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گل گاو زبان و فواید آنآزادى 375 زندانى جرائم غیرعمد از ابتداى امسال«ستاره ساز» بین المللى مى شودگمنامى کاربران در فضاى مجازى چالشى جدى است استقالل توافق با کاپیتان تیم ملى را تکذیب کرد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مصرف دارچین
 چه زمانى 
مضر است؟

اصفهان گام به گام به سوى کشاورزى مکانیزه 
3

5

1300 سالمند 
مهمان خانه هاى 

سالمندان 

دارچین داراى ترکیبى به نام سینامالدهید است 
که مى تواند در صورت مصرف زیاد و تماس 
طوالنى بزاق دهان با این مواد شیمیایى در 

کسانى که به دارچین حساسیت دارند، واکنش 
آلرژیک مانند التهاب زبان یا...

معاون امور توانبخشى اداره کل بهزیستى استان 
اصفهان گفت: 36 خانه سالمندان براى نگهدارى 
از مددجویان با شرایط متفاوت در استان فعالیت 

مى کنند.
پژمان پورشــبانان افــزود: براى نگهــدارى از 
سالمندان با شرایط متفاوت، مراکز متفاوتى داریم 
و سالمندان بر اساس شرایطى همچون شدت و 
نوع معلولیت، توانایى مالى و مجهول الهویه بودن 

در سه مرکز شبانه روزى نگهدارى مى شوند.
وى افزود: در اســتان اصفهان 32 مرکز شبانه 
روزى خانــه ســالمندان، 2 مرکــز روزانه خانه 

سالمندان و...
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پاى نمایندگان مجلسپاى نمایندگان مجلس
 به حل بحران آلودگى هواى اصفهان باز شد به حل بحران آلودگى هواى اصفهان باز شد

3

در حال حاضر کشت گندم، جو، ارزن، سیب زمینى و پیاز کامال مکانیزه انجام مى شود

نویدکیا با هیچ بازیکنى تعارف ندارد
خلعتبرى:

بازیکن سپاهان مى گوید مهم نیست که چه کسى براى سپاهان به زمین 
مسابقه مى رود بلکه موفقیت و نتیجه گیرى این تیم اهمیت دارد.

محمدرضا خلعتبرى بازیکن ســپاهان درباره پیروزى پر گل تیمش برابر 
نفت مسجدســلیمان گفت: بازى خوبى بود و خدا را شــکر در نیمه اول 

توانستیم 3 گل بزنیم. با آنچه مى خواستیم...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نیاز
 1000 کیلومتر
 از جاده ها 

به روکش آسفالت

نیاز اصفهان به ایجاد ظرفیت براى پذیرش
 3000 معتاد متجاهر

3
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بیرانوند: تا آخر این راه بیرانوند: تا آخر این راه 
را مى رومرا مى روم
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معاون شهرسازى و معمارى معاون شهرسازى و معمارى 
شهردار اصفهان؛شهردار اصفهان؛

حذف ساالنه حذف ساالنه 
1010 هزار استعالم هزار استعالم

 از ادارات  از ادارات 
شهرسازى شهرسازى 

سرپرست وزارت سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش:آموزش و پرورش:

مدارس باید مدارس باید 
حداقل حداقل 

یک روز یک روز 
در هفتهدر هفته
 باز باشند باز باشند

بازیگر فیلم  سینمایى «ایکس الرج»بازیگر فیلم  سینمایى «ایکس الرج»

سبک و ژانر فیلم هیچ وقت سبک و ژانر فیلم هیچ وقت 
مالك انتخابم نبوده است

دفتر نمایندگى اتاق بازرگانى اصفهان در نایین باحضور 
مقامات شهرســتان هاى نایین و خور وبیابانک و فعاالن 

اقتصادى شهرستان هاى مذکور افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان در این 
مراســم الهام آزاد، نماینده مردم ناییــن و خوروبیابانک 
در مجلس شوراى اســالمى ایجاد دفتر نمایندگى اتاق 
بازرگانى اصفهان در نایین را تســهیلگر رشــد و توسعه 

اقتصادى شهرستان دانست .
وى با اشاره به رابطه همسوى رشد اقتصادى و رفاه مردم 
افزود: تسهیلگرى در رشد و توســعه اقتصادى، افزایش 
ســطح رفاه زندگى مردم کل کشــور را به دنبال خواهد 

داشت.
در ابتداى این مراسم نیز بهنام ابراهیمى، جانشین دبیرکل 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان ایجاد 
دفتر نمایندگــى پارلمان بخش خصوصــى اصفهان در 
مناطق و شهرستان هاى مختلف را در مطالبه حقوق فعاالن 

اقتصادى در جلسات شوراى گفت و گوى دولت و بخش 
خصوصى بسیار حایزاهمیت دانست. وى دفاتر نمایندگى 
اتاق بازرگانى را چشم و بازوى پارلمان بخش خصوصى 
اصفهان دانست و تاکید کرد شناسایى دقیق دغدغه ها و 
مشکالت فعاالن اقتصادى و طراحى خدمات تخصصى 
هر منطقه تنها از طریق حضور میدانى و مشارکت فعاالن 

اقتصادى امکانپذیر است. 
ابراهیمى شبکه سازى میان کلیه اعضاى اتاق بازرگانى 
را از وظایف پارلمان بخش خصوصى اصفهان دانست و 
تاکید کرد ایجاد دفاتر نمایندگى در شهرستان هاى مختلف 
با هدف برطرف کردن مشکل بعد مسافتى اتاق با مناطق 
مختلف و ارتباط مســتقیم با صاحبان کسب و کار شکل 

گرفته است. 
جانشــین دبیرکل اتاق اصفهان با بیان اینکه اتاق هاى 
نسل سوم در حوزه مسئولیت اجتماعى نیز به ایفاى نقش 
مى پردازنــد، تصریح کرد: بــا ایجاد دفاتــر منطقه اى 

مى توان مردم شهرســتان هاى مختلف را ازمشــارکت 
فعاالن اقتصادى درحوزه مسئولیت اجتماعى منتفع نمود. 
 وى گفت: کلیه خدماتى که از لحاظ تصمیمات کشورى 
و ادارى وابسته به مرکز نباشد بدون قید و شرط در دفاتر 
نمایندگى به فعاالن اقتصادى ارائه خواهد شد.  ابراهیمى 
در پایان سخنان خود خواستار همکارى حداکثرى فعاالن 
اقتصادى و بدنه اجرایى دفاتر منطقه اى شهرســتان ها 
براى ایجاد دفاترى درخور و شایســته فعاالن اقتصادى 

این مناطق شد. 
در ادامه محمدحسین نصرتى، فرماندار شهرستان نایین 
نیزبا اشاره به پتانســیل هاى تولید و اقتصادى موجود در 
این شهرستان، ایجاد این دفتر منطقه اى را برکتى براى 

نایین دانست. 
وى با تاکید بر اینکه کلیه دســتگاه هاى اجرایى نایین با 
فعاالن اقتصادى این شهرستان همکارى خواهند کرد، 
افزود: تفویض اختیارات از سوى مراکز استان ها به مدیران 

شهرستان  در رفع مشکالت و دغدغه هاى تولیدکنندگان 
حائز اهمیت بوده و الزم است این موضوع پیگیرى شود.  

على محمدآقاجان، مدیرواحد خدمات به اعضا، انجمن ها، 
تشــکل ها و دفاتر منطقــه اى اتاق بازرگانــى اصفهان 
نیزرویکرداصلى دوره نهم اتاق بازرگانى اصفهان را تغییر 
خدمات انبوه و یکسان به خدمات هدفمند، شخصى سازى 
شــده و خروجى محور به اعضا بیان کرد و افزود: در این 
راســتا دفاتر منطقه اى به منظور تسهیل خدمت رسانى، 
شبکه ســازى وتمرکز بر اولویت ها و مزیت هاى منطقه 

ایجاد مى شود. 
وى ابراز امیدوارى کرد با همکارى و تعامل مســئولین 
شهرســتان ها و فعاالن اقتصادى بخش خصوصى این 

افتتاح نقطه عطفى در رشد و شکوفایى نایین باشد. 
در ادامه این مراســم مدیــران اجرایــى پارلمان بخش 
خصوصى اصفهان به تشریح خدمات تخصصى واحدهاى 

اتاق بازرگانى اصفهان پرداختند.

