجى یکى از بخت هاى اصلى شاخه بهترین فیلم 
بین المللى جوایز اسکار 2020 است و در شاخه هاى 
بهترین فیلم، کارگردانى و فیلمنامه اصلى نیز شانس 

خواهد داشت.

صحبت هاى جدید فرهادى درباره شکل گیرى داستان «قهرمان»

اغلب چیزهایى که به ذهنم مى آید 
از دوران کودکى است

ناگفته هاى پسر
 سیروس گرجستانى
 از دلتنگى براى پدرش

سیاوش گرجستانى بازیگر سریال سرجوخه درباره 
حضورش در این مجموعه گفت: سریال «سرجوخه» 
نوعى نگرش جدید به سریال سازى دارد و با نوآورى 
و ریتم خوب، توانسته مخاطب خود را جذب کند که 

این حاصل تالش تیم جوان سریال است.
وى اظهار کرد: آخرین حضور من به عنوان بازیگر 
در یک اثر نمایش صحنه اى رقم خورد که به حدود 
سه سال پیش برمى گردد. دلم براى بازى و بازیگرى 
تنگ شده بود و این شــد که این شب ها در خدمت 

مخاطبان «سرجوخه» هستم.
این بازیگر درباره اهداف آینده و کار جدیدش گفت: 
براى یک سریال تلویزیونى صحبت هایى شده اما 
قطعى نیســت. حدود 6 ماه هم روى یک فیلمنامه 
کوتاه با موضوعــى خاص کار کــرده و آماده ام در 
آینده خیلى نزدیک دومین فیلم کوتاهم را به عنوان 

کارگردان بسازم. 
گرجستانى از پدرش (سیروس گرجستانى) هم گفت 
و بیان کرد:کســانى که پدر از دست داده اند، حرف 
من را مى فهمند. وقتى دل هواى دست و بوسه بابا 
را مى کند، وقتى صدایش در گوش مى پیچد اما او 
را نمى بینى، انگار یه سنگ یک ُتنى روى سینه آدم 
مى گذارند و نفس کشیدن مختل مى شود. این درد 
بى درمانى است که تا ابد با من است. دوست داشتم 
پدرم نقشم را در سریال «سرجوخه» مى دید. اگر بابا 
بود و من را در این نقش و نقش هاى دیگه مى دید، 
قطعا منصف ترین و کارشناسانه ترین نقد ها را به من 
وارد مى کرد. چون پدر بود و مغرض نبود؛ استاد بود 

و صرفًا در جهت اصالح حرف مى زد.
این بازیگر با اشاره به تأثیر حضور پدرش در انتخاب 
حرفه بازیگرى و کارگردانى، اظهار کرد: حضور پدرم 
در عرصه بازیگرى، صد در صد در سوق پیدا کردن 
من به این سمت تأثیر داشت. اولین بار در سن چهار 
سالگى و به واســطه پدر و بازى در فیلم سینمایى 
«دوران سربى» اثر خســرو معصومى با سینما آشنا 
شدم. از همان سنین پدرم اصرار داشت که من وارد 
این حرفه شــوم. من هم تا پایان دبیرستان پیگیر 
بودم، اما باالخره جوانى است و انتخاب هاى خامى 

که پیش مى آید.
وى افزود: چند سالى که به گریم در سینما مشغول 
بودم، پدرم همواره زمزمه ها و گالیه هایش را از من 
داشت. تا اینکه باالخره حدود 10 سال پیش که به 
دانشگاه رفتم و در رشــته گرافیک تحصیل کردم، 
همزمان با تشــویق ها و حمایت هاى بابا به همان 
سمت که عاشقانه دوست داشــتم سوق داده شدم. 
البته حضور و پذیرش امثال من که پدر یا مادرشان 
در حرفه بازیگرى هســتند و یا به قولى با نون این 
حرفه قد کشیده اند، دشوار تر است. اما پدرم همیشه 
به گوشم خواند اگر از در بیرونت انداختند، از پنجره 

داخل شو اگر عاشق بازیگرى هستى.

مل گیبسون اعالم کرد قرار است قسمت پنجم «اسلحه مرگبار» را کارگردانى کند.
بازیگر و کارگردان مشهور آمریکایى ســینما  اعالم کرد بعد از 23 سال دوباره در فرنشایز «اسلحه 
مرگبار» ایفاى نقش خواهد کرد. او همینطور فاش کرد که قرار است کارگردانى این قسمت را نیز 

برعهده بگیرد.
گیبسون در این گفتگو به کارگردان این مجموعه فیلم ها یعنى ریچارد دانر اداى احترام کرد و گفت: 
مردى که همه فیلم هاى قبلى را کارگردانى کرد ریچارد دانر بزرگ بود. او در حال تکمیل فیلمنامه 
این کار بود. بنا به گفته گیبسون، دانر یک بار به او تاکید کرده بود که اگر از دنیا رفت، گیبسون این 

کار را ادامه دهد.
ستاره برنده جایزه اســکار تاکید کرد که دانر این گفته ها را به همسر و استودیوى تولید کننده فیلم 

نیز اعالم کرده بود. 
مل گیبسون اولین بار سال 1987 در نقش مارتین ریگز افسر پلیس همراه با دنى گالور نقش هاى 

اصلى این فیلم را بازى کرده بودند.

سرى اول و دوم فیلم  «گشت ارشاد» که در ابتدا و میانه دهه 90 اکران شدند، هر کدام جزء فیلم هاى 
پرفروش زمان خود بودند و حاال باید دید آیا سومین سرى این فیلم که کلمه «ارشاد» هم از آن حذف 

شده در دوران کرونا مى تواند مخاطب جذب کند؟
 فیلم سینمایى «گشت 3» به تهیه کنندگى و کارگردانى سعید ســهیلى که قرار بود پنجم آبان ماه 
همزمان با فیلم «قهرمان» اکران شود، در شروع دوران کارى مدیریت جدید سینما با حاشیه هایى 
روبرو شد که با وجود داشــتن پروانه نمایش در زمان مقرر روى پرده نرفت ولى سرانجام از سوى 
شوراى صنفى نمایش اعالم شد که از 26 آبان در سینماهاى کشــور اکران خواهد شد و بر همین 

اساس پوستر آن نیز با طراحى عرفان بهکار رونمایى شده است.
فیلم سینمایى «گشت ارشاد» که در سال 91 ساخته شد، بیش از یک میلیارد تومان و «گشت ارشاد 

2» در سال 95 نزدیک به 20 میلیارد تومان فروختند.
در ماه هاى گذشته که گیشه سینماها به دلیل کرونا از رونق افتاده بود، فیلم کمدى «دینامیت» و بعد 
از آن «قهرمان» مخاطب نسبتا خوبى را به سینماها کشاندند و فیلم «دینامیت» در روزهاى گذشته 

به فروش حدود 22 میلیارد تومان و «قهرمان» به 6 میلیارد تومان رسیده است.
دست اندرکاران فیلم «گشــت 3» پیش بینى مى کنند که این فیلم در همین دوران محدودیت هاى 

کرونایى مخاطب قابل توجهى را جذب کند.  
ساعد سهیلى، پوالد کیمیایى، بهنام بانى، میرطاهر مظلومى، نازنین کیوانى، مبینا رحمتى، اسدا... 
منجزى، امیر محاسبتى، اشکان عقیلى، مهدى دانایى فرد، با معرفى علیرضا خواجه نیا و با هنرمندى 

امیر جعفرى گروه بازیگران «گشت ارشاد 3» را تشکیل مى دهند.

26 آبان  ماه   1400 س6چهارشنبه

مل گیبسون «اسلحه مرگبار 5» را مى سازد

«گشت ارشاد» دوباره مى فروشد؟

شجاع نورى در نقش «سلمان فارسى» 
مقابل دوربین رفت

عوامل «سلمان فارسى» براى ادامه تصویربردارى صحنه  هاى مربوط به «دیر سنت 
تومازو» پس از دو سال به قشم بازمى گردند.

شروع سریال «سلمان فارسى» ســال 98 از قشم بود و حاال پس از 
دو سال عوامل براى ادامه کار به مدت دو ماه به زودى عازم قشم 
مى شوند. عوامل مدتى پس از طراحى لوکیشن ها و آماده شدن 
ادوات مربوط به بخش هاى مورد نظر، عازم قشــم مى شوند و 

همزمان طراحى و ساخت لوکیشن ها ادامه دارد.
علیرضا شجاع نورى، بازیگر نقش«سلمان فارسى» نیز براى 

ایفاى نقش جلوى دوربین داود میرباقرى قرار گرفت.
ساخت سریال «سلمان فارسى» حداقل 5 سال به طول خواهد 
انجامید و تاکنون حدود 25 درصد از این سریال تاریخى تولید 
شده است. ضمن اینکه از میان 20 هزار بازیگرى که براى این 
سریال شناسایى شده اند، بیش از 1500 بازیگر جلوى دوربین 

داود میرباقرى قرار گرفته اند. 
سریال «سلمان فارسى» در ســه فصل روایت مى شود که 

تاکنون بخش زیادى از فصل بیزانس که 25 درصد از کار است 
تصویربردارى شده است.

مهران رجبى و شبنم قلى خانى به دهکده المپیک رفتند

ببا به پایان آمدن فیلمبردار
للللولوکیشن شهریاردر این س
و بازیگران آن از هفته  گذ
المپیک رفتند و ادا
این شهرك در
هم زمان با تغ

لمان فارسى» 
فت

نه  هاى مربوط به «دیر سنت 

 حاال پس زاز
مشم عازم ق
ده شدن 
 شوند و 

ز براى 

خواهد 
تولید 
ى این 
ربین

 که 
است  ر

تازه ترین اثر کیهان کلهر با نام همچون شــب فیروزه اى نیشــابور، با 
همکارى نوازندگان گروه راه ابریشم با 8 قطعه در سطح جهانى منتشر 

شد و در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.
کیهان کلهــر در صفحــه مجازى خــود ایــن آلبــوم را اداى احترامى 
بــه نیشــابور دانســت کــه یکــى از شــهرها در مســیر راه ابریشــم 

بوده است.
مایکل لینگستون آهنگساز این آلبوم است و نوازندگانى که پیش از 
این با کیهان کلهر در پروژه جهانى راه ابریشم همکارى کردند نیز در 

این آلبوم به هنرنمایى پرداخته اند.
این آلبوم اکنون در پلتفرم هاى جهانى موســیقى در دسترس جهانیان قرار 

دارد.
کیهان کلهر نوازنده کمانچه و چهره بین المللى موسیقى ایران پیش از این 

با گروه راه ابریشم کنسرت ها و آلبوم هاى ارزشمندى را منتشر کرده است. 
وى حضور فعالى در اجراهــاى برخط و رایــگان دوران همه گیرى کرونا 
داشــته اســت. این هنر مند پیش از ایــن برنده جایــزه جهانى وومکس

 نیز بوده است.