دفتر نمایندگى اتاق بازرگانى اصفهان 
در نایین و خوروبیابانک افتتاح شد
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه الگوى 
بازگشایى ما از 15 آبان به بعد الگوى ترکیبى است که 
بستگى به ظرفیت مدرسه دارد گفت: مدارس باید حداقل 
یک روز در هفته باز باشــند و امکان ندارد مدرســه اى 
خودش تصمیم بگیــرد که آموزش هایــش را به طور 
کامل در فضاى مجازى ادامه بدهد. باید حداقل ارتباط با 

مدرسه برقرار باشد.
علیرضا کاظمى درباره کم و کیف بازگشــایى حضورى 
مدارس ابتدایى گفت: پیشــنهادها درباره بازگشــایى 
مدارس ابتدایى ارائه و در کمیته مربوط به ســتاد ملى 
کرونا مطرح شده اســت. چون هنوز در ستاد تصویب  

نشــده و ممکن اســت نظــرات دیگرى داشــته و با 
پیشنهادهاى ما متفاوت باشد. اجازه دهید جزئیات را روز 
شــنبه(امروز) پس از تصویب در ستاد ملى کرونا اعالم 

کنیم.
وى درباره نظارت بر مدارس و همچنین علت فعال بودن 
برخى مدارس ابتدایى اظهار کرد: مدارس فعال ابتدایى 
در پایه هاى اول و دوم آموزش هاى حضورى دارند که با 
رعایت پروتکل ها انجام مى شود. نظارت ها از سه طریق 
دنبال مى شود، نخست نظارت خود وزارت بهداشت، دوم 
نظارت آموزش و پرورش از طریق سامانه هاى خودش 

و دیگرى نظارت هاى میدانى است.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: فضاى مجازى 
باید داراى قوانین و مقررات خاص خود باشد. هم اکنون 
گمنامى کاربران چالش جدى اســت؛ مســائل فضاى 

مجازى در ایران هنوز حل نشده است.
عیســى زارع پور با بیان اینکه فضاى مجــازى مانند 
یک شمشیر دولبه اســت، افزود: در حوزه فرهنگسازى 
آسیب ها، چالش ها و فرصت هاى موجود در این فضاها 

جدى گرفته نشده است. 
وى گفت: در هیج کجاى دنیا فضاى مجازى را به حال 
خود رها نمى کنند و حتى آنهایى که این فضاها را به وجود 
آورده اند درصدد فرهنگسازى و جلوگیرى از آسیب هاى 

آن برآمده اند.
زارع پور اظهار داشــت: طراحان گوگل امروزه با توجه 
به آســیب هاى موجود در ایــن فضا اجــازه هر گونه 
استفاده اى به نوجوانان خود نمى دهند و سازوکارهایى 
براى جســتجوى ایمن و اخالق مــدار در آن پى ریزى 

کرده اند.
 وى خاطرنشان کرد: از نظر ما فضاى مجازى یک حوزه 
فرصت ساز است و مزیت هاى آن بیشتر از آسیب هاست 
و این فضا امروزه با تمام ابعاد زندگى مردم گره خورده و 
به ویژه بعد از شیوع کرونا حضور این فضا در زندگى مردم 

بیشتر شده است.

مدارس باید حداقل 
یک روز در هفته باز باشند

گمنامى کاربران در فضاى 
مجازى چالشى جدى است

اتفاق ویژه 
براى طارمى و آزمون 

فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال    فارس|
جهــان، نامزدهاى بهتریــن بازیکن جهان را 
اعالم کرد که نام هاى مهدى طارمى، مهاجم 
ایرانى پورتو و ســردار آزمــون، مهاجم ایرانى 
زنیت روسیه در میان گزینه ها دیده مى شود. هر 
دو ستاره ایرانى در لیگ هاى روسیه و پرتغال 
درخشان ظاهر شده بودند و بهترین گلزنان این 
لیگ ها لقب گرفتند. ســال گذشته «روبرت 
لواندوفسکى» ستاره لهستانى بایرن مونیخ این 

عنوان را به دست آورده بود.

طالبان قابل قیاس با 
داعش نیست

مجتبى شاکرى، دبیرکل جمعیت    برنا |
جانبازان انقالب اســالمى گفت: در شرایطى 
قرار داریم که طالبان به شــرق و غرب پشت 
کرده اســت. این طــرز تفکر که بــا داعش 
براى از بین بــردن طالبان هماهنگ شــویم 
اشــتباه اســت. طالبان قابل قیاس با داعش 

نیست.

مایکروسافت از اپل 
سبقت گرفت

  ایسنا| آمار رفینیتیو نشــان داد ارزش 
سهام مایکروسافت تحت تأثیر رشد سه ماهه 
قوى کسب و کار رایانش ابرى آزور 4.2 درصد 
صعود کرد و به رکورد 323.17 دالر رســید و 
ارزش ســرمایه بازار این شــرکت نرم افزارى 
را بــه 2.426 تریلیون دالر رســاند که اندکى 
پایین تر از ارزش بازار 2.461 تریلیون دالرى 
اپل بود. ارزش سهام مایکروسافت امسال 45 
درصد صعود کرده و تقاضا براى خدمات مبتنى 
بر ابر، عامــل تاثیرگذار در رشــد فروش این 
شرکت بوده است. ارزش ســهام اپل در سال 

میالدى جارى 12 درصد رشد کرده است.

4 «بیوه زن» در برابر هر 
«بیوه مرد»

یک هیئــت علمى دانشــگاه    ایسنا|
عالمه طباطبایى، با اشاره به آخرین سرشمارى 
کشور در سال 95، گفت: تقریبًا 20 درصد گروه 
جمعیتى افراد بدون همسر را «مردان» تشکیل 
مى دهند و در برابر هر «بیوه مرد» چهار یا پنج 
«بیوه زن» وجود دارد. دکتر محمد تقى کرمى 
قهى افزود: مطابق با سرشمارى سال 85، آمار 
زنان بدون همســر بر اثر طــالق 352 هزار و 
288 نفر بوده اســت که با رشد دو برابرى طى 
پنج ســال به 712 هزار نفر در سال 95 رسیده 
است. از سوى دیگر در ســال 85 آمار مردان 
بدون همسر بر اثر طالق 139 هزار و 787 نفر 
بوده که در ســال 95 به 399 هزار نفر رسیده

 است.

یارانه ثروتمندان 
حذف نمى شود

  برنا | حجــت ا... عبدالملکــى، وزیــر 
تعاون،کار و رفاه اجتماعى با اشــاره به آخرین 
وضعیت مربوط به حذف افراد از یارانه ها گفت: 
تا زمانى که بانک هاى اطالعات اقتصادى ما 
تکمیل نشود امکان حذف افراد وجود ندارد. او 
تصریح کرد: در دولت قبل یک ســامانه هایى 
شروع شــد ولى این ســامانه ها کامل نیست. 
یعنى بخشــى از اطالعاتى کــه در آنها وجود 
دارد، قدیمى و مربوط به سال 98 است و همین 
هم باعث شد تعدادى که یارانه آنها کم و زیاد 
یا قطع شده بود شکایت کنند که این شکایت به 
دیوان عدالت ادارى نیز رسیده، لذا االن برنامه 
اول ما این است که این ســامانه ها را تکمیل

 کنیم.

تورم 
نگران کننده است

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت    ایرنا |
نظام گفت: امروز وضعیت تورم در کشــور و فشارى 
که بر قشــرهاى ضعیف  جامعه مى آید واقعًا نگران 
کننده است. گرانى هاى سرسام آور، بسیارى از مواد 
غذایى عموم مردم را از سر سفره ها جمع کرده است. 
اینکه عده اى برایشــان مقدور نیست گوشت تهیه 
کنند و حتى میوه و سایر اقالم نیز از سفره آنها جمع 
شده است، بسیار دردناك است و باید براى آن فکر 
عاجلى کرد. آیت ا... آملى الریجانى خاطر نشان کرد، 
تصمیمات اقتصادى دولــت و مجلس على القاعده 
باید با بررســى هاى دقیق کارشناسانه و مالحظات 
مختلف اجتماعى و سیاســى همراه بوده و از اتقان 
الزم برخوردار باشد تا گشایش در مشکالت کشور 

ایجاد کند.

خبر «رویترز»
 شیطنت آمیز است

معاون سیاسى وزیر امور خارجه که    فارس|
پنجم آبان در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل با «انریکه 
مورا» معاون مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا و 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترك برجام به مدت 
پنج ساعت به رایزنى و گفتگو پرداخت، این مذاکرات 
را جدى و سازنده خواند و گفت: تحریم هاى ظالمانه 
علیه ملت ایران دســتورکار اصلى گفتگوها خواهد 
بود. على باقرى خبر «رویترز» را درباره از سرگیرى 
مذاکرات با 1+5، شــیطنت آمیز خواند و افزود: ما با 
1+4 گفتگو داریم و هنوز زمینــه الزم براى اینکه 
آمریکایى ها بتوانند به برجام برگردند فراهم نشــده 

است. 

درخواست سناتورها 
از بایدن 

ســناتور  کورنیــن»  «جــان    تسنیم|
جمهوریخــواه ایالت تگــزاس و «مــارك وارنر» 
ســناتور دموکرات از «جو بایــدن» رئیس جمهور 
آمریکا خواستند تا در تحریم هاى اعمال شده علیه 
هند بخاطر خرید ســامانه دفاع موشکى از روسیه، 
معافیت هایــى را در نظر بگیرد. این ســناتورهاى 
آمریکایى با ارسال نامه اى براى بایدن اعالم کردند 
که اعمال تحریم ها علیه هند بخاطر ســامانه هاى 
دفاع هوایى، تأثیر بســیار مخربى بــر همکارى و 
شــراکت راهبردى با دهلى نو خواهد داشــت. ما 
خواســتار اعمال معافیت هایى بــراى تحریم هاى 
وضع شده علیه هند بخاطر خرید سامانه هاى دفاع 

موشکى اس 400 هستیم.

صنعتگر و تاجر نیستیم
بهرام عیــن اللهى، وزیر بهداشــت    مهر |
گفــت: آن زمانــى که دیگــران از کرونــا هراس 
داشــتند و در خانه ماندند، این پزشــکان ما بودند 
که با تمام جــان و دل براى بقاى ســالمت مردم 
کار و تالش کردند. ما طبیبیم، نــه صنعتگریم، نه 
تاجر و نه سیاســتمدار، باید قدر خــود را بدانیم ما 
طبیبیم به آن صفت الهــى، نمى توانیم درمان مردم 
را معطل و به تأخیر بیاندازیم و باید براى جان مردم 
تالش کنیم. ما سوگند خورده ایم بیماران را درمان 

کنیم.

هشدار چین به آمریکا
  مهر | ســخنگوى وزارت خارجــه چیــن 
اعالم کــرد که پکــن مخالــف هرگونــه تماس 
رســمى یا نظامى بین آمریکا و تایــوان و همچنین 
دخالت هاى واشــنگتن در امور این جزیره اســت. 
«وانگ ونبین» در این باره با تأکیــد بر اینکه روابط 
آمریکا و چین بر اساس اصل چین واحد استوار است، 
گفت: آمریکا باید به اصل چین واحد و مفاد اعالمیه 
رسمى آمریکا و چین پایبند باشد. ما به شدت با هرگونه 
تماس رسمى و نظامى بین ایاالت متحده و تایوان و 
همچنین دخالت ایاالت متحده در امور داخلى چین 

مخالفیم.

خبرخوان

احسان ارکانى، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
درباره سرنوشت پول هاى بلوکه شــده ایران در عراق 
گفت: «به هر حــال ما این مشــکل را داریم. در بحث 
درآمد حاصل از فروش نفت مان در کشورهاى مختلف 
از کره جنوبى بگیرید تا کشور هاى مختلف مثل عراق و 
چین مشکل داریم و به واسطه همین مشکالت ناشى از 
تحریم هایى که آمریکا علیرغم اینکه متعهد شده بود در 
برجام که زمینه دسترسى را براى ایران بوجود بیاورد و 

خلف وعده کرد، وجود دارد.»
این نماینده مجلس در پاســخ به اینکه دولت چگونه از 
طریق دیپلماسى این مشــکل را حل کند، عنوان کرد: 
«دیپلماسى دولت آقاى رییســى باید دو مرحله داشته 
باشد یکى در بحث ادامه مذاکرات و تصمیماتش در این 
باره و یکى هم حل مشــکالتى مثل تبادالت پول هاى 
بلوکه شده با کشو رهاى همســایه از جمله عراق. بدین 
منظور کــه بتوانیم از ظرفیت همجــوارى و ارتباطات 

نزدیکى که داریم حداقل در کشور هاى همسایه استفاده 
کنیم.»

نماینده مردم نیشــابور و فیروزه در مجلس در پاسخ به 
پرسشى مبنى بر اینکه با وجود اینکه دولت اعالم کرد 
اولویتش ارتباط با همسایگان است، چگونه بدون برجام 
مى تواند مشکل نقل و انتقاالت را از سر راه بردارد، گفت: 
«در بحث برجام که ما پذیرفته بودیم و تعهداتمان را به 
شکل یک طرفه انجام دادیم. االن اشکالى که در برجام 
وجود دارد به این برمى گردد که طرف مقابل تعهداتش را 
انجام نداد و تا زمانى که در خصوص انجام تعهداتش یک 
تصمیم قاطع نگیرد، بحث پایبندى ما به برجام چندان 

براى بنده قابل تعریف نیست.»
وى ادامه داد: «خلف وعده طرف مقابل را باید پیگیرى 
و پاســخگو کرد؛ در غیر اینصورت ادامه مذاکراتى که 
بخواهد صرفًا یک طرفه باشــد، حداقل از لحاظ عرف 

دیپلماتیک معنا ندارد.»

کاهش جمعیت در روســتاهاى ســوئد، مسئوالن را به 
اجراى راهکارى هوشمند ترغیب کرد؛ مغازه هاى بدون 
فروشنده روشــى است که ســوئد براى کاهش تماس 
فیزیکى افراد طــى دوران کرونا و همچنین حفظ رونق 

خرید در مناطق روستایى انجام داده است.
کاهش جمعیت در مناطق روستایى اروپا تأثیر خاصى را بر 
زندگى مردم برجاى گذاشته است چراکه تراکم جمعیت 
به طور مستقیم با در دسترس بودن خدمات ارتباط دارد؛ 
بسیارى از فروشــگاه هاى کوچک در روستاهاى سوئد 
به علت کاهش جمعیت درهاى خود را براى همیشــه 

بسته اند.
با این حال، مسئوالن شهر استکهلم تصمیم گرفته اند تا 
با استفاده از مزایاى دیجیتالى شدن و فناورى هوشمند، 
این روند را تغییر دهند و در همین راستا نیز با تالش هاى 
مدیران شــهر، در حال حاضر بیش از 20 فروشگاه مواد 
غذایى بدون فروشــنده در نقاط مختلف روستایى سوئد 

مستقر شده است.
تنها کارى که مشــتریان باید انجام دهند این است که 
در اپلیکیشنى ثبت نام کنند که به نوعى کلید از راه دور 
فروشگاه را در اختیار آنها قرار مى دهد. سپس مى توانند 
بارکد محصوالت مورد نظر اسکن کنند و به این ترتیب 

هزینه خرید مستقیماً  از حساب آنها کسر مى شود.
عامل دیگرى که باعث استقبال از این پروژه شد، بحث 
همه گیرى ویروس کرونا و نیاز به فاصله گذارى اجتماعى 
بود. مغازه هاى بدون فروشنده نیازى به تماس فیزیکى 
ندارد؛ به این معنى که هیچ پرسنلى مانند صندوقداران و 
سایر افراد در سوپرمارکت هاى سنتى دیگر حضور ندارند.
مســئوالن بر ایــن بــاور هســتند که وجــود چنین 
فروشــگاه هایى حتى مانع از رفت و آمــد غیر ضرورى 
ساکنان براى تأمین مایحتاج روزانه مى شود چرا که در 
صورت نبود آنها، شــهروندان مجبور به رانندگى و طى 

مسیرى طوالنى براى خرید مى شــدند. عالوه بر این، 
اندازه کوچک آنها باعث مى شــود آنها در یک مکان از 
پیش، ساخته شود و سپس به راحتى روى یک کامیون 

بارى حمل و در مکان هاى مناسب جاى گذارى شود.
افرادى نیز براى حفظ امنیت این فروشــگاه ها در نظر 
گرفته شده است که هفته اى سه بار براى سرکشى و تمیز 

کردن فروشگاه ها مراجعه مى کنند و بر اساس گزارش ها 
تعداد کاالها را بررســى مى کنند. هوش مصنوعى نیز 
با ارائه گزارش اتمام یا گم شــدن اقــالم در این رابطه 
به مأموران کمک مى کند که بر فهرســت موجودى ها 

نظارت کنند.
دسترسى به فروشگاه ها 24 ساعت شبانه روز امکانپذیر 

است و طبیعتاً دوربین هایى وجود دارد که هر گونه دزدى 
یا ســرقت از مغازه را ضبط مى کند، با این حال، اعتماد 
بین جامعه و احترام به قانون در این کشور اسکاندیناوى 
باالست. عالوه بر این، سوئد یکى از کشورهایى است که 
سیســتم خرید خودکار در آن محبوب است و به همین 

دلیل اجراى این راهکار، امرى طبیعى به نظر مى رسد.