تازه ترین اثر کیهان کلهر منتشر شد
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هفته پنجم لیگ برتر فوتبــال، جام خلیج فارس، روز پنج شــنبه 27 آبان ماه با 
برگزارى 3 دیدار آغاز مى شــود که در یکى از این بازى ها، ذوب آهن اصفهان در 

ورزشگاه امام رضا(ع) به مصاف تیم فوتبال پدیده مشهد خواهد رفت.
فردا ذوب آهن در یکى از حســاس ترین بازى هاى هفته پنجم لیگ برتر باید به 
مصاف تیم پدیده مشهد برود؛ دیدارى سخت و حساس که کسب نتیجه در آن 
براى هر 2 تیم از اهمیت باالیى برخوردار بوده و 3 امتیاز بازى، مى تواند تأثیر زیادى 

در ادامه روند آنها داشته باشد.
این دیدار در شرایطى برگزار مى شود که ذوب آهن هفته گذشته در بازى معوقه 
خود از هفته سوم مقابل پیکان شکست خورد تا بهترین فرصت براى بهبود جایگاه 
خود را از دست بدهد. ذوبى ها که در فصل جارى شرایط خوبى دارند و روند رو به 
رشدى را آغاز کرده اند، به دنبال آن هستند که با شکست پدیده این روند را حفظ 
کرده و جایگاه شان را بهبود ببخشند. در آن سو پدیده مشهد برابر تیم هوادار به 
میدان رفته و شکست خورد تا روند ناکامى هاى این تیم وارد چهارمین هفته خود 
شود. پدیده در 4 هفته قبلى بردى به دست نیاورده و در تالش است در این بازى 

خانگى نخستین 3 امتیاز خود را کسب کند.
ذوب آهن در 4 بازى قبلى خود 2 پیروزى و 2 شکست به دست آورده و با 6 امتیاز 
در رده هفتم جدول قرار دارد. در آن ســو پدیده از 3 قبلى خود یک مساوى و 2 
شکست پیاپى به دست آورده و با یک امتیاز در قعر جدول رده بندى قرار گرفته 

است.
نکته جالب توجه درباره پدیده این است که آنها پیش از شروع فصل، بسیارى از 
ستاره هاى خود از جمله قاسمى نژاد، نعمتى، حسین مهربان و یوسف وکیا را از دست 
داده و اتفاقات عجیب و غریبى را تجربه کردند و همین امر باعث شده برخالف 

فصول گذشته لیگ را بسیار بد شروع کرده و شرایط اسفناکى داشته باشند.
ذوب آهن فصل جارى را خوب شروع کرده و به مرور زمان به ثبات تیمى و انسجام 
تاکتیکى قابل قبولى رسیده است. شاگردان تارتار در فصل جارى تالش دارند با 
ارائه یک بازى بسته و پرفشار، در گام نخست دروازه تیم شان را بسته نگاه دارند و با 
ضدحمالت پرسرعت دست به موقعیت سازى بزنند. ذوبى ها در فاز دفاعى نیز در 

شرایط ایده آلى هستند. دفاع تیمى و منظم، کنار حضور 
دروازه بان مطمئن و مدافعــان باتجربه، ذوب آهن 
را در بخش دفاعى جزء تیم هــاى خوب لیگ قرار 

داده است.
در آن سو پدیده شرایط اســفناکى دارد و غرق در 
حاشــیه و بحران اســت تا جایى که بازیکنان این 
تیم در هفته دوم مســابقات حاضر نشدند مقابل 

مس رفســنجان به میدان بروند و 
کمیته انضباطى هنوز رأى خود را 

درباره آن بازى صادر 
نکرده است. اگر چه 
چند هفته اخیر میثاقیــان در طول 

تا تیمش را از بحران خارج تالش زیادى کرده 
کند و تعطیلى لیگ نیز فرصت خوبى در اختیار میثاقیان قرار داد تا تیمش را 

بازسازى کند. پدیده اگرچه از نظر روحى و روانى شــرایط مناسبى ندارد اما 
پیروزى در این بازى خانگى مى تواند براى آنها به منزله شــروع دوباره باشد و 
همین امر باعث شده تا با انگیزه زیادى مقابل ذوب آهن حاضر شوند. پدیده در 
فاز هجومى شرایط خوبى ندارد و بازیکنان این تیم در 3 هفته گذشته گلى به ثمر 
نرسانده اند. شاگردان میثاقیان در فاز دفاعى نیز عملکرد چندان خوبى نداشته و 

دریافت 3 گل در 3 بازى قبلى نشان دهنده ضعف این تیم در خط دفاعى است.
ذوبى ها مى دانند که اگر به دنبال پیروزى در این دیدار هستند، عالوه بر داشتن 
تمرکز روانى و نظم دفاعى باال، باید از کوچک ترین موقعیت هاى گلزنى بیشترین 

بهره را ببرند.
دیدار ذوب آهــن و پدیــده بازى حســاس، جذاب و ســختى خواهــد بود. 

نیاز هر 2 تیم به بــرد در کنار نتایج تقابل  فصل گذشــته آنها 
مى تواند انگیــزه دوچندانى براى بازیکنــان هر 2 تیم 

به وجود آورد.

فردا مصاف ذوب آهن با پدیده در مشهد

اوج گیرى با گذر از
 قعرنشین جدول

2 بازیکن مصدوم تراکتور در اولین تمرین زیرنظر سرمربى جدید این تیم 
شرکت کردند.

تیم فوتبال تراکتور جمعه در چارچوب دیدارهاى هفته پنجم لیگ برتر و 
در نخستین بازى اى که زوونیمیر ســولدو را روى نیمکت دارد به مصاف 

سپاهان مى رود.
محمد عباس زاده و شاهین ثاقبى دو بازیکن مصدوم تراکتور که در دیدار 
قبلى این تیم مقابل پیکان غایب بودند، در نخستین تمرین زیرنظر سرمربى 

جدید شرکت کردند تا شانس آنها براى حضور برابر سپاهان بیشتر شود.
قرار است تا پیش از اعزام تیم تراکتور به اصفهان وضعیت این نفرات براى 
قرار گرفتن در ترکیب اصلى تیم شان در بازى با شاگردان محرم نویدکیا 

مورد ارزیابى قرار بگیرد. 
دیدار دو تیم از ساعت 18 جمعه در ورزشگاه نقش جهان برگزار مى شود.

سرمربى اســبق تیم ملى فوتبال کشورمان درباره اختالف 
اسکوچیچ و طارمى گفت: در حال حاضر نباید به تیم ملى 
ضربه بزنیم و وقت آن اســت که به همدیگر اعتماد به نفس 

بدهیم.
افشــین قطبى گفت: وقتى به مهدى طارمى نگاه مى کنم، همیشه 
براى تیم هاى دیگر خطرساز است. از نبود او نگران شدم چرا که این اتفاقات 

به تیم ملى ضربه مى زند. اگر مشکلى است باید با همدیگر حل کنند. 
وى گفت: سه نکته بسیار مهم است. اولین عشق براى بازى و وطن. دومى 
احترام گذاشــتن به بقیه. اگر این موضوع از بین برود، فضاى تیم خراب 
مى شود. ایمان داشــتن به همدیگر نیز بسیار مهم اســت. حاشیه اولین 
کلمه اى بود که در ایران یاد گرفتم. در خارج چنین کلمه اى وجود ندارد. 
وقتى پرسپولیس بودم بعد از چند ماه این حاشیه مثل طوفان سمتم آمد و 

آن را یاد گرفتم. اگر مدیریت نشود، تیم بهم مى ریزد.
سرمربى اسبق تیم فوتبال پرسپولیس بیان کرد: من نمى دانم که اسکوچیچ 
آن حرف را زده یا نه اما فکر مى کنم اگر مربى مى خواهد حرفى بزند، باید 
آن را به بازیکنانش بگوید. مربى باید از بازیکنان خود در رسانه ها حمایت 
کند و مسئولیت را بر دوش خود بیاندازد. به بازیکنان باید احترام گذاشت. 
طارمى نیز نباید در رسانه ها جواب مربى را بدهد. او باید با مربى خود حرف 

مى زد. اگر این بازى را مى باختیم خیلى بد مى شد. 

از باشگاه پرسپولیس خبرمى رســد یحیى گل محمدى پس از خرید دو 
بازیکن تاجیکســتانى فقط یک مهاجم خارجى دیگر مى خواهد و بس! 
این در حالى اســت که پیش از این زمزمه هایى شــنیده مى شد مبنى بر 
اینکه سرمربى پرسپولیس یک هافبک بازیساز خارجى مى خواهد و هنوز 

چشمش به دنبال بازیکنى شبیه به بشار رسن عراقى است.
حاال یحیى گل محمدى تصمیم گرفته است فقط یک مهاجم گلزن خارجى 

بخرد تا از بابت خط حمله پرسپولیس خیالش راحت شود.
خرید کوین یامگا و رودى ژســتد دو مهاجم فرانســوى از سوى باشگاه 
استقالل، یحیى گل محمدى را براى جذب مهاجم خارجى ترغیب کرده 

است.
گفته مى شود سرمربى پرسپولیس خواستار خرید یک مهاجم اروپایى است 
و چند گزینه را نیز درآب نمک خوابانده است که پس از باز شدن پنجره نقل 
و انتقاالت این تیم از باشگاه بخواهد نسبت به خرید یکى از آنها اقدام کند.

شنیده شده   یحیى گل محمدى دیگر نظرى روى کى روش استنلى ندارد 
چرا که او مدت هاست به برزیل رفته و عضو تیمى هم نشده است. بنابراین 
وضعیت نامعلومى دارد و سرمربى پرسپولیس نمى خواهد یک خرید ناموفق 

داشته باشد!

طبق هماهنگى کمیته آموزش فدراســیون فوتبال، کاکائو برزیلى 
سرمربى کنونى تیم ملى فوتسال کویت براى برگزارى یک دوره 
کالس دو روزه به جهت دانش افزایى مربیان و مدرســان 

فوتسال به ایران مى آید.
ریــکاردو ســوبرال ملقــب به 
«کاکائو» سرمربى برزیلى تیم 

فوتسال کویت براى برگزارى یک ملــى 
دوره دانش افزایى به ایران ســفر مى کند. این ســفر با توجه به 
اتفاقات اخیرى که در تیم ملى فوتســال رخ داده بى حاشــیه 

نخواهد بود.
طبق اخبارى که به گوش مى رسد بین محمد ناظم الشریعه 
سرمربى فعلى تیم ملى فوتسال با فدراسیون اختالفاتى پیش 
آمده که باعث شده این شایعه به وجود آید که سفر سرمربى برزیلى به 
تهران مى تواند بابت انتخاب وى به عنوان سرمربى تیم ملى ایران باشد. 
هر چند که این مدرس با فدراسیون کویت قرارداد دارد اما این شایعات 

در بین اهالى فوتسال پیچیده است.
 طبق هماهنگى کمیته آموزش فدراسیون فوتبال کاکائو برزیلى قرار 
اســت در دو هفته آینده براى برگزارى یک دوره کالس دو روزه به 

جهت دانش افزایى مربیان و مدرسان فوتسال به ایران بیاید.
پیش از این هم حسن کامرانى فر دبیرکل فدراسیون فوتبال گفته 
بود که به زودى تغییرات گسترده در فوتسال داریم که در مورد آن 

اطالع رسانى مى شود.
 