شاید برایتان جالب باشد که بدانید 75 سال پیش یک 
موشک بالستیک ساخته شده توسط نازى هاى آلمانى 
بود که براى اولین بار موفق بــه ثبت تصویر زمین از 
منظر فضا شــد که این اتفاق براى سال 1946 یک 

دستاورد حیرت انگیز بود.
75 سال پیش دانشمندان در محدوده موشکى «وایت 
سندز» در صحراى نیومکزیکوى آمریکا دوربینى را بر 
روى دماغه یک موشک بالستیک به نام «وى-2» که 
توسط نازى ها ساخته شــده بود، قرار دادند و آن را به 
فضا پرتاب کردند که در نتیجه اولین عکس زمین از 

فضا توسط آن ثبت شد.
این رویداد در تاریخ 24 اکتبر 1946 رخ داد و موشک 
بالستیک «وى-2» به ارتفاع 104 کیلومترى زمین 
که کمى باالتر از ارتفاعى اســت که به عنوان «لبه  
فضا» شــناخته مى شــود، پرواز کرد و با آن دوربین 
تصویربردارى 35 میلیمترى در هــر یک و نیم ثانیه 

یک عکس گرفت.
سپس دوربین همراه با موشک به سرعت پایین آمد 

و به زمین بازگشت و با سرعت بیش از 547 کیلومتر 
در ســاعت به زمین برخورد کرد و متالشــى شد. اما 
دانشمندان با جستجو میان بقایاى این موشک موفق 
به بازیابى نگاتیوهاى آن دوربین شدند و اولین تصویر 

زمین از فضا را به بشریت هدیه دادند.
آن دوربین در یک جعبه کوچک فوالدى مخصوص 
قرار داده شــده بود که به آن اجازه مى داد در شرایط 

دشوار صعود و سقوط، بدون آسیب باقى بماند.

«دیوید دوورکین» سرپرســت موزه ملى هوا و فضا 
مى گوید برخالف سقوط شــدید و برخورد موشک با 

زمین، تنها یکى از لنزهاى دوربین از دست رفته بود.
در نهایت وقتى دانشــمندان این تصویر بدیع را روى 
صفحه نمایش دیدند، از شــدت هیجان سرمســت 
شدند. این احساس سرخوشــى ناشى از این واقعیت 
بود کــه ارتش ایاالت متحده حتــى یک چتر نجات 
براى بازگرداندن موشک هاى ساخت آلمان نداشت، 
بنابراین هیچ راهــى براى تضمین بازگشــت امن 

محموله موشک وجود نداشت.
«مایکل نوفلد»،  متصدى ارشد بخش تاریخ فضایى 
گفت کارى که آنها در موشــک هاى «V-2» اولیه 
انجام دادند، اساساً این بود که تجهیزات را در بدنه هاى 
زرهى قرار مى دادند و امیدوار بودند که پس از برخورد 
با زمین با سرعت 100 مایل در ساعت جان سالم به در 
ببرند. این از خوش شانسى آنها بود که این بدنه هاى 
زرهى کار کردند و ما اکنون یک قطعه جذاب از تاریخ 

را در قالب این عکس در اختیار داریم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در 
خصوص میزان افزایش حقوق و عیدى کارگران در سال 
1401 اظهار کرد: در حال حاضر قوانینى وجود دارد که بر 
اساس آن چارچوب افزایش حقوق کارمندان و کارگران 
مشخص مى شود، در این راستا همیشه قوانین به نوعى 
تنظیم شده که حداقل افزایش دستمزد، تورم موجود در 

جامعه را جبران کند.
مهــدى طغیانى افــزود: قطعًا میــزان افزایش حقوق 
کارمندان و کارگران باید با محدودیت هاى بودجه 1401 

تطابق داشته باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
ادامه داد: تعیین کننده میزان افزایش حقوق دولت بوده 
که بر اساس چارچوب هاى قانونى به جمع بندى رسیده 
و نتیجه را در چارچوب الیحه بودجه به مجلس شوراى 

اسالمى ارسال مى کند. 
طغیانى خاطرنشــان کرد: مجلس شــوراى اسالمى 
پس از بررســى دقیق میزان افزایش حقوق کارمندان 
پیشــنهادات خود را ارائه مى کند، اما الزم اســت بین 
افزایش حقوق و درآمدهاى دولت تناسب برقرار شود؛ 
زیرا دولت مجبور مى شــود این افزایــش حقوق را از 
محل کســرى جبران کند که باعث ایجاد تورم خواهد

 شد.

افزایش حقوق باید با محدودیت هاى بودجه 
تطابق داشته باشد

ابهام در دریافت پول هاى ایران
 از کره، چین و عراق

مغازه هاى بدون فروشنده در روستاهاى سوئد

اولین تصویر زمین از فضا چگونه ثبت شد؟
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تخصیص اعتبار براى کارخانه 
بازیافت گلپایگان و خوانسار

شهردار گلپایگان از آمادگى شـهردارى در واگذارى 
800 هکتـار زمین در محدوده شـهرى بـراى ایجاد 
شـهرك صنعتى خبـر داد و گفـت: در بودجه 1400 
براى کارخانه بازیافت گلپایگان و خوانسـار نیز یک 
میلیارد تومـان تخصیص داده ایم. پیمان شـکرزاده 
از راه اندازى سـایت بازیافـت خبـر داد و اظهار کرد: 
تاکنون در اسـتان اصفهـان هیچ سـایتى به صورت 
کامل راه اندازى نشده اسـت، اما اداره محیط زیست 
مشـکالتى از سـایت بازیافت این شهرستان مطرح 
کرده که تـا دو هفته دیگـر برطرف و آمـاده فعالیت 

است.

کندى روند مراجعه دانش آموزان 
براى واکسیناسیون

رضا فدائى، مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت 
اصفهـان گفـت: از گروه هـاى هدف اسـتان تاکنون 
69 درصـد یـک دز واکسـن کرونـا و 43 درصـد دو 
دز واکسـن کوویـد را دریافـت کرده انـد و بـا کندى 
مراجعـه دانش آمـوزان، بـه نظـر مى آید بازگشـایى 
مـدارس از نیمـه دوم آبان مـاه و ابتـداى آذر محقق 

نشود.

انتصاب مدیر منطقه 10 
شهردارى اصفهان

شـهردار اصفهان با صدور حکمى «داوودبحیرایى» 
را بـه عنـوان مدیـر منطقـه 10 شـهردارى اصفهان 

منصوب کرد.

کلید حل مشکل مسکن
 استفاده از بافت فرسوده

امیـر زاغیان، معـاون مسـکن و سـاختمان اداره  کل 
راه و شهرسـازى اسـتان اصفهان بـا بیـان اینکه در 
این استان 11 هزار هکتار بافت فرسـوده وجود دارد، 
گفت: اگر هر شهردارى به سهم خود مکلف به ساخت 
مسـکن شـود، تا 40 درصد بافت فرسـوده نوسـازى 
مى شود و بقیه را انبوه سازان در مناطق مختلف احداث 

مى کنند.

کشف 1700 قرص روانگردان 
در کاشان

حسـین بسـاطى، فرمانـده انتظامـى شهرسـتان 
کاشـان گفت: بیش از هزار و 700 عـدد انواع قرص 
روان گردان از یک عطارى در این شهرسـتان کشف 

شد.

نجف آباد در بین 5 گزینه 
نهایى پایتخت کتاب کشور

در جلسـه نهایـى انتخـاب هفتمین پایتخـت کتاب 
ایـران، نجف آبـاد یکـى از پنـج شـهر راه یافتـه بـه 
مرحلـه نهایـى انتخاب شـد.در ایـن جلسـه، از بین 
بیش از 190 شـهر متقاضى، شـهر هاى سنندج، اوز، 
نجف آباد، بم و سمنان به عنوان پنج شهر راه یافته به 
مرحله نهایى هفتمین پایتخـت کتاب ایران انتخاب 

شدند.

اجراى طرح زوج و فرد و 
ممنوعیت تردد شبا نه از امروز

سخنگوى سـتاد اسـتانى مقابله با کرونا گفت: طرح 
ترافیکى زوج و فرد و ممنوعیت تردد شـبانه از امروز 
در اصفهـان اجرا مى شـود.حجت ا... غالمـى افزود: 
با توجه بـه مسـائلى مانند ترافیک سـنگین هسـته 
مرکزى، آمار کرونا، سـردى هوا و وارونگى دما مقرر 
شـد طرح ترافیکى زوج و فرد از ساعت 8 تا 13 و 16 
تا 21 در هسـته مرکزى کالنشـهر اصفهـان اِعمال

 شود.

خبر

معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان گفت: 
با آغاز نهضت مانع زدایى، ســاالنه 10 هزار استعالم از 
ادارات شهرسازى مناطق پانزده گانه شهردارى اصفهان 

حذف مى شود.
وحید مهدویان افزود: در راستاى ساده سازى فرآیندها، 
تسریع در پاســخگویى و مانع زدایى در ارائه خدمات به 
شهروندان، از این پس متقاضیان دریافت انشعاب نیازى 
به مراجعه به ادارات شهرســازى در شهردارى مناطق 

را ندارند.
وى افزود: تا قبل از این ابالغ، کلیه متقاضیان دریافت 
انشعابات مکلف بودند بعد از مراجعه به شرکت هاى گاز 

و آب و فاضالب و..، استعالم خود را به اداره شهرسازى 
مناطق ارائه و پس از دریافت نوبت بازدید و در فرایندى، 
پاسخ خود را به اداره عمران شــهردارى ارائه و پس از 
بازدید مجدد واحد عمران، پاســخ را به شرکت مذکور 
ارائه کنند و بر اســاس بررســى به عمل آمده، از زمان 
استعالم تا دریافت پاسخ، میانگین سه هفته زمان طول 

مى کشید.
معاون شهرســازى و معمارى شهردار اصفهان تصریح 
کرد: متعاقب این ابالغ انجام شــده و با توجه به حذف 
بخش اول از فرایند، زمان پاســخگویى به یک ســوم 

کاهش خواهد یافت. 

معاون راهدارى ســازمان حمل و نقل و راهدارى گفت: 
یک هزار کیلومتر از جاده هاى مواصالتى استان اصفهان 
نیازمند روکش آسفالت است. رضا اکبرى با اشاره به اینکه 
استان اصفهان به دلیل وضعیت جغرافیایى داراى بیشترین 
محورهاى مواصالتى کشــور اســت، اظهار داشت: این 
امر سهم این اســتان در چالش هاى حوزه راهدارى را نیز 
افزایش مى دهد. وى با بیان اینکه اعتبار سازمان راهدارى 
در مجموع دو هزار و 500 میلیارد تومان اســت، ادامه داد: 
این اعتبار در برابر میزان خرابى جاده ها در کشــور ناچیز 
است و از این رو، پیمانکاران نیز کمتر تمایل به فعالیت در 
این بخش دارند. اکبرى تصریح کرد: براى مثال به منظور 

اجراى روکش آسفالت ترانزیت محور بادرود به اردستان و 
نایین، على رغم تأمین اعتبار چهار بار مناقصه برگزار شد 
اما موفق به انتخاب پیمانکار نشــدیم. وى گفت: در ادامه 
با برنامه ریزى صورت گرفته قرار بر این شــد تا این پروژه 
پس از زیرســازى باند دوم زواره به اردستان در دستور کار 
قرار گیرد. معاون راهدارى سازمان حمل و نقل و راهدارى 
کشــور با اشــاره به اینکه با رایزنى هاى صورت گرفته با 
استاندارى اصفهان براى بهبود وضعیت راه هاى این استان 
700 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: 
قرار است 40 درصد از این اعتبار از محل بودجه استانى و 60 

درصد از منابع ملى تأمین شود. 

نیاز 1000 کیلومتر از جاده ها 
به روکش آسفالت

حذف ساالنه 10 هزار استعالم 
از ادارات شهرسازى 

معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: مکانیزه کردن کشاورزى در استان 
اصفهان با دقت مورد بررسى قرار گرفته و اکنون درحال 

انجام است.
اصغر  رستمى افزود: با پیشرفت علم و ملحق شدن وسایل 
مکانیزه به عرصه کشــاورزى، زحمت کشاورزان کمتر 

شــده البته مدیریت زراعت، انسانى است ولى کارهایى 
همچون کوددهى، سم پاشــى و برداشــت محصوالت 

توسط ماشین آالت انجام مى شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان ادامه داد: حسن مکانیزه شدن کشاورزى 
کاهش مصرف نیروى انسانى، زمان و کاهش هزینه ها 

است که استقبال کشاورزان را به همراه داشته است.
وى اضافه کرد: مکانیزه کردن کشــاورزى یک فرایند 
جدید نیســت بلکه سالهاست که این مســئله با دقت 
بررسى مى شود و در حال حاضر کشت گندم، جو، ارزن، 
سیب زمینى و پیاز در اســتان کامال به صورت مکانیزه 

انجام مى شود.

اصفهان گام به گام به سوى 
کشاورزى مکانیزه 

در حال حاضر کشت گندم، جو، ارزن، سیب زمینى و پیاز کامالً مکانیزه انجام مى شود

مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان از آزادى 375 
زندانى جرایم غیرعمد از ابتداى سال جارى تاکنون 

خبر داد.
اسدا... گرجى زاده اظهار کرد: از ابتداى سال جارى 
تاکنون از محل کمک هاى خیران و ستاد دیه 375 
نفر از زندانیان اســتان اصفهان با محکومیت هاى 
مالى و جرایم غیرعمد با مجموع بدهى بالغ بر 122 

میلیارد تومان آزاد شدند.
وى افزود: 47 درصد از مجموع این بدهى بالغ بر 56 
میلیارد و 890 میلیون تومان از طریق اخذ گذشت 
شــاکیان، 20 درصد از طریق اعسار و 34 درصد از 
طریق تسهیالت بانکى، آورده مددجویان و کمک 

خیران به صورت بالعوض تأمین شده است.

مدیرعامل ستاد دیه اســتان اصفهان تصریح کرد: 
همچنین در مهرماه امســال 50 نفر از محکومان 
مالى و جرایم غیرعمد از زندان آزاد شــدند؛ تعداد 
25 نفر از زندانیان به مناســبت میالد رسول اکرم 
(ص) آزاد شدند که هشــت نفر از این مددجویان با 
بدهى بالغ بر 680 میلیون تومان در بازداشت بودند 
و با پرداخت مبلغ 200 میلیون تومان توســط خیر 
شاهین شــهرى و بقیه  از طریق ســتاد دیه، اخذ 
گذشت و اعســار تأمین و این افراد از زندان رهایى 

یافتند.
وى خاطرنشــان کرد: 14 نفر از زندانیان آزاد شده 
خانم بودند که با حمایت خیران نوعدوست و ستاد 
دیه از بند رهایى یافته و به کانون خانواده بازگشتند.

معاون امور توانبخشــى اداره کل بهزیســتى استان 
اصفهان گفت: 36 خانه سالمندان براى نگهدارى از 
مددجویان با شرایط متفاوت در استان فعالیت مى کنند.
پژمان پورشبانان افزود: براى نگهدارى از سالمندان با 
شرایط متفاوت، مراکز متفاوتى داریم و سالمندان بر 
اساس شرایطى همچون شدت و نوع معلولیت، توانایى 
مالى و مجهول الهویه بودن در سه مرکز شبانه روزى 

نگهدارى مى شوند.
وى افزود: در اســتان اصفهان 32 مرکز شبانه روزى 
خانه ســالمندان، 2 مرکز روزانه خانه سالمندان و 2 
مرکز جامع خانه ســالمندان فعالیت مى کنند و تعداد 

هزار و 322 سالمند در این مراکز هستند.
معاون امور توانبخشــى اداره کل بهزیســتى استان 
اصفهان در خصوص شــرایط حضور افراد در مراکز 
خانه ســالمندان عنوان کرد: اغلب افرادى که داراى 

معلولیت شدید، فاقد سرپرست، مجهول الهویه و بستر 
گرا هستند و از طرف مراکز قضایى معرفى مى شوند در 
مراکز شبانه روزى خانه سالمندان نگهدارى مى شوند 
و از خدمات سکونت 24 ســاعته، خدمات پزشکى و 

توانبخشى بهره مند مى شوند.
معاون امور توانبخشــى اداره کل بهزیســتى استان 
اصفهان با بیان اینکه تمامى سالمندانى که به مراکز 
خانه سالمندان سپرده مى شــوند به نوعى معلولیت 
دارند و اکثرا نیازمند به حمایت هســتند، اظهار کرد: 
بر اســاس رنگ بندى وضعیت کرونا در اســتان، در 
شهرســتان هاى قرمز امکان مالقات با سالمندان 
میسر نیست و در شهرستان هاى نارنجى، زرد یا آبى 
با رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى، فاصله گذارى 
اجتماعى و زمان محدود، اجازه مالقات  را به خانواده ها 

مى دهیم.  

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان گفت: 
ذوب آهن اصفهان در شش ماه نخست امسال 1400 
با وجود کمبود مواد اولیه و بحران آب، در تولید چدن 
مذاب 10 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش تولید داشت و 12 محصول جدید نیز به سبد 

محصوالت این مجتمع اضافه شد.
منصور یزدى زاده اظهار کرد: بــا جهش قابل توجه 
درآمد، سود خالص این شرکت رشد چشمگیرى نسبت 

به شش ماهه اول سال گذشته داشته است.
وى افزود: میزان صادرات شــش ماهه امســال این 
مجتمع صنعتــى نیز 605 هزار و 606 تن اســت که 
ارزش دالرى آن 105 درصد و تناژ آن 31 درصد رشد 
داشته است. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با 
بیان اینکه امسال 90 درصد سود در ذوب آهن اصفهان 

ثبت شد و براى اولین بار حاشیه سود شرکت به بیش از 
10 درصد رسید، تاکید کرد: شرکت ذوب آهن در شش 
ماهه منتهى به شهریور براى هر سهم 331 ریال سود 
محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 270 

درصدى داشته است. 
وى ادامه داد:ســود ناخالص با رشــد 195 درصدى 
به 3930 میلیارد تومان و ســود خالص نیز به 2036 

میلیارد تومان رسید.
■■■

وى در بخش دیگرى از ســخنانش افزود: ذوب آهن 
در این مدت 6 پروژه براى تامین پایدار آب کارخانه، 2 
پروژه براى توسعه و بهینه سازى ظرفیت تولید و پنج 
پروژه جهت اصالح ســاختار فنى کارخانه در دست 

اقدام دارد.