ده آلى هستند. دفاع تیمى و منظم، کنار حضور 
ن مطمئن و مدافعــان باتجربه، ذوب آهن 
ش دفاعى جزء تیم هــاى خوب لیگ قرار 

.
پدیده شرایط اســفناکى دارد و غرق در  و
بحران اســت تا جایى که بازیکنان این   و
فته دوم مســابقات حاضر نشدند مقابل 

بروند و  ســنجان به میدان
ضباطى هنوز رأى خود را 

ن بازى صادر 
ت. اگر چه 
چند هفته اخیرن درطول
تا تیمش را از بحران خارجیادى کرده

طیلى لیگ نیز فرصتخوبى در اختیار میثاقیانقرار داد تا تیمش را 
 کند. پدیده اگرچه از نظر روحى و روانى شــرایط مناسبى ندارد اما 

این بازى خانگى مى تواند براى آنها به منزله شــروع دوباره باشد و  در
ر باعث شده تا با انگیزه زیادى مقابل ذوب آهن حاضر شوند. پدیده در 
3مى شرایط خوبى ندارد و بازیکنان این تیم در 3 هفته گذشته گلى به ثمر 
د. شاگردان میثاقیان در فاز دفاعى نیز عملکرد چندان خوبى نداشته و 

3 گل در 3 بازى قبلى نشان دهنده ضعف این تیم در خط دفاعى است. 3
مى دانند که اگر به دنبال پیروزى در این دیدار هستند، عالوه بر داشتن 
نىو نظم دفاعى باال، باید از کوچک ترین موقعیت هاى گلزنى بیشترین 

رند.
ســختى خواهــد بود. پدیــده بازى حســاس، جذاب و بآهــن و

تقابل  فصل گذشــته آنها  تیم به بــرد در کنار نتایج
2نگیــزه دوچندانى براى بازیکنــان هر 2 تیم

ورد.
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آخرین وضعیت 
2 بازیکن مصدوم تراکتور
 پیش از دیدار با سپاهان

 واکنش قطبى
 به اختالف اسکوچیچ و طارمى

تصمیم یحیى درباره خرید
 سومین خارجى پرسپولیس

کاکائو سرمربى
 تیم ملى ایران مى شود؟

داور بین المللى فوتبال گفت: براى سمینار داوران جام جهانى به 
قطر رفتیم که بین این سمینار و تورنمنت فیفا عرب کاپ 
وقفه دو هفته اى وجود داشــت و ترجیح دادم در ایران 
تمرینات خود را پیگیرى کنم تا با آمادگى بیشــترى در 

تورنمنت فیفا عرب کاپ شرکت کنیم.
علیرضا فغانى در رابطه با دلیل حضور خود در ایران، اظهار 
کرد: براى مرحله نیمه نهایى مسابقات لیگ قهرمانان به 
کره اعزام شدیم، 10 روز هم براى مسابقات زیر 23 حضور 
داشتیم و براى سمینار داوران جام جهانى به قطر رفتیم که 
بین این سمینار و تورنمنت فیفا عرب کاپ وقفه دو هفته اى 
وجود داشت و ترجیح دادم در ایران تمرینات خود را پیگیرى کنم تا با 
آمادگى بیشترى در تورنمنت فیفا عرب کاپ شرکت کنیم، امیدوارم 

همراه با تیممان عملکرد خوبى در این رقابت ها داشته باشیم.
وى با بیان اینکه هشــت تیم داورى کاندیداى جام جهانى هستند، 
تصریح کرد: جزو کاندیداهاى جام جهانى هستیم، در تورنمنت فیفا 
عرب کاپ و دیگر مسابقات محک مى خوریم، عملکرد ما مورد ارزیابى 
قرار مى گیرد و هر تعداد تیمى که مدنظر فیفا باشد براى این مسابقات 
انتخاب مى شوند، این داوران هم ســعى مى کنند عملکرد خوبى در 
جام جهانى داشــته باشند تا نماینده شایســته اى براى کشور خود و 

کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب شوند. 
داور بین المللى فوتبال در خصوص لیست داوران بین المللى فوتبال، 
گفت: لیست داوران بین المللى هرسال با توجه به عملکرد داوران در 
مسابقات داخلى و برون مرزى توسط کمیته داوران و فدراسیون فوتبال 
 AFC مورد بررســى قرار مى گیرد و بعد از آن رنک داوران به فیفا و

ارسال مى شود که همیشه با حواشى همراه بوده است.
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علیرضا فغانى:

کاندیداى داورى
 در جام جهانى هستیم

على دایى مهاجم و کاپیتان سابق تیم ملى ایران از سوى فدراسیون فوتبال سوریه، نامزد جانشینى نزار محروس 
سرمربى فعلى این تیم شده است.

فدراسیون فوتبال سوریه از طریق یک رابط با على دایى کاپیتان و سرمربى سابق تیم ملى تماس گرفته تا وى را به 
استخدام در بیاورد و هدایت تیم ملى این کشور را به دایى واگذار کند.

این مذاکرات پس از شکست سوریه مقابل لبنان آغاز شده اما باتوجه به اینکه دایى این شرط را گذاشته بوده که اگر 
اتفاقى قرار است رخ بدهد بعد از بازى مقابل ایران باشد، ادامه مذاکرات به آینده موکول شده است.

جالب است بدانید کشور سوریه قبًال نیز از مربیان ایرانى بهره برده و جالل طالبى سرمربى تیم ملى فوتبال ایران 
در جام جهانى 98 در مدتى کوتاه هدایت تیم ملى فوتبال سوریه را برعهده داشته است. او پس از جام ملتهاى آسیا 

لبنان 2000 کمتر از یک سال این سمت را پذیرفت و البته دوره ناموفقى در آنجا داشت.
آخرین تجربه على دایى به کار در تیم ســایپا برمى گردد که تیم او موفق شــد سهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا را هم کسب کند اما پس از آن به دالیلى دایى از فوتبال ایران کنار رفت. در ادامه 
صحبت هایى مبنى بر حضور او در تیم ب اورتون به عنوان مربى وجود داشت که به نتیجه ن رسید. 

دایى سابقه یک قهرمانى لیگ برتر و دو جام حذفى را هم دارد. باید دید که این تماس ها 
و مذاکرات به چه سرانجامى خواهند رسید.

یک پیشنهاد خارجى دیگر به على دایى

2 مربى بزرگ و محبوب ایرانى ها احتمال دارد در 
قطر مقابل هم قرار بگیرند.

مســابقات فوتبال جام عرب ها از  تاریخ 9 تا 27 
آذر در قطر برگزار مى شــود تا براى این کشور 
قبل از مسابقات جام جهانى 2022 محکى شود.

نکته جالب در این مســابقات حضور تیم هاى 
ملى مصر و عمان با هدایت کارلوس کى روش 
و برانکو ایوانکوویچ هســتند. دو مربى محبوب 
هواداران فوتبال ایــران احتمــال دارد در این 
مســابقات در مراحل باال به یکدیگــر برخورد 
کنند و تقابل کى روش و برانکو جذابیت خاصى 

خواهد داشت. 
کى روش در زمان مربیگرى اش در روى نیمکت تیم 
ملى فوتبال ایران با برانکو سرمربى وقت پرسپولیس 
چالش هاى زیادى داشت و درگیرى هاى زیادى بین 

این دو مربى بزرگ رخ داد.

طبق هماهنگى کمیته آموزش فدر
سرمربى کنونى تیم ملى فوتسال
کالس دو روزه به جهت دا
فوتسال به

فوملــى 
دوره دانش افزایى به ایران ســ
اتفاقات اخیرى که در تیم ملى

نخواهد بود.
طبق اخبارى که به گوش مى
سرمربى فعلى تیمملى فوتس
آمده که باعث شده این شایعه به وجود
تهران مى تواند بابت انتخاب وى به عنو
هر چند که این مدرس با فدراسیون ک
بین اهالى فوتسال پیچیده است. در
 طبق هماهنگى کمیته آموزش فدر
اســت در دو هفته آینده براى برگز
جهت دانش افزایى مربیان و مدرس
پیش از این هم حسن کامرانى فر
بود که به زودى تغییرات گسترده

اطالع رسانى مى شود.

کاکائو سرم
م  تیم ملى ایران

8در جام جهانى 98 در مدتى کوتاه هدایت تیم ملى فوتبال سوریه را برعهده داشته است. او پس از جام ملتهاى آسیا 
0لبنان 2000 کمتر از یک سال این سمت را پذیرفت و البته دوره ناموفقى در آنجا داشت.

آخرین تجربه على دایى به کار در تیم ســایپا برمى گردد که تیم او موفق شــد سهمیه لیگ 
قهرمانان آسیا را هم کسب کند اما پس از آن به دالیلى دایى از فوتبال ایران کنار رفت. در ادامه 
صحبت هایى مبنى بر حضور او در تیم ب اورتون به عنوان مربى وجود داشت که به نتیجه ن رسید. 

باید دید که اینتماس ها  دایىسابقه یک قهرمانى لیگ برتر ودو جام حذفىرا هم دارد.
و مذاکرات به چه سرانجامىخواهند رسید.

تیم ملى در شرایطى مرحله نهایى مقدماتى جام جهانى 2022 قطر را مقابل 
ســوریه آغاز کرد که دراگان اســکوچیچ به دلیل درگیرى با ویروس کرونا 
نتوانست در بازى روز یازدهم شــهریور برابر این تیم روى نیمکت تیم ملى 

بنشیند.
تیم ملى در آن مسابقه با مربیگرى ماریو تات دستیار اسکوچیچ به میدان رفت 

و موفق شد با نتیجه یک بر صفر سوریه را شکست دهد و گام اول را در این دور 
از رقابت ها محکم بردارد.

البته اســکوچیچ پس از بهبودى توانســت تیم ملى را همراهى کند و ایران با 
مربیگرى او مقابل عراق و امارات به پیروزى رسید و مقابل کره جنوبى هم به 

تساوى دست یافت.
اما تیم ملى در حالى در بــازى آخرش مقابل لبنان به برترى رســید که 
اسکوچیچ پس از گلى که سردار آزمون در دقیقه 91 به ثمر رساند به دلیل 
نوع شادى به دستور داور اخراج شد. در این شرایط، اسکوچیچ براى بازى 

دوم با سوریه محروم شد تا دیدار رفت و برگشت برابر این 
تیم را از دست داده باشــد که  اتفاق عجیبى در نوع خود 

محسوب مى شود!

اتفاق عجیبىتقابل کى روش با برانکو در قطر؟
 که براى اسکوچیچ افتاد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026009210 مورخ 1400/07/03 هیات سه آقاى حامد عسگرى 
به شناسنامه شــماره 1270312715 کدملى 1270312715 صادره اصفهان فرزند هرمز 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 165,06 مترمربع پالك شماره 210 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى عباسعلى مهاجرانى
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: 1400/08/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/26 - م الف: 1214883 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى/8/269 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026008472 مورخ 1400/06/23 هیــات یک آقاى محمد 
حسین باباصفرى رنانى به شناسنامه شماره 288 کدملى 1290031126 صادره اصفهان 
فرزند محمد على بصورت ششدانگ یکباب کارگاه تراشکارى به مساحت 315,65 مترمربع 
از پالك شماره 11 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان خریدارى طبق قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسن کریمى دهنوى
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: 1400/08/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/26 - م الف: 1214906 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى/8/271 
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 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 9116- 1400/07/28 هیات سوم آقاى حسین قاسمى به شناسنامه 
شــماره 1 کدملى 5499745234 صادره فرزند ابوالقاســم نسبت به ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,41 مترمربع پالك شماره 547 فرعى از 27 اصلى 
واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از صدیقه نادرى 

درباغشاهى ثبت در صفحه 382 دفتر 341
ردیف 2ـ راى شــماره 9117- 1400/07/28 هیات ســوم آقاى محمد رضا قاســمى به 
شناسنامه شــماره 168 کدملى 5499932727 صادره فرزند حســین نسبت به سه دانگ 
مشاع از/ ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122,41 مترمربع پالك شماره 547 فرعى از 
27 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از صدیقه 

نادرى درباغشاهى ثبت در صفحه 382 دفتر 341  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/26- م الف: 

1215328- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/273
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 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 شــماره 9254- 1400/08/01 هیات چهارم آقاى محمدحسن ترکى رنانى 
به شناسنامه شــماره 302 کدملى 1289999511 صادره اصفهان فرزند احمدرضا نسبت 
به 261,72 سهم مشاع از 326,72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان باستثناى بهاى ثمنیه 
اعیانى به مساحت 326,72 مترمربع پالك شماره 3252 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان 

بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 425 دفتر 479 
ردیف 2ـ راى شــماره 9255- 1400/08/01 هیات چهارم خانم عزت شــریفى رنانى به 
شناسنامه شــماره 9369 کدملى 1283203014 صادره فرزند عباس نسبت به 65 سهم 
مشاع از 326,72 سهم/ ششدانگ یکباب ساختمان به استثنا بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 
326,72 مترمربع پالك شماره 3252 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 14 

ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 425 دفتر 479  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/26- م الف: 

1215199- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/275
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 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 7604- 1400/06/21 هیات چهارم آقاى حسین کریمى سودرجانى 
به شناسنامه شماره 166 کدملى 1289273359 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 259,65 مترمربع از پالك شماره 16 فرعى از 27 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل جعفریان صدیق 

طبق سند انتقالى 28685 مورخ 1350/06/25 دفتر خانه 19 اصفهان امالك  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/26- م الف: 

1214952- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/277
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 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 شــماره 5932- 1400/05/10 هیات چهارم آقاى حسین اکبرى جاوانى به 
شناسنامه شــماره 37 کدملى 1290315647 صادره فرزند فرج اله در نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120,35 مترمربع از پالك 117 فرعى از 27 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت خلیل شاطریان 

محمدى مورد ثبت صفحه 287 دفتر 173 امالك 
ردیف 2ـ راى شــماره 5931- 1400/05/10 هیات چهارم خانم زهره صادقى برزانى به 
شناسنامه شماره 2007 کدملى 1290531331 صادره خمینى شهر فرزند حسین در نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 120,35 مترمربع از پالك 
117 فرعى از 27 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

خلیل شاطریان محمدى مورد ثبت صفحه 287 دفتر 173 امالك 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/26- م الف: 

1214960- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/279
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026010087 مورخ 1400/07/26 هیات ســه آقاى محمد 
شهبازى دستجرده به شناسنامه شــماره 0015582914 کدملى 0015582914 صادره 
از تهران فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 121,82 مترمربع 
پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى اشرف مسعود
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: 1400/08/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/26 - م الف: 1214941 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى/8/281 
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 ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007788 مــورخ 1400/07/12 علیرضــا شــفیعى 
طهمورســاتى فرزند عباسعلى بشــماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشــماره ملى 
1291900322 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 149/10 مترمربع. خریدارى مع الواســطه 
بصورت عادى از مالک رســمى علیرضا شــفیعى طهمورســاتى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26- م الف: 1214975- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/283
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3573 مورخ 1400/07/21آقاى تورج بهمنى فرزند حمید ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 155/05مترمربع  قسمتى از پالك ثبتى شماره 6   اصلى واقع در بخش 12 حوزه 

ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1400/08/11 تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/26 -
1215217/ م الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/286
مزایده

شــماره مزایــده: 139904302133000010 - آگهى مزایده پرونده اجرائى به شــماره 
139804002133000715  (شــماره بایگانى 9800977)  تمامت ســه دانگ  مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى یک هزار و پانصد و شصت و سه اصلى  واقع در قطعه هفت نجف آباد  
بخش یازده ثبت اصفهان  بانضمام کلیه توابع ولواحق عرفیه و انشعابات و اشتراکات منصوبه 
و غیر منصوبه در آن به آدرس : نجف آباد بلــوار ولى عصر کوى هادى که تمامت دو دانگ 
مشاع از ششدانگ سند مالکیت آن در صفحه 321 دفتر امالك جلد 37 ذیل شماره 4367 و 
شماره چاپى 830953 و تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ سند مالکیت آن به شماره چاپى 
271325 سرى الف 95 با شماره دفتر الکترونیکى 139620302030003684 به مالکیت 
آقاى مهدى نصراله ئى فرزند عباسعلى ثبت و صادر شده است و ششدانگ آن محدود است 
به : شماًال بدیوار اشــتراکى با ملک یکهزار و پانصد و شصت و چهار و در دو قسمت به مرز 
اشتراکى با ملک یکهزار و پانصد و شصت و سه  (سه) یک قسمت آن غرب مجاور است و 
بمرز اشتراکى با ملک یکهزار و پانصد و شصت و سه (یک ) شرقا: بدیوار اشتراکى با ملک 
یکهزار و پانصد و شصت و هفت و بکوچه جنوبا : بدیوار اشتراکى با ملک یکهزار و پانصد و 
شــصت و دو  غربا : بکوچه ضمنا تثبیت موقعیت ملک موقتا به صورت مشکوك در سوابق 
کاداستر جانمائى شده و پس از مراجعه مالکین رسمى و مطابقت با مجاورین تثبیت خواهد 
شد و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده است . که طبق نظریه کارشناس رسمى پالك مذکور 
باغیست مشــجر و نیمه محصور که حدود آن طبق پرونده ثبتى بوده و شماال به پالکهاى 
1563/1 و 1563/2 و 1564/1 و 1564 ، غربا به کوچه عمومى ، شــرقا به پالك 1567 و 
کوچه و جنوبا به پالك 1562 محدود مى باشد. و تقریبا به مساحت یکهزار و سیصد و سى و 
یک متر و پنج سانتى متر مربع (1331/5 مترمربع ) مى باشد و داراى تعداد 52 اصله درخت 
است. که بموجب در قبال قسمتى از طلب بســتانکار (خانم مریم باب الخانى نجف آبادى 
) و حقوق دولتى متعلق بازداشــت گردیده است از ســاعت 9 صبح الى 12 روز شنبه مورخ 
1400/09/06 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  نجف 
آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى سوم  به مزایده گذارده مى شود .  مزایده از مبلغ پایه دو 
میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و ششصد هزار ریال (2/129/600/000 ریال )  قیمت 
ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق  ، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى 
گردد . ضمنا این آگهى در یک نوبــت در روزنامه چاپ نجف آباد مورخ 1400/08/26 درج 
و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 

در وجه اداره ثبت اسناد و امالك بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. 1220800/م الف - حجت اله کاظم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك نجف آباد /8/451
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3332مورخ 1400/07/08 خانم بتول حکیمى نجف آبادى فرزند احمد ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 78/52 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى  شماره 241 و 245 و 247  
اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق ســند رســمى 
شماره 39964-97/03/23 دفترخانه 72 نجف آباد مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/08/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/11 - 1222737 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /8/495
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3390مورخ 1400/07/11 آقاى مهدى طالب نجف آبادى فرزند على ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 186/73 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى  شماره 858  اصلى قطعه 
4 نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى ســند  رســمى شماره 
51740- 70/06/14 دفترخانه 88 نجف آباد مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/08/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/11 - 1222822 / م الف - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف 

آفرین میر عباسى /8/497
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026009453 مورخ 1400/07/07 هیات دو دولت جمهورى 
اسالمى ایران با نمایندگى وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى دانشگاه علوم پزشکى 
و خدمات بهداشت درمان تهران به شناسه ملى 14003410720 بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 906,23 مترمربع از پالك شماره 28 فرعى از 15179 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تأیید و راى خود را با حدود ذیل 
صادر مى نماید. (با قید به اینکه فروش و تغییر بهره بــردار بعدى منوط به تصویب هیات 
وزیران خواهد بود) خریدارى طبق قبالــه عادى از مالکیت یداله گوانجى موضوع ســند 

31187- 32/5/4 دفترخانه 1 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: 1400/08/26 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/09/11 - م الف: 1223110 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /8/499 
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 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 شــماره 8706- 1400/07/21 هیات اول آقاى محمد عیدى به شناسنامه 
شــماره 19 کدملى 5559775177 صادره کوهرنگ فرزند نجفقلى در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 142,66 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 532 فرعى از 25 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شــماره 12549 مورخ 

1383/6/10 دفترخانه شماره 105 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/26 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/11- م الف: 

1223850- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /8/501
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 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 اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شــماره 140060302027008828 مورخ 1400/08/12 مسعود علیخانى فرزند 
رحمت اله بشماره شناســنامه 1735 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1287849601 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 134/55 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى یداله و فضل اله بخشى طفرى دهقان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/26 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/09/11 - م الف: 1224017 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /8/503
اخطار اجرایى

محکوم به به موجب راى شــماره 413  تاریخ: 98/6/12 حوزه: 3  شــوراى حل اختالف 
شهرستان آران و بیدگل به موجب راى شماره - تاریخ -  شعبه سوم که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه: 1- مصطفى کردمیل 2- محسن صفرپور نام پدر: 1- - 2- على  شغل: آزاد   
نشــانى محل اقامت: کاشــان فاز 1 ناجى آباد کوچه میالد .محکوم علیه محکوم است به 

صورت تضامنى به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 560053 
مورخ 95/9/27 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال 
بابت هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ شــصت هزارریال 
بابت درخواست اجرائیه و همچنین هزینه اجرا به عهده محکوم علیه مى باشد. راى صادره 

غیابى است.
مشخصات محکوم له :علیرضا باصرى آرانى با وکالت مصیب مرشدى نام پدر: پرویز  شغل: 
آزاد  نشــانى محل اقامت: آران و بیدگل، میدان سپاه، روبروس ســالن شهداى فرهنگى 
ساختمان هاشــمى . ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد،محکوم علیه مکلف اســت ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم 
نماید. م الف: 1221683 - زهره گرامى نوش آبادى - رئیس شعبه سوم شوراى حل اختالف 

آران و بیدگل /8/505
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شماره 2767 مورخ 1400/08/16 هیأت: آقاى مجتبى مؤمنى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 221 کدملى 6199727924 فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74,75 
مترمربع پالك شماره 3291 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعى از 3 اصلى واقع در معین آباد 

بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
2) رأى شماره 2768 مورخ 1400/08/16 هیأت: خانم کبرى مبینى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 102 کدملى 6199391391 فرزند قاسم، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 233 
مترمربع پالك شــماره 27 فرعى مفروز و مجزى از 5 فرعى از 223 اصلى واقع در اماکن 
بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث اسماعیل مبینى 

بیدگلى
3) رأى شــماره 2778 مورخ 1400/08/17 هیأت: آقاى امیرحســین نوریان بیدگلى به 
شناسنامه شــماره 9464 کدملى 6199256948 فرزند عباس، ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 151,70 مترمربع پالك شماره 7 فرعى مفروز و مجزى از 6 فرعى از 473 اصلى 
واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى زهرا حسینى 