مدیرکل کمیتــه امداد امــام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان گفت: ایرانیان مقیم خارج از کشــور فراتر از 
مرزبندى هاى سیاسى و جغرافیایى حمایت از فرزندان 

یتیم و نیازمند را عهده دار شدند.
کریم زارع بیان کرد: ایرانیان مقیم خارج از کشــور با 
احساس مسئولیت در برابر رفع مشکالت فرزندان یتیم 
و نیازمند، حمایت از 667 نفر از این عزیزان را در قالب 

طرح هاى اکرام ایتام و محسنین بر عهده گرفته اند.
وى با اشــاره به اینکه 126 نیکوکار ایرانى مقیم 25 
کشــور جهان، از حامیان این طرح هســتند، گفت: 
حامیان ســاکن خارج کشــور از ابتداى سال جارى 
تاکنون 750 میلیون تومان به صورت مســتقیم به 
حســاب  فرزندان ایتام و نیازمند تحت حمایت واریز 

کرده اند. 
دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اســتان 
اصفهان با اشاره به پیش بینى وجود دو هزار و 500 تا سه 

هزار معتاد متجاهر در استان گفت: هم اکنون ظرفیت 
پذیرش 400 معتاد متجاهــر را در دو مرکز ماده 16 در 

استان داریم.
محســن یارمحمدیان با بیان اینکه مراکــز ماده 16 
(معرفى اجبارى معتادان براى درمان) با حداکثر ظرفیت 
در استان مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: در برخى 
مقاطع زمانى و پیک هاى کرونا، دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان تاکید داشت مراکز ماده 16 با نصف یا یک سوم 

ظرفیت فعالیت کنند. 
وى با بیان اینکه چند ماهى است ظرفیت دو مرکز ماده 
16 اصفهان تکمیل است، گفت: دیگر به دنبال اجراى 

طرح براى نگهدارى معتادان متجاهر نیستیم. 
دبیر شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اســتان 

اصفهان با اشــاره به اینکه در مراکز مــاده 16 به مرور 
10 تا 15 معتــاد متجاهر پس از بهبــودى ترخیص و 
سریع جایگزین مى شوند، گفت: اینکه بعد از ترخیص 
معتــادان بهبود یافتــه چــه اتفاقى افتد مشــخص 

نیست. 
وى با بیان اینکه نمــى توانیم آمار دقیقــى از بازیابى 
معتادان متجاهر پس از بهبودى از مراکز ماده 16 اعالم 
کنیم، افزود: مى دانیم که موفقیت پایین اســت، چون 
چرخه کامل نیست و فرد پس از ترخیص مشکل اشتغال، 
سوء پیشینه، پذیرش جامعه، سخت گیرى خانواده و ... 
را دارد، بنابراین چرخــه ناقص و عدم پذیرش فرهنگى 
باعث مى شود فرد بهبود یافته نتواند زندگى جدیدى در 

جامعه شروع کند.

پیگیرى هاى مجدد نماینــدگان اصفهان در خصوص 
آلودگى هواى این کالنشهر از مسئوالن کشورى براى 

شنیدن داد مظلومیت اصفهان از سر گرفته شد.
با توجه به سرد شــدن هوا و افزایش مصرف گاز، مسئله 
بحرانــى آلودگى هواى کالنشــهر اصفهــان یکى از 
اصلى ترین دغدغه ها در طى چند ســال اخیر به شــمار 
مى آید که پیگیرى نمایندگان استان از مسئوالن باالدستى 
در دولت یازدهم و دوازدهم بى نتیجه ماند. اکنون عباس 
مقتدایى، نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اســالمى در نامه اى به على ســالجقه، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست کشــور و رئیس قوه قضائیه این 
موضوع را دوباره متذکر شــد که در ادامه بخشى از این 

نامه آمده است:
همانگونه که مستحضرید استان اصفهان با استقرار بیش 
از 10 درصد واحدهاى بزرگ و استراتژیک کشور و فعالیت 
بالغ بر10 هزار واحد تولیدى، صنعتى و خدماتى به عنوان 

بزرگترین قطب صنعتى کشور مطرح است. 
بدیهى اســت که بارگزارى و اســتقرار ایــن حجم از 
فعالیت هاى صنعتــى، معدنى و خدماتــى که عمده آن 

بدون رعایت مالحظات زیست محیطى صورت گرفته، 
چالش هاى دیگــرى مانند مهاجــرت، تمرکز ناموزون 
جمعیت، توسعه و گسترش غیر اصولى حمل و نقل و … 

را به همراه داشته است.
در کنار این مسائل عواملى نظیر اقلیم خشک، خشکسالى، 
توپوگرافى، فرسایش بادى، وارونگى هوا و … شرایط 
خاص و بحرانى را براى این استان ایجاد کرده است. به 
طورى که طبق اطالعات موجود هواى کالنشهر اصفهان 

طى ســال هاى اخیر رکورددار آلوده ترین کالنشهرها از 
حیث منابع آالینده انسان ساز بوده و متأسفانه در هفت 
ماهه ســال جارى به دلیل کاهش شدید نزوالت جوى 
و فعال شدن کانون هاى گرد و غبار و ادامه فعالیت هاى 
واحدهاى صنعتى در بطن کانون هاى بحرانى فرسایش 
بادى، تعداد روزهاى ناسالم در هواى شهر اصفهان 74 
درصد نسبت به گذشته افزایش داشته و طبق پیش بینى 

هواشناسى شرایط نگران کننده اى در انتظار است. 

پاى نمایندگان مجلس به حل بحران آلودگى هواى اصفهان باز شد

نیاز اصفهان به ایجاد ظرفیت براى پذیرش 3000 معتاد متجاهر

آزادى 375 زندانى جرائم غیرعمد 
از ابتداى امسال

1300 سالمند مهمان خانه هاى سالمندان 

اضافه شدن12 محصول جدید 
به سبد محصوالت ذوب آهن

حمایت از 667 فرزند یتیم و نیازمند 
توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور
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بازیگر ســریال «قهــوه تلــخ» در واکنش به 
اینکه کدام یک از ســریال هایش را بیشتر از 
بقیه دوســت دارد، افزود: ســریال هاى من 

جگرگوشه هاى من هستند. 
آرام جعفرى، بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو 
با محمد سلوکى مجرى برنامه «شب نشینى» گفت: 
یادم مى آید از 7 ســالگى وقتى به مــن مى گفتند 
مــى خواهــى چــه کاره شــوى مــى گفتــم 
بازیگــر؛ همیشــه بــا عشــق و عالقــه فیلم و 
ســریال مــى دیــدم، «آقــاى دالر» را کامــًال 
حفــظ بــودم و عاشــقانه هنــرى کــه انتخاب 
کرده ام را دوست دارم. گاهى مى نویسم، خیلى کم 
نقاشى مى کنم شاید دو ســال یک بار بوم بردارم 
بیشتر ســریال هاى طوالنى مى بینم و حتى شاید 

5 فصل یک سریال را در دو روز تماشا مى کنم.
وى افزود: در حــوزه کار نمایشــى، دایره گچى 
قفقازى اثر اســتاد حمید سمندریان اولین کارى 
بود که بازى کردم، نقشم در آن اثر خیلى کوتاه 
بود ولى گروه بسیار آموزنده اى برایم بود. همین 
که در آن ســن و در آن گروه به من نقش دادند 
محبت بزرگى بود. بعد از آن سه تا سریال به من 
پیشنهاد شد که سریال «میگى نه نگاه کن» را بازى کردم و بعد 

افتادم روى غلتک و سریال هاى متعدد بازى کردم.
بازیگر سینما و تلویزیون اظهار داشــت: با «زیر آسمان شهر» به 
شهرت رسیدم چون آقاى غفوریان تیتراژى را تهیه کرده بودند که 
روى عکس بازیگران اسامى آنها خوانده مى شد و اولین سریال 

90 شبى بود به همین دلیل طرفداران زیادى داشت و من هم در این اثر به شهرت رسیدم.
جعفرى بیان کرد: مرا چشم زدند، زمانى بود که من ســالى سه تا سریال بازى مى کردم 
اما حاال کمتر کار ســریال انجام مى دهم. در کارنامه ام حدود 40 سریال به جز اجراها و 

کارهاى رسانه اى دارم.
وى درباره ایفاى نقشش در سریال «معماى شاه» ادامه داد: از انتخاب هوشمندانه آقاى 
ورزى ممنونم، نقش کوتــاه و تأثیر گذارى بود چون خانمى را نشــان مى داد که ویژگى 
خاصى داشــت. در زمینه کارگردانى آقاى ورزى همه چیز را مى دانســتند و خیلى دقیق 
شخصیت را براى بازیگر بیان مى کردند تا بتواند به بهترین نحو آن را به نمایش بگذارد. از 

تاریخ مدرسه خوشم نمى آمد اما بازى در سریال هاى تاریخى را دوست دارم.
این بازیگر ســینما و تلویزیون درباره بهترین بازیگرى که با او همبازى شده است گفت: 
بازیگر خوب در سینما و تلویزیون ایران زیاد داریم ولى در پیشکسوتان آزیتا حاجیان، ثریا 
قاسمى، على نصیریان و محمدعلى کشاورز کســانى بوده اند که از بازى کنارشان لذت 
برده ام و درس انسانیت از آنها آموخته ام و سعى کرده ام اخالق حرفه اى ام را از آنها یاد 

بگیرم. از این چهره ها تسلط بر کار، عشق و پشتکار را آموخته ام.
وى تصریح کرد: بسیارى از افراد کالس آموزش بازیگرى را مى روند ولى بازیگر واقعى 
نیستند چون عاشق نیستند، مى خواهند یک شبه ره صدساله را بروند و با پول به شهرت 
برسند اما آن عشق و شور در کارشان نیســت. البته بازیگران جدید خوبى هم داریم که 

برایشان آرزوى موفقیت دارم.
بازیگر سریال «قهوه تلخ» در پاسخ به این سئوال که کدام یک از سریال هایش را بیشتر 
از بقیه دوست دارد، افزود: سریال هاى من جگرگوشه هاى من هستند. «ترنج، «خاتون»، 
«خانه اى در تاریکى» یا «قهوه تلخ» و «معماى شاه»، همه را دوست دارم و نمى توانم 
بینشان اولویت ایجاد کنم. نقش «پرواز در حباب» که در نظرسنجى آن بعد از فاطمه معتمد 

آریا به عنوان بازیگر دوم زن در آن نقش انتخاب شدم، بهترین سریالم بود.
جعفرى بیان کرد: در کارنامه کارى من بوده که نقشى را دوست نداشته باشم ولى باید آن 
را بازى مى کردم که یاد بگیرم دیگر آن کار را انجام ندهم. از این اخالق هاى حسادت و 

قهر کردن و این جور رفتارها را در کارم ندارم.

گریم دیدنى داوودنژاد 
در«پیر پسر» 

همچنان رکورد در 
دست «قورباغه» است

محمدرضا داوودنژاد پس از سال ها دورى از پرده  
سینما با پیوستن به جمع بازیگران فیلم سینمایى 

«پیرپسر» جلوى دوربین اکتاى براهنى رفت.
«پیرپســر» عنوان دومین فیلم سینمایى اکتاى 
براهنى در مقام کارگردان اســت. او این اثر را با 

فیلمنامه اى به قلم خود جلوى دوربین برده است.
گفتنى است براهنى پس از گذشت شش سال از 
ساخت فیلم سینمایى پل خواب، ماه گذشته دومین 
فیلم خود «پیرپســر» را بــا تهیه کنندگى بابک 
حمیدیان و سرمایه گذارى ارســالن براهنى در 

تهران کلید زده است.
این نویســنده و کارگردان همچنین در این مدت 
فیلمنامه هاى بسیارى را به نگارش درآورده است 
که در این میان، دو اثر سینمایى لتیان و عنکبوت 

تاکنون به نمایش درآمده اند.
حامد بهداد، لیال حاتمى، حســن پورشــیرازى، 
محمدرضا داوودنژاد و محمد ولى زادگان تاکنون 
به عنوان بازیگــران این فیلم ســینمایى جلوى 

دوربین رفته اند.
فیلمبردارى «پیرپسر» همچنان در تهران درحال 

انجام است.

ســریال هومن ســیدى تنها در دو روز اول، 40 
میلیون دقیقه تماشا داشته است.

در اطالعیه هفته گذشــته «نمــاوا» که احتماًال 
در واکنش به خبر رکوردشــکنى «نیسان آبى» 
در شبکه خانگى منتشر شــده  آمده: «اوایل دى 
ماه ســال گذشــته بود که اولین قسمت سریال 
«قورباغه» پخش شــد و رکورد شگفت انگیزى 
را ثبت کرده؛ بر اســاس اعالم نماوا این سریال 
توانســت به رکورد 40 میلیون دقیقه  تماشا تنها 
در 48 ساعت دســت پیدا کند. حاال بعد از گذشت 
چیزى نزدیک به یکسال و با وجود پخش سریال ها 
و برنامه  هاى بسیار زیاد در شبکه نمایش خانگى، 
«قورباغه» همچنــان رکورد بیشــترین میزان 
بازدید را بین تمامى ســریال ها دارد.  بدون شک 
اعالم آمار درست و دقیق میزان بازدید سریال ها 
و برنامه هاى شــبکه نمایش خانگــى، به دور از 
کمپین هاى تبلیغاتى، مى تواند معیار خوبى براى 
تحلیل خبرنگارها و رسانه هاى مختلف باشد و در 
بهبود وضعیت کیفى محتواهاى ارائه شــده تأثیر 

بسزایى بگذارد.»
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بازیگر «قهوه تلخ»: 

 سریال هاى من 
جگرگوشه هایم هستند

بازیگر سینما و تلویزیون، گفت: هیچ وقت سبک و ژانر فیلم برایم مهم 
نبوده بلکه تاثیر مثبت بر مخاطب با دیدن فیلم، اهمیت بیشترى دارد.

محمدرضا رهبرى درباره سینماى امروز ایران در مقایسه با یک دهه 
گذشته، اظهار داشت: ســینماى دنیا به لحاظ فناورى پیشرفت خوبى 
داشته اما سینماى ما همچنان در این حوزه با مشکالتى رو بروست که 
شاید واژه جاماندگى در صنعت سینما البته بیشتر در استفاده از تجهیزات 
و میزان سرمایه گذارى، واژه درست ترى براى توصیف آن باشد. وى 
افزود: اگرچه ما از ســینماى جهان در این بخش بسیار عقب هستیم 
نمى شود این واقعیت را هم کتمان کرد که در سال هاى اخیر فیلم هاى 
ارزشمند بسیارى در صنعت ســینماى ایران تولید و در جشنواره هاى 
بین المللى تقدیر شده و تا به امروز شــاهد چنین درخششى در تاریخ 

سینماى کشور نبودیم.
بازیگر فیلم هاى ســینمایى «ایکس الرج»، «مسلوب» و «سرزمین 
آبى» گفت: اما شــاید فرق دوره کنونى نسبت به دو سه دهه پیش در 
کشور جهت دهى سلیقه مخاطب توسط فیلمســازان بوده که بیشتر 

تولیداتى متناسب با جو و فضاى سیاسى و اقتصادى ساخته شده اند. 
رهبرى درباره چرایى اســتفاده نکردن از توان و استعدادهاى موجود 
و پنهان در صنعت سینما و تلویزیون کشــور معتقد است: شاید ما در 
حوزه هاى مختلف و رشته هاى ورزشــى و علمى بعضًا استعدادیابى 
کردیم اما در سینما هرگز این اتفاق نیفتاده است. دلیل این امر روابط 
پنهان و باندبازى هاى عده اى معدود است که همیشه هم در پروژه هاى 

سینمایى و تلویزیونى حضور دارند و ایفاى نقش کرده اند. 
بازیگــر مجموعه هاى تلویزیونى «پرســتاران» و «بــه کجا چنین 
شتابان»، گفت: فقدان حمایت مالى و سرمایه گذارى نهادهاى دولتى 
از سینما مانع شده تا خون تازه اى به سینماى فرسوده این روزها برسد.
رهبرى که در دو سال گذشته موفق به ایفاى نقش در مجموعه هاى 
تلویزیونى «خانه امن»، «دادزن» و «بچه مهندس 4» شــده، درباره 
مالك هاى انتخاب نقش هاى سینمایى خود مى گوید: هیچ وقت سبک 
و ژانر فیلم برایم مهم نبوده بلکه تاثیــر مثبتى که بر مخاطب با دیدن 
فیلم گذاشته مى شود اهمیت بیشترى دارد. مالك انتخاب نه تنها براى 
من بلکه اکثر بازیگران در درجه نخست دارا بودن ویژگى هاى منحصر 

به فرد در نقش پیشنهادى است.
وى درباره انگیزه تــداوم فعالیت خود در ســینما و تلویزیون با وجود 
کاســتى هاى احتمالى در ایــن صنعت اظهار داشــت: بنــا به یک 
ضرب المثل معروف، هر کســى را بهر کارى ساختند. تنها انگیزه من 
عشقى است که به کارم دارم و از  وقتى خودم را  شناختم تا امروز این 