بیدگلى
4) رأى شماره 2769 مورخ 1400/08/16 هیأت: آقاى سیدابوالفضل شیروانى به شناسنامه 
شماره 662 کدملى 6199953290 فرزند سیدعلى، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93,22 
مترمربع پالك شماره 26 فرعى مفروز و مجزى از 971 فرعى از 893 اصلى واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى فاطمه منعمیان
5) رأى شــماره 1571 مورخ 1400/04/27 هیأت: خانم طاهره سید بیدگلى به شناسنامه 
شماره 71 کدملى 6199672097 فرزند سیدهالل، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173,11 
مترمربع پالك شماره 236 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده پالك 9 فرعى از 972 اصلى 
واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى رحمت 

اله بادبرین و فاطمه ارباب پور
6) رأى شــماره 2770و2771 مورخ 1400/08/16 هیأت: آقاى صادق ناصریان آرانى به 
شناســنامه شــماره 463 کدملى 6199588789 فرزند نصراله و خانم علیا جعفرى آرانى 
به شناسنامه شــماره 9167 کدملى 6199131614 فرزند محمد (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 94,80 مترمربع پالك شــماره 1 فرعى و 35 فرعى از 1356 اصلى 
واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالکین 

رسمى محمد و مرتضى لقب دوست
7) رأى شــماره 2772 مورخ 1400/08/17 هیأت: آقاى حسن عدنیان آرانى به شناسنامه 
شــماره 272 کدملى 6199549902 فرزند على اکبر، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
169,50 مترمربع پالك شماره 10270 فرعى مفروز و مجزى از 1216 فرعى و پالك شماره 
10271 فرعى مفروز و مجزى از 1580 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى على اکبر عدنیان و زهره عدنیان
8) رأى شــماره 2773 مورخ 1400/08/17 هیأت: خانم زهره عدنیان آرانى به شناسنامه 
شماره 312 کدملى 6199595025 فرزند على اکبر، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176 
مترمربع پالك شماره 10272 فرعى مفروز و مجزى از 1216 فرعى و پالك شماره 10273 
فرعى مفروز و مجزى از 1580 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى على اکبر عدنیان
9) رأى شــماره 1960و1961 مــورخ 1399/08/04 هیأت: خانم معصومــه مدبرنژاد به 
شناســنامه شــماره 170 کدملى 6199708504 فرزند اصغر و خانم ربابــه پیردهقان به 
شناسنامه شماره 454 کدملی 6199533747 فرزند رضا (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 148,30 مترمربع پالك شــماره 3459 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین احمدآباد
10) رأى شماره 2694 مورخ 1400/08/11 هیأت: موقوفه حامد سعدآبادى با نظارت اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرســتان آران و بیدگل به شناسه ملى 14003505268، ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 285 مترمربع پالك شــماره 3550 فرعى از 2638 اصلى واقع در 
احمدآباد بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد کریم 

کاشى آرانى
11) رأى شماره 2775 مورخ 1400/08/17 هیأت: خانم فائضه لقبى بیدگلى به شناسنامه 
شــماره 1250001765 کدملى 1250001765 فرزند عباس، ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 160 مترمربع پالك شماره 407 مفروز و مجزى از 252 فرعى از 2704 اصلى واقع 

در بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
12) رأى شماره 2776 مورخ 1400/08/17 هیأت: آقاى داود خورشیدى پور به شناسنامه 
شــماره 1250150541 کدملى 1250150541 فرزند عباس، ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 160 مترمربع پالك شماره 408 مفروز و مجزى از 252 فرعى از 2704 اصلى واقع 

در بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
13)  رأى شماره 2714و2715 مورخ 1400/08/13 هیأت: آقاى محمد آذرنگ به شناسنامه 
شماره 1533 کدملى 6199962001 فرزند ابوالفضل و خانم سمیه سادات لحمی بیدگلی 
به شناسنامه شماره 114 کدملی 6199947819 فرزند سیدحسن (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 82 مترمربع پالك شــماره 6705 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 
پالك 92 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ماشااله کریمشاهى و خانم قدسیه جندقیان
14) رأى شــماره 2777 مورخ 1400/08/17 هیأت: آموزش و پرورش شهرستان آران و 
بیدگل به شناسه ملى 14002064461، ششدانگ یکباب مدرسه مشهور به مدرسه زینب 
کبرى(س) به مساحت 1522,5 مترمربع پالك شماره 328 فرعى از 40 اصلى و 159 فرعى 
و قســمتى از 21 و 160 فرعى از 41 اصلى واقع در نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک 
آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رســمى رضا عظیمى نوش آبادى و ابوالقاسم نجاریان و 
سیدعباس قریشــى و على واحدى نوش آبادى و عذرا کاظم زاده و سیدحسین سجادى و 

اداره فرهنگ شهرستان کاشان
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1224558 - تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/26 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/09/11 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل - حامد 

فکریان آرانى /8/506



سالمتسالمت 07074181 سال هجدهمچهارشنبه  26 آبان  ماه   1400

آگهى تغییرات 
شــرکت بهینه آرا ســپاهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 12162 
و شناســه ملــى 10260331952 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مجید مراثى به کدملى 0035032065 
به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره 
و امید مراثى بــه کدملى 4723593934 
به ســمت نایــب رئیس هیــات مدیره 
وسپهر مراثى به کدملى 1270968221 
به ســمت عضو اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب شدند . کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیــات مدیره و نایب 
رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1222614)

آگهى تغییرات 
شرکت حامیان هوشمند آرامش سهامى 
خاص به شماره ثبت 65722 و شناسه ملى 
14009469835 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1400/07/15 و بنا 
به اختیار تفویض شده مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/07/13 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه 
شــرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 
500000000 ریال از طریق محل واریز 
نقدى طــى گواهى شــماره 140545 - 
1400/07/14 بانک ملى شعبه فلکه فیض 
و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح 
گردید ماده 5 اصالحى: ســرمایه شرکت 
مبلغ 500000000 ریال نقدى است که 
به 50000 سهم 10000ریالى بانام عادى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1222618)

آگهى تغییرات 
شــرکت نو آوران خودرو نجف آباد شــرکت 
تعاونى به شــماره ثبت 1554 و شناسه ملى 
10260189886 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عــادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1400/05/30 و نامه شــماره3754 
مــورخ1400/07/21 اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعى شهرســتان نجف آباد : سید سعید 
روشــنائى بشــماره ملى 1091477779 
و ســید مجیــد روشــنائى بشــماره ملى 
1091076375 و امیرحسین رستمى بشماره 
ملى 1290638322 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره - مهدى بصیرى بشــماره ملى 
1091056528 و افســانه محمدى بشماره 
ملى 1090242281 بعنوان اعضاى على البدل 
هیات مدیره براى مدت 3 سال انتخاب گردیدند 
. محسن حجتى بشماره ملى 1090928394 
بعنوان بازرس اصلى - نوشین سادات روشنائى 
بشماره ملى 1273165411 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند 
. روزنامه نصف جهان بــراى چاپ آگهیهاى 
شــرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1222628)

آگهى تغییرات 
شــرکت تعاونى نــو آوران خــودرو نجف 
آباد بشــماره ثبــت 1554 و شناســه ملى 
10260189886 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/05/30 و نامه 
شــماره3754 مــورخ1400/07/21 اداره 
تعــاون کار و رفــاه اجتماعى شهرســتان 
نجف آباد : سیدســعید روشــنائى بشــماره 
ملى 1091477779 بســمت رئیس هیات 
مدیره - ســید مجید روشــنائى بشماره ملى 
1091076375 بســمت نایب رئیس هیات 
مدیره - امیرحســین رستمى بشــماره ملى 
1290638322 بسمت منشى هیئت مدیره 
- مهدى بصیرى بشماره ملى1091056528 
بسمت مدیر عامل براى مدت سه سال انتخاب 
شدند . کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس 
از تصویب هیات مدیره با امضاى مهدى بصیرى 
(مدیر عامل ) وبا امضاى سید سعید روشنائى 
( رئیس هیئت مدیره ) ودر غیاب رئیس هیات 
مدیره با امضاى ســید مجیدروشنائى (نائب 
رئیس هیات مدیره )و مهر شرکت معتبر و اوراق 
عادى با امضاى مهدى بصیرى ( مدیر عامل ) و 
مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1222632)

آگهى تغییرات 
شرکت توان گستر ســبز اســپادان ســهامى خاص به شــماره ثبت 56038 و شناسه ملى 
14005784438 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/27 موضوع 
فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : ثبت موضوع فعالیت 
ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : تولید انواع جلبک ها و استخراج مشتقات 
جلبک و بسته بندى - تولید تجهیزات پزشکى -تولید تجهیزات آرایشى و بهداشتى ، تولید مواد 
خوراکى ، ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خریــد و فروش و تولید و توزیع و صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، بازاریابى غیر هرمى و غیر 
شبکه اى جهت تحقق اهداف شرکت ، اخذ وام و اعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و 
موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور . شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى شرکت در نمایشگاه هاى بین المللى 
تخصصى و غیرتخصصى داخلى و خارجى ، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه ى موضوع فعالیت 
شرکت در داخل و خارج از کشور ، انعقاد قرارا داد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى : در 
صورت نیاز با گرفتن مجوزهاى الزم. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1222655) 

آگهى تغییرات 
شرکت حامیان هوشمند آرامش سهامى خاص به شــماره ثبت 65722 و شناسه ملى 14009469835 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/07/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على 
داورى دولت آبادى به شماره ملى 6609621365 به سمت بازرس اصلى و زهرا جوکار دولت آبادى به کد ملى 
6609912531 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1222638)

تاسیس
شرکت سهامى خاص جهان سالمت پارتاك درتاریخ 1400/08/23 به شماره ثبت 69267 به شناسه ملى 14010509851 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع 
فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و فروش و تولید و توزیع و بسته بندى کلیه لوازم آرایشى 
و بهداشتى و مکمل غذایى و تجهیزات پزشکى و صادرات و واردات کلیه لوازم آرایشى و بهداشتى و تجهیزات پزشکى و ارائه کلیه 
فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، 
ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، 
اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و 
اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 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 
جلفا ، خیابان وحید ، کوچه ولى عصر [15] ، پالك - 85 ، 5 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8175834453 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 1000000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 3500000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 32632 مورخ 1400/08/12 نزد بانک صادرات 
شعبه چهارباغ باال با کد 1903263 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى 
میالد عنایت به شماره ملى 1740874846 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
خانم مهناز یزدانى به شماره ملى 1751267962 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عبدالرحمن عنایت به 
شماره ملى 2000465714 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا حسینى به شماره ملى 
1159514119 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى غالمرضا یزدانى به شماره ملى 1754229050 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1222640)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود سانا بنیان خاورمیانه درتاریخ 1400/08/12 به شماره ثبت 69184 به شناسه ملى 14010477095 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهاى عمرانى ، ساختمانى ، پیمانکارى ، شامل طراحى ، محاسبه ، مشاوره ، نظارت فنى و اجراى کلیه پروژه ها، شامل مشارکت در 
ساخت و انبوه سازى ، ساخت هر نوع ابنیه فلزى و بتنى سبک و سنگین ،بتن ریزى ، مرمت و بازسازى ابنیه و بافتهاى فرسوده شهرى و روستایى و صنعتى ،هوشمند سازى ساختمانهاى مسکونى 
وادارى وصنعتى وکشاورزى ، تامین مصالح و ماشین آالت راه سازى و ساختمانى ، تجهیز و تعمیرات طراحى و راه اندازى کلیه ماشین آالت صنعتى و قطعات صنعتى ، پل سازى ،ایجاد و نگهدارى 
فضاى سبز و محوطه سازى ، سیویل جدول کشى و زهکشى ، آسفالت ، خاکبردارى وخاك ریزى، راه سازى ، لوله کشى آب و گاز و نظارت فنى و اجرا و تعمیر و نگهدارى خطوط آب وفاضالب و کلیه 
تاسیسات راه و ســاختمان ، همچنین اجراى کلیه پروژه هاى الکتریکى و نیروگاهى ، اعم از تولید و انتقال نیرو ، تامین تجهیزات و قطعات، ارائه خدمات فنى و پشتیبانى فنى و مشاوره و طراحى و 
نگهدارى فنى و نظارت فنى و در امر پروژه هاى تاسیسات برقى ومکانیکى و الکتریکى و اتوماسیون ، طراحى و نصب و اجراى انواع پست هاى فشار قوى و فشار ضعیف و نیروگاه و خطوط فشار قوى 
، طراحى و ساخت تابلوهاى برق و فرمان و میکرو کنترلر ، plc اجراى روشنایى معابر و خیابانها و ارائه کلیه فعالیتها شامل نصب وراه اندازى کلیه پروژه هاى صنعتى برق والکترونیک- تهیه و تولید 
قطعات الکترونیک، خطوط انتقال نیرواعم از نیروگاهها و شبکه هاى برق و تأسیسات برقى- خرید و فروش کلیه تجهیزات برقى، نصب ترانسفورماتور هوایى، کابل کشى هوایى و زمینى، نصب انواع 
تابلوهاى برق زمینى و هوایى و کلیه خدمات فنى شبکه هاى برقى شامل تولید و انتقال نیرو، خرید و فروش و طراحى ونظارت واجراى سیستمهاى جریان ضعیف برق ساختمان وسیستمهاى حفاظتى 
، امور پیمانکارى ونظارت در زمینه اجرا، نصب، تست، راه اندازى، کنترل، بهره بردارى، نگهدارى، تعمیر، سرویس، بازسازى، خرید و فروش انواع مولد هاى برق و نیروگاه- اجراى عملیات برق و 
نیرو شامل نصب و اتوماسیون و ابزار دقیق ، همچنین ارائه کلیه فعالیتها در زمینه تامین تجهیزات و طراحى و نصب و راه اندازى تاسیسات سیستم هاى مخابراتى و دیتا –انجام خدمات آزمایشگاهى 
ژئوتکنیک ،مکانیک خاك ، بتن ،آسفالت و جوش ،خرید و تهیه زمین و ملک به منظور احداث ساختمان ، شهرك، مجتمع هاى (مسکونى ،ادارى، تجارى و صنعتى ) و احداث هر نوع ساختمان، پروژه 
هاى سدسازى و آبیارى و زهکشى وشبکه توزیع آب،جمع آورى وانتقال فاضالب و کانالهاى انتقال آب و فاضالب وساخت مخازن بتنى و فلزى و خرید وفروش وطراحى ونظارت واجراى سیستمهاى 
اعالن واطفاى حریق ، طراحى، فروش و نصب هوشمند سازى ساختمان هاى ادارى ، تجارى ، مسکونى ، هتل ها ،مراکز خدماتى ودرمانى و کلیه پروژه هاى ساختمانى و عمرانى ، انجام کلیه خدمات 
از قبیل تامین نیروى انسانى موقت و تنظیفات ادارى،و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – اخذ و اعطا نمایندگى شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى – گشایش اعتبارات 
و ال سى براى شرکت نزد بانکها و اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى واعتبارى داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات 
دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله خواجو ، کوچه سردار شهید اصغر صفایى [18] ، خیابان سید ابوالحسن اصفهانى ، پالك - 54 ، مجتمع ادارى الهیه ، طبقه پنجم ، واحد 9 کدپستى 8153874888 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى سید امین انورى به شماره ملى 1120047013 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى 
سید احسان اله انورى به شماره ملى 1129633802 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى سید امین انورى به شماره ملى 1120047013 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقاى سید احسان اله انورى به شماره ملى 1129633802 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 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 مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره 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 (1222652)

فواید خوردن یک مشت کشمش در روز5 راه براى تمیز کردن ریه ها

خاصیت آنتى بیوتیکى نعناع

مصرف روزانه کشــمش، براى بدن فواید زیادى دارد که از جمله آن مى توان به بهبود سیستم گردش خون 
اشاره کرد.

یک متخصص تغذیه روس لزوم افزودن کشمش به رژیم غذایى روزانه را توصیه مى کند، زیرا خوردن 25 گرم 
کشمش در روز مى تواند باعث ایجاد اثرات شگفت انگیزى براى سالمتى شود.

آنا ملیخانیا این متخصص روس مى گوید کشمش حاوى فالونوئیدهایى است که داراى خواص آنتى اکسیدانى 
هستند، که ســطح کلســترول بد را در خون کاهش مى دهند و خاصیت ارتجاعى رگ هاى خونى را بهبود 

مى بخشند و در نتیجه خطر ابتال به بیمارى عروق کرونر قلب را کاهش مى دهد.
این متخصص تغذیه گفت: انگور قرمز نسبت به انگور سفید 

داراى درصد بیشترى آنتى اکسیدان است  براى داشتن 
فیبر رژیمى، ویتامین ها و طعم لذیذ مى توان کشمش 

را به فرنى، شیرینى و ساالد اضافه کنید. 
الزم به ذکر اســت، خوردن مقدار زیادى کشمش 

مى تواند باعث اســهال، حالت تهوع و حتى استفراغ 
شود. همچنین مصرف کشمش سیاه همراه با آنتى 

بیوتیک توصیه نمى شود، زیرا میزان جذب دارو 
در بدن را کاهش مى دهد.

پژوهشگران با انجام یک مطالعه خاصیت آنتى بیوتیکى، آنتى اکســیدانى و ضد قارچى گیاه نعناع دشتى را 
مورد بررسى قرار دادند.

مصرف آنتى بیوتیک ها و آنتى اکسیدان هاى مصنوعى داراى عوارض جانبى است. همچنین به دلیل استفاده 
بیش از حد از آنتى بیوتیک ها، عوامل بیمارى زا مانند باکترى ها، نسبت به آنتى بیوتیک هاى قدیمى مقاومت 

پیدا کرده اند.
به همین دلیل پژوهشــگران به دنبال جایگزین طبیعى و مناســبى براى آنتى بیوتیک ها و آنتى اکسیدان ها 
هستند. با توجه به خواصى که عصاره گیاه «نعناع دشتى» دارد، پژوهشگران با انجام یک مطالعه خاصیت ضد 

میکروبى، ضد قارچى و ضد اکسیدانى عصاره گیاه نعناع دشتى را مورد بررسى قرار دادند.
براى انجام این مطالعه پس از عصاره گیرى از نعناع دشتى، فعالیت آنتى اکسیدانى و آنتى بیوتیکى آن بررسى 
شد. مشخص شد که بیشــترین اثر مهارى عصاره گیاه نعناع دشــتى به ترتیب علیه باکترى هاى «اشرشیا 
کلى»، «باسیلوس سوبتیلیس»، «سودوموناس آئروژینوزا»، «کلبســیال پونومونیه» و «استافیلوکوکوس 

اورئوس» بود.
همچنین مشاهده شــد که این  عصاره گیاهى 

نمى تواند قارچ ها را از بین ببرد و خاصیت ضد قارچى 
ندارد. با این حال؛ این عصاره از فعالیت آنتى اکسیدانى 

خوبى برخوردار بود.
در انجام این مطالعــه مرتضى یزدانى، 

فرشــته جوکار کاشــى و اکرم 
رحیمى مقدم؛ پژوهشگران 

دانشکده شــیمى دانشگاه 
کاشان مشارکت داشتند.

1. تمرین تنفس عمیق

شما مى توانید میزان اکسیژنى را که به ریه هایتان مى رسد از طریق تمرینات 
تنفس عمیق افزایش دهید. مطالعات نشــان داده اند که تمرینات تنفس 
عمیق پس از جراحى قلب به افزایش میزان اکسیژن در ریه ها کمک مى کند 
که باعث بهبودى بیماران مى شــود. انجام طوالنى، آهسته و عمیق نفس 
کشیدن نه تنها میزان اکسیژن را افزایش مى دهد و ریه ها را تمیز مى کند، 
بلکه به افزایش نسبت خون اکسیژن دار در بدن کمک مى کند. این تکنیک 

مزیت دیگرى نیز در کمک به آرامش شما دارد.

2. روغن ها و اسانس هاى طبیعى

چند قطره از این روغن ها را به دستگاه بخور یا خوشبو کننده هوا که در خانه 
خود دارید اضافه کنید، استشمام این رایحه ها به ریه ها کمک مى کند تا از 
شر سمومى که در هنگام بازدم ترشح مى شوند خالص شوند، این روغن ها 
عبارتند از پونه کوهى، نعناع،   اوکالیپتــوس و درخت چاى که روغن هایى 
هســتند که در عطارى ها یافت مى شوند کافى اســت چند قطره به یک 
کاســه آب داغ بریزید و بخار آن را عمیق استنشــاق کنید یا به دســتگاه

 بخور خانه اضافه کنید.

3. انجام ورزش

هنگامى که ورزش مى کنید تعداد و عمق تنفس شما افزایش مى یابد این 
کار ظرفیت ریه ها را افزایش مى دهد و قلــب و رگ هاى خونى را تقویت 
مى کند، برعکس دانشمندان شواهد قانع کننده اى دارند که نشان مى دهد 
عدم فعالیت بدنى کل بدن شــما را ضعیف مى کند و منجر به بســیارى از 
بیمارى ها مى شــود. در حالى که داشتن وضعیت جســمانى خوب براى 
جلوگیرى از بســیارى از بیمارى هاى مزمن، مانند دیابت و بیمارى هاى 
قلبى عروقى کمک مى کند. آهســته دویدن ممکن اســت گزینه خوبى 
براى افرادى باشد که اخیراً ســیگار را ترك کرده اند، زیرا به بهبود سریع 

ریه کمک مى کند.

4. روغن کرچک

روغن کرچک قرن هاست که به عنوان یک درمان سنتى براى بیمارى هاى 
تنفسى و براى بهبود گردش خون لنفاوى اســتفاده مى شود. براى کمک 

به حذف خلط و ســموم از ریه هاى خود، یک تکه پنبه یا بانداژ را در روغن 
کرچک ولرم خیس کنید. آن را روى ناحیه سینه خود قرار دهید و به پشت 
دراز بکشید. مى توانید یک کیسه پالســتیکى روى سینه خود قرار دهید. 
براى جلوگیرى از رختخواب، یک تا دو ساعت قبل از برداشتن آن بگذارید.

5. غذا هاى پاك کننده ریه بخورید

غذا هاى زیادى وجــود دارند که نقش حیاتى در ایمنــى ریه ایفا مى کنند، 
غذا هاى غنى از آنتى اکسیدان ها بســیار مهم هستند، زیرا از ایجاد خلط و 
تجمع ســموم جلوگیرى مى کنند که به نوبه خود از ریه در برابر بسیارى از 
بیمارى ها محافظت مى کند. انواع خوراکى که به شــما در دستیابى به این 

مزیت کمک مى کنند عبارتند از:

سبزیجات برگ دار: بروکلى، کلم و سایر سبزیجات با خطر کمتر 
سرطان ریه مرتبط هستند.

عسل: عسل نه تنها سرشار از آنتى اکسیدان است، بلکه داراى اثرات 
ضد میکروبى، ضد التهابى و ضد ســرطانى بر اســاس بررسى تحقیقات 
پزشــکى اســت و از زمان هاى قدیم براى درمان و تســکین بسیارى از 
بیمارى هاى ریوى و تنفســى از جمله آسم، ســل و عفونت گلو استفاده 

مى شده است. صبح ناشتا یک قاشق عسل با آب ولرم بخورید.

آب توت یا توت: نقش موثرى در پاکســازى ریه دارند، گیالس، 
زغال اخته، توت فرنگى یا توت سرشــار از آنتى اکســیدان هستند که به 

محافظت از ریه در برابر بیمارى ها کمک مى کند.

داشتن ریه هاى سالم، براى داشتن احساس رضایت بیشتر از زندگى بسیار مؤثر است.
اگر ریه هاى شما به دلیل استعمال دخانیات یا عفونت هایى مانند آلرژى یا سرماخوردگى یا حتى در نتیجه 

آلودگى هواى اطرافتان خسته یا آسیب دیده اســت، مى توانید اقدامات زیر را براى بازگرداندن تمیزى 
ریه هاى خود انجام دهید که باعث افزایش انرژى و بهبود عملکرد مغز مى شود.

آ

را در خون کاهش مى دهند و خاصیت ارتجاعى رگ هاى خونى را بهبود 
یمارى عروق کرونر قلب را کاهش مى دهد.

مز نسبت به انگور سفید 
ست براى داشتن 

ى توان کشمش
نید. 

 زیادى کشمش 
ع وحتى استفراغ 
یاه همراه با آنتى 

ن جذب دارو 
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طى حکمى ازسوى حسین جعفرى رییس هیات چوگان اســتان اصفهان،وحیدسلمانى 
خواجوئى به سمت مدیرروابط عمومى واموربین الملل هیات چوگان استان اصفهان معرفى 
شد. درمتن این حکم خطاب به سلمانى خواجوئى آمده است: به موجب این ابالغ مسئولیت 
روابط عمومى واموربین الملل هیات چوگان استان اصفهان به شمامحول مى گردد.امیداست 
بااتکال به خداوندقادرمتعال درپیشبرداهداف واالى مقام معظم رهبرى ونظام جمهورى 

اسالمى ایران موفق وموید باشید.

معرفى مدیر روابط عمومى
 واموربین الملل هیئت چوگان استان

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: از سال گذشته تاکنون 
دو میلیارد و 500 میلیون تومــان کمک بالعوض به 67 
خانواده صاحب نوزادان سه قلو و بیشتر پرداخت کرده است.

کریم زارع اظهار کرد: بسته حمایتى شامل کمک هزینه هاى 
بالعوض معیشــت و خرید مســکن در کنار تسهیالت 
قرض الحسنه اشتغال، مسکن و تسهیالت درمان به این 

خانواده ها تعلق مى گیرد.
وى افزود: خانوارهاى داراى فرزندان سه قلو به باال پس از 
شناسایى، تا سقف 15 میلیون تومان کمک هزینه معیشت 

دریافت مى کنند، فرزندان این خانواده ها تا سن دو سالگى 
از مســتمرى یک میلیون و 200 هزار تومانى نیز بهره مند 
مى شوند و در صورت داشتن استحقاق به طور موقت تحت 

حمایت کمیته امداد قرار مى گیرند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه در صورت 
نداشتن مسکن شخصى، براى خانه دار شدن این خانواده ها 
تسهیالتى در نظر گرفته شده است، افزود: با آورده متقاضى 
و مشارکت مؤسسات خیریه، تا سقف 130 میلیون تومان نیز 
به صورت بالعوض تسهیالت براى تأمین مسکن مناسب 

ارائه خواهد شد. وى با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون 
بیش از 400 میلیون تومان وام قرض الحسنه خرید مسکن 
به 14 خانواده پرداخت شده است، ادامه داد: 23 خانواده از 
جمع خانواده هاى پرنوزاد نیز به زودى از تسهیالت مسکن 

بهره مند خواهند شد.
زارع با تاکید بر اینکه نیازهاى این خانواده ها تأمین معیشت، 
مسکن، اشتغال و درمان اســت، گفت: در این مدت مبلغ 
شــش میلیارد و 850 میلیون تومــان کمک بالعوض و 
تسهیالت براى این خانواده ها در استان تصویب شده است.

بهره مندى 67 خانواده پرنوزاد اصفهانى از حمایت کمیته امداد

  جلسه مجمع عمومى فوق العاده شــرکت پاالیش نفت اصفهان ساعت 10 صبح امروز  
چهارشنبه  26 آبان ماه در محل سالن آمفى تئاتر باشگاه شهرك شهید محمد منتظرى، به 

نشانى اصفهان، بزرگراه آزادگان، کیلومتر 3 جاده تهران، برگزار مى گردد. 
در این جلسه ضمن تصمیم گیرى درخصوص افزایش سرمایه، اصالح ماده (5) اساسنامه 

مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام  نیز بررسى مى شود.
 از آنجایى که به دلیل شیوع ویروس کرونا و بر اساس ابالغیه هاى ستاد ملى مدیریت بیمارى 
کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار،  مجامع عمومى تنها با حضور حداکثر  15 نفر سهامدار 
عمده حقیقى یا حقوقى برگزار مى گردد، امکان مشاهده جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
شــرکت،  از طریق پیوند Live.eorc.ir  به صورت  آنالین و پخش زنده براى تمامى 

سهامداران فراهم شده است.

تصمیم گیرى درخصوص افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت 

شرکت فوالد مبارکه با تکیه بر توانمندى هاى متخصصان 
داخلى و خودباورى موفق به عبور از استاندارد جهانى عمر 
کارى قالب هاى ریخته گرى مداوم در ماشین 2 و ماشین 5 

ریخته گرى گردید.
رئیس تعمیرگاه ریخته گرى مداوم شــرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: ماشــین هاى ریخته گرى مداوم از یک قالب 
ریخته گرى مداوم و تعدادى سگمنت تشکیل شده که بنا به 
طراحى ماشین ریخته گرى، به ترتیب خاصى پشت سر هم 

قرار گرفته و نصب مى شوند.
روح ا... بیرانوند افزود: در ابتداى ریخته گرى، مذاب وارد قالب 
شده و انجماد اولیه آغاز مى شود. سپس تختال تشکیل شده، 
از قالب خارج شده و توسط ســگمنت ها، به سمت انتهاى 
ماشین ریخته گرى هدایت مى گردد. قسمت باالى ماشین 
ریخته گرى که از قالب و سگمنت صفر تشکیل شده، تحت 
تنش هاى حرارتى و نیروهاى فرواســتاتیکى بسیار شدید 
قرار دارد، ولى در انتهاى ماشین ریخته گرى با توجه به افت 

دماى تختال، این تنش هاى حرارتى به میزان قابل توجهى 
کاهش پیدا مى کنند، ازاین رو عمر کارى قالب نســبت به 
سگمنت هاى انتهاى ماشین ریخته گرى کمتر است و پس 

از تولید تناژ مشخصى، باید تعویض گردد.
رئیس تعمیرگاه ریخته گرى مداوم شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: در شــرکت هاى معتبر دنیــا معموال 
قالب هاى عادى را براى عمر کارى 45 هزار تن هدف گذارى 

مى کنند و چنانچــه بر روى قالب عملیات، بهینه ســازى 
نظیر پوشــش دهى صفحات مســى انجام شــود، انتظار 
مى رود حداکثر 90 هزار تن محصول تولید شود؛ در فوالد 
مبارکه نیز در ســال هاى اخیر بهبودهاى فراوانى بر روى 
قالب هاى ریخته گرى انجام شده که از آن جمله مى توان به 
پوشش دهى صفحات مسى قالب ها در داخل کشور اشاره 

کرد که موفقیتى چشمگیر بود.
وى ادامه داد: به واسطه همین بهبودها، قالب شماره 44 در 
دوم مهرماه سال جارى بر روى ماشین 2 ریخته گرى شرکت 
فوالد مبارکه نصب شــده و در یک رکــورد کارى و بدون 
تعویض و تعمیر، تا 5 آبان ماه مورد بهره بردارى قرار گرفته 
و مجموعا میزان 98 هزار و 100 تن تختال به وســیله این 
قالب، ریخته گرى شد که به میزان 8 هزار و 100 تن باالتر از 
استاندارد مطلوب جهانى بوده و مهر تأییدى بر توانمندى و 
دانش فنى ایجادشده در مجموعه ریخته گرى مداوم شرکت 

فوالد مبارکه است.

عبور از یک استاندارد جهانى در فوالد مبارکه 

پوستر فیلم مستند "ســرود جمشــید" با حضور معاون 
فرهنگى شــهردار، مدیر منطقه 4 شــهردارى و مدیران 

شهرى رونمایى شد.
این فیلم روایتگر زندگى نامه اســتاد "جمشید مظاهرى" 
اســت که به کارگردانى محســن صفوى فــر و به همت 

شهردارى منطقه 4 ساخته شد.

رئیس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 
در این آیین گفت: اصفهان تنها با ابنیه تاریخى خود به نام 
اصفهان نرسیده بلکه با حضور افراد و هنرمندان این شهر نیز 
به این نام و نشان رسیده و لذا پاسداشت از چنین استاد بزرگى 

پاسداشت از اصفهان است.
مجتبى شاه مرادى با اشــاره به اینکه استاد مظاهرى حق 
بزرگى به گردن اصفهان دارد ادامه داد: امیدوام استقبال الزم 
از این فیلم به عمل آید تا انگیزه ما و دیگر مناطق براى انجام 

چنین کارهایى باال برود.
در ادامه مدیر منطقه چهار شهردارى اصفهان گفت: براى ما 
افتخاریست در منطقه اى حضور داریم که چنین شخصیت 
بزرگى حضور داشته و ساکن آن بوده است؛ امیدوارم بتوانیم 
رهنمودهاى این استاد بزرگ را دنبال کنیم تا به نتایج خوبى 

برسیم و چراغ راهى نیز براى ما باشد.
محمد حســین جعفرى ادامه داد: خوشــحالیم که چنین 
مستندى ساخته شد تا به شخصیت ها و استادان بزرگ شهر 
اداى احترام کنیم؛ از خانواده این استاد و پشتیبانى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان تشکر مى کنم 
زیرا اگر حمایت این ســازمان نبود ما نمى توانستیم به این 
موضوع بپردازیم چراکه اکثر اوقات مناطق شهردارى درگیر 

کارهاى عمرانى شهر هستند.
گفتنى است؛جمشید مظاهرى سیچانى تخلص به سروشیار، 
استاد ادبیات دانشــگاه اصفهان، اصفهان شناس، مورخ و 
نسخه شناس بود که در سال 1321 در اصفهان متولد شد و 
روز پنج شنبه 19 بهمن 1396 بر اثر بیمارى قلب و کلیه در 

بیمارستان دکتر چمران اصفهان درگذشت.

پوستر فیلم مستند «سرود جمشید» رونمایى شد

مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران گفت: روند پرشتاب و 
جهادى توسعه صنعت باعث شــده شرکت مخابرات نیز با 
توجه به نیاز مشتریان برنامه ریزى هاى الزم را براى توسعه 

انجام دهد.
مجید ســلطانى در نشســت خبرى که به صورت ویدیو 
کنفرانس با جمعى از خبرنگاران اصفهان و کشــور برگزار 
شد، افزود: با توجه به نیاز بیشتر مردم به اینترنت باند پهن، به 
خصوص در دوران کرونا شاهد هجوم بى سابقه در مصرف 
اینترنت بودیم و با این حجم از نیاز مشتریان مجبور شدیم 
که سرمایه گذارى انجام دهیم و توســعه قابل توجهى در 

سرمایه گذارى ایجاد کنیم.
وى با اشــاره به رشــد چهار برابرى هزینه ها در مقایسه با 
ســال هاى قبل اظهار داشت: خوشــبختانه در این رابطه 
سیاست هاى پیشــگیرانه و کامًال حرفه اى در نظر گرفته 

شده و ما با دولت و وزیر ارتباطات جلسات خوبى داشته ایم.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران گفت: این نشست ها 
دربرگیرنده نگاه سازنده، حرفه اى و راهبردهاى تعیین کننده 
بوده است. سلطانى از رشد 43 درصدى سرمایه گذارى در 
عرصه مخابرات در کشور خبر داد و گفت: این در حالى است 
که در کشورهاى پیشــرفته این رقم 17 تا 20 درصد بوده 
است. وى با اشاره به اینکه طى 12 سال گذشته قیمت ارز 
30 برابر شده است و هزینه هاى ریالى مخابرات بیش از 15 
برابر افزایش یافته است، ادامه داد: این موضوع در بخش تلفن 

ثابت نیز هزینه هاى زیادى دربرداشته است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: طى این 12 سال 
درآمدهاى شرکت مخابرات بیش از 200 هزار میلیارد ریال 

کاهش داشته است.
این مقام مسئول تصریح کرد: تا چهار سال آتى 80 درصد 
جمعیت به فیبر نورى دسترســى خواهند داشت اما با این 
میزان درآمد تحقق این شاخصه سخت خواهد بود و افزایش 

کیفیت خدمات و بهینه سازى از موضوعاتى است که روى 
آن تمرکز کرده ایم.

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه توســعه 
زیرساخت ها و ارتباطات ســیار امرى ضرورى محسوب 
مى شود، اضافه کرد: در دنیا استفاده از باند پهن روى شبکه 

ثابت 70 درصد و در بخش سیار 30 درصد است.
سلطانى ادامه داد: متأسفانه در کشور ما این موضوع برعکس 
است، به این خاطر که در این زمینه توجه الزم انجام نگرفته 

و زیرساخت ها آماده نیست.
وى در ادامه با اشاره به اینکه طبق شاخص هایى که داریم 
و ارزیابى هایى که انجام گرفته از ســال گذشــته تا کنون 
شاخص ها به ســمت بهبود رفته است، بیان داشت: میزان 
رضایت مشــتریان به طور میانگین، 85 درصد بوده و سیر 

صعودى داشته است.
مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران نقش رســانه ها در 
این زمینه را نقشى تأثیرگذار دانســت و گفت: این آهنگ 

پاسخگویى تخصصى و پیچیده است و ما خودمان را خادم 
مردم مى دانیم.

وى گفت: شرکت مخابرات در بخش تلفن ثابت 20 میلیون 
و در بخش باند پهن 6 میلیون مشترك دارد و در این رابطه 
هیچوقت گزینشى عمل نکرده ایم و در ارائه خدمات به یک 

شکل عمل کرده ایم.
ســلطانى با تأکید بر اینکه برخى اوقات حوادث مترقبه و 
غیرمترقبه باعث مى شود مشــترکان دچار مشکل شوند 
اظهار داشت: بهینه ســازى خدمات را سرلوحه خدماتمان 
قرار داده ایم. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعالم کرد: 
میزان دریافتى ما بر اساس مســافت نرخ پایینى محسوب 
مى شود. این مقام مسئول ادامه داد: وقتى کدسازى صورت 
گرفت مقرر شد که در تعرفه ها تغییراتى صورت گیرد و زیان 

شرکت مخابرات جبران شود.
سلطانى افزود: در بحث کدسازى هشت هزار میلیارد تومان 
به شرکت مخابرات زیان وارد شد و از آنجا که تأمین نشد ما 

در این رابطه ضرر دیدیم. وى ادامه داد: اصل باال بردن نرخ 
در بخش بین التجارى بحث دیتاست که براى کدسازى به 
شــرکت مخابرات ضرر وارد کرد، اما این زیان پوشش داده 
نشد. مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه 
محاسبه نرخ مکالمه 45 ریال بوده و تغییرى نداشته است، 
بیان کرد: منفعت دولت از واگذارى شرکت مخابرات تا کنون 
حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده و سهامداران نیز در این 

مدت 8 هزار میلیارد تومان سود برده اند.
سلطانى در زمینه مزایده هاى مختلف در شرکت مخابرات 
نیز گفت: با توجه به وضعیت بازار بخشــى از امالك را به 
مزایده گذاشتیم و از اواخر سال 99 تا سال 1400 به صورت 

نقدى و تهاترى این موضوع انجام گرفت.
وى ادامه داد: تاکنون 800 میلیارد تومان از امالك با بدهى ها 
تهاتر شده و بخشى هم به صورت نقدى وارد شرکت شده و از 

این محل در توسعه سرمایه گذارى شده است .
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: حدود هزار  و 200 

میلیارد تومان عدد سرمایه گذارى در زمینه توسعه بوده که 
بخشى از آن از طریق دارایى هاى شرکت و بخشى از محل 

نقدینگى سرمایه گذارى شده است.
وى گفت: در یک دوره 9 ماهه از آذرماه 99 تا شهریور 1400 
حدود هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه گذارى کردیم که اگر 
در بخش ثابت نیز شش هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى 

داشته باشیم جهشى عظیم در این راستا ایجاد مى شود.
سلطانى با تأکید بر اینکه اگر با همین آهنگ در میزان درآمد و 
سرمایه گذارى حرکت کنیم، اتفاق خاصى نمى افتد و این در 
حالى است که وزارتخانه به شدت در تالش است که تأمین 
منابع کند و ما پیشرفت جهشى داشته باشیم، گفت: برابر با 
ماده 90 اصل 44 قانون اساسى حاکمیت نمى تواند به بخش 
خصوصى مأموریت تغییر تعرفه ها را محول کند، بنابراین در 
موضوع اصالح تعرفه ها اقداماتى صورت گرفت، ولى بعداز 

اجرا بالفاصله ابطال شد.
وى با اعالم اینکه ما تابع مقررات هستیم و شرکت مخابرات 

با حوصله خدمت رســانى مى کند، تصریح کرد: شــرکت 
مخابرات یک شــرکت حاکمیتى و مادرتخصصى است و 
متعلق به مردم است و ما کارى نمى کنیم که خارج از مقررات 
باشد. سلطانى در رابطه با فیبر نورى نیز اظهار داشت: فیبر 
نورى داراى دو بخش زیرساختى و دسترسى است که 175 
هزار کیلومتر مجموع این دو به شمار مى رود و تمام ارتباطات 
بین مراکز استان ها تا شهرســتان هاى همه کشور با فیبر 
نورى شرکت مخابرات ایران است و این دو باید در بخش 

زیرساخت اصلى و دسترسى توأمان جلو بروند.
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران ادامه داد: اگر براى ما 
محدودیت هاى مالى پیش نمى آمد مى توانستیم در بسیارى 
از محالت شهرهاى بزرگ فیبر نورى را تجهیز کنیم و فاصله 
خودمان را کاهش دهیم. وى افزود: اگر منابعش را داشــته 
باشیم مى توانیم گشایشى در ســرعت و پهناى باند ایجاد 
کنیم. ســلطانى گفت: این موضوع داراى استانداردهایى 
است که در تمام دنیا وجود دارد و مشکل ما اکنون دسترسى 
به تجهیزاتى است که باید تهیه و خریدارى شود که بتوانیم با 

سرعت این اقدام را انجام دهیم.
سلطانى با تأکید بر اینکه در تمام کشــورها شرکت هاى 
مخابراتى با اینکــه درآمد خوبى دارند، امــا از طرف دولت 
هم کمک مى شوند، گفت: شــرکت مخابرات ایران وقتى 
خصوصى شــد تنها 100 هزار پورت داشــت و اکنون ده 
میلیون پورت دارد و این نشــان از خدمات رسانى عظیم در 

این رابطه مى دهد.
وى در بخــش دیگرى از ســخنانش در رابطه با ســرقت
 کابل هاى مخابراتى نیز گفت: در این رابطه هماهنگى هایى 
با مجموعه نیروى انتظامى و نظامى صورت گرفته است، اما 
این سرقت ها در ساعاتى از شبانه روز اتفاق مى افتد که امکان 
اقدامات پیشــگیرانه کاهش مى یابد، اما با هماهنگى هاى 
انجام شده توانسته ایم خســارت ها را تا حد ممکن کاهش 

دهیم و در این زمینه سیر صعودى نداشته ایم.

در نشست ویدیو کنفرانس مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مطرح شد

رشد 43 درصدى سرمایه گذارى در عرصه مخابرات کشور

آیین تکریم و معارفه مدیر برق شهرستان اردستان در فرمانداري برگزار گردید.
این آیین با حضور قائم مقام،معاون منابع انسانی، مدیر روابط عمومی، فرماندار، مدیران برق 

شهرستان،کارشناسان امور و اصحاب رسانه برگزار گردید.
طی این مراسم  ضمن آرزوي ســالمتی دوران بازنشستگی مهندس قاسمعلی ناظري، از 
زحمات 30 سال در مدت تصدي مدیریت و خدمات شایســته وى تقدیر و تشکر گردید. 
همچنین از خلیل حقیر به پاس خدمات ارزنده در مدت کوتاه سرپرســتی در شرایط خاص 
فصلی نیز تقدیر و تشکر گردید و براي مهندس محسن قاســمی از خداوند متعال آرزوي 

موفقیت و بهروزي در فصل جدید کاري اش مسئلت شد.

برگزارى آیین تکریم و معارفه مدیر برق اردستان

سى و دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در این جلســه حمیدرضا قلمکارى، 
نایب رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با توجه به برگزارى همایش پویش ملى اشتغال در 
هفته آینده بر ضرورت هماهنگى و هم افزایى هر چه بیشــتر صنعت و دانشگاه تاکید 
کرد.  وى گفت: این همایش در توســعه و بهبود تعامالت صنعت و دانشــگاه نقش 
بسزایى خواهد داشت. همچنین در این جلسه سیدرسول رنجبران، خزانه دار پارلمان 
بخش خصوصى اصفهان به تشریح موارد همگرایى و هم افزائى بخش خصوصى با 
سیاست هاى باالدستى کشــور به عنوان یکى از مولفه هاى اصلى پیشرفت اقتصادى 

جامعه و توسعه صنعتى پرداخت. 
در ادامه اعضاى هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان بر لزوم بهبود شاخص امنیت 

سرمایه گذارى به عنوان یکى از مولفه هاى تاثیرگذار در توسعه اشتغال و تاثیر مستقیم 
آن در بهبود وضع معیشتى شهروندان اصفهانى تاکید کردند. 

ضرورت هماهنگى هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه 

دریا قدرتى پور