عشق در وجودم بوده است. 
رهبرى در این باره که اگر مجالى فراهم شود، حاضر به ایفاى نقش در 
تولیدات خارجى است یا خیر، گفت: بعضى از بازیگرانى که در سینماى 
ایران اینک کار مى کنند با رعایت چهار چوب هاى مد نظر ســینماى 
ایران در کشورهاى دیگر نیز فعال اند. همان طور که ما در فوتبال لژیونر 
داریم در سینما هم براى صدور بازیگر به خارج از کشور به شرط رعایت 

برخى قوانین تاامروز منعى وجود نداشته است. 
بازیگر سریال «میوه ممنوعه» به این سوال که در تولیدات فاخر سینما 
موفق بوده یا تلویزیون، گفت: اگر منظور از آثار فاخر تولیدات تاریخى، 
جنگى و کالسیک باشــد، چنین تولیداتى براى سرمایه دار شخصى و 
خصوصى توجیه اقتصادى ندارد مگر اینکه توســط نهادهاى دولتى 
حمایت مالى و لجســتیکى از آنها صورت بگیــرد و طبیعتا از آنجا که 
تلویزیون نهادى دولتى است، مى تواند از پس مخارج این آثار  بربیاید. 
وى درباره نقش مشــوق ها براى تداوم کار در سینما براى کسانى که 
از دوران کودکى و یا نوجوانى پا بــه این عرصه مى گذارند گفت: همه 
نزدیکانم در ابتدا با ورود من به این عرصه مخالف بودند، چون این کار را 

یک شغل نمى دانستند اما پافشارى و پیگیرى من غالب شد.

بازیگر فیلم  سینمایى «ایکس الرج»:

سبک و ژانر فیلم 
هیچ وقت مالك انتخابم نبوده است

فیلم ســینمایى «جنگ جهانى سوم»، به 
نویسندگى هومن سیدى، آرین وزیردفترى 
و آزاد جعفریان و کارگردانى و تهیه کنندگى 
هومن سیدى این روزها در شمال کشور در 
حال فیلمبردارى اســت و اولین تصویر از 
این فیلم سینمایى هفته گذشته منتشر شد.

این اولیــن تجربــه تهیه کنندگى هومن 
سیدى است و محسن تنابنده، ندا جبرئیلى، 
مهسا حجازى، نوید نصرتى، لطف ا... سیفى 
و حاتم مشمولى از جمله بازیگرانى هستند 
که در «جنگ جهانى سوم» به ایفاى نقش 

پرداخته اند. 

این نخستین حضور محسن تنابنده مقابل 
دوربین هومن سیدى است. در واقع تنابنده 
تنها بازیگر ستاره فیلم ســیدى است که 
با یک بازى متفاوت در نقشــى سخت به 
هنرنمایى پرداخته و سیدى مثل پروژه هاى 
دیگرش این بار هم سراغ یکسرى چهره 
جدیــد و نوظهور رفته اســت. در خالصه 
داستان این فیلم آمده «من همونى هستم 
که لباس تنت کرد، آدمــت کرد، بهت بها 

داد، من همونم...» 
«جنگ جهانى سوم» با ســرمایه گذارى 
صددرصدى نماوا در حال تولید اســت و 

در واقع ایــن اولین بارى اســت که یک 
پلتفــرم پخــش آنالین به ســاخت یک 
پروژه ســینمایى ورود کرده اســت. پیش 
از ایــن پلتفرم ها تنها روى ســریال هایى 
ســرمایه گذارى مى کردند که به صورت 
اختصاصى از آنها پخش مى شــد اما حاال 
براى اولین بار نماوا تصمیم گرفته عالوه بر 
تولید سریال هاى اختصاصى در یک پروژه 

سینمایى هم ورود کند. 
«جنگ جهانى ســوم» در واقــع دومین 
همکارى نمــاوا با هومن ســیدى پس از 

تجربه موفق «قورباغه» است.

«جنگ جهانى سوم» در راه است

فیلم سینمایى «مجبوریم» ســاخته رضا ُدرمیشیان در تازه ترین حضور 
جهانى خود در چهل و پنجمین جشنواره ســائوپولوى بزریل به نمایش 

درآمد.
فیلم «مجبوریم» که در بخش سینماى جهان جشنواره فیلم «سائوپولو» 
حضور دارد، دومین نمایش خود را در این رویداد سینمایى تجربه کرد، طبق 
اعالم دست اندرکاران فیلم با استقبال تماشاگران روبرو شد و هفته جارى 

در یک سانس دیگر هم به روى پرده خواهد رفت. 
جشنواره فیلم سائوپولو، معتبرترین جشنواره آمریکاى جنوبى است که از 

29 مهر آغاز شده و تا 12 آبان در برزیل برگزار خواهد شد.
پیش از این تمامى ساخته هاى ُدرمیشیان «بغض»، «عصبانى نیستم!» ، 
«النتورى» و «یواشکى» در این جشنواره به نمایش درآمده اند و نمایش 

«مجبوریم» چهاردهمین حضور جهانى این فیلم محسوب مى شود.
«مجبوریم» تاکنون برنده چهار جایزه بین المللى شده است. 

فاطمه معتمدآریا، نگار جواهریان، پارسا پیروزفر، بهمن فرمان آرا، پردیس 
احمدیه، مجتبى پیرزاده، بابک کریمى، همایون ارشادى، پریوش نظریه، 
رضا بهبودى، احمد حامد، مریم بوبانى، راموناه شاه، هوشنگ قوانلو، مسیح 
کاظمى، سپیده على محمدى، غزل شجاعى... و ژاله علو از بازیگران این 

فیلم  هستند. 
پخش کننده بین المللى «مجبوریم» مستقل هاى ایرانى محمد اطبایى 

(مستقل هاى ایرانى) و تهیه کننده آن رضا ُدرمیشیان است.

بازتاب نمایش «مجبوریم» 
در برزیل

تهیه کننده «ستاره ساز» از مقدمات ساخت فصل جدید این مسابقه استعدادیابى فوتبالى، در سطح 
بین المللى خبر داد.

جواد فرحانى درباره جزئیات فصل جدید این مسابقه توضیح داد: در حال حاضر توافقاتى با شبکه 
داشته ایم و قرار است مسابقه در قالب بین المللى تولید شود؛ به نوعى که از کشورهاى همسایه هم در 
مسابقه حضور پیدا کنند. این تهیه کننده در ادامه تاکید کرد که عنوان بین المللى نمادین نیست و واقعا 
براى شرکت کنندگان خارجى فراخوان مى دهیم و براى انتخاب شرکت کنندگان به آنجا مى رویم.
فرحانى درباره شروع فصل جدید «ستاره ساز» گفت: پس از مجوزهاى الزم از سوى شبکه این 
اتفاق مى افتد. تاکنون 20 قسمت از این فصل از مسابقه روى آنتن رفته و تا 25 قسمت دیگر ادامه 
خواهد داشت. پس از مشخص شدن قهرمانى این فصل، مقدمات فصل بعدى  را در سطح بین 

المللى آغاز مى کنیم.
این تهیه کننده درباره این فصل از «ستاره ساز» و تغییراتى که در چینش داوران مسابقه صورت 
گرفت، توضیح داد: از میان داوران، آقاى فیروز کریمى با توجه به اینکه به تیم تراکتورسازى رفتند، 
داور جدید آوردیم و سرى قبل هم آقاى دین محمدى و شاهرضایى و عزیزى بودند و این سرى 
آقاى شمسایى جایگزین آقاى کریمى شــدند؛ به طور کلى این فصل از مسابقه نسبت به قبل 
پرچالش تر و با کیفیت بهتر و پخته تر تولید شد. به نوعى که در حال حاضر دو نفر از شرکت کنندگان 

با باشگاه هاى خوب قرارداد بستند.
فرحانى افزود: میزان شرکت کنندگان بسیار باالست. به نوعى که قبل از شروع کرونا و ساخت این 
فصل بیش از 250 هزار نفر براى مسابقه فیلم ارسال کردند. اما به واسطه شروع کرونا نتوانستیم کار 
را ادامه دهیم و بعد از آن نیز در فاصله کوتاهى 70ـ  80  هزار ویدئو ارسال شد. بچه ها عاشق فوتبال 

هستند. مثل زندگى است واالن فوتبال اولین حادثه بزرگ جهان محسوب مى شود.

«ستاره ساز» بین المللى مى شود
تولید ســریال تاریخى «مهیار عیار» که 
قرار اســت به دوران صفویــه بپردازد به 

تأخیر افتاد.
بهروز مفید تهیه کننده سینما و تلویزیون 
که اخیراً ســریال «در کنار پروانه ها» را 
روى آنتِن شبکه 2 سیما داشت، فیلمنامه 
سریال تاریخى «مهیار عیار» را در دستور 
کار دارد که اگر شرایط فراهم شود جلوى 

دوربین ببرد. 
او درباره  آخرین وضعیت تولید این مجموعه تلویزیونى گفت: فیلمنامه «مهیار عیار» در تلویزیون به تصویب رسیده 
اما کار قدرى به تعویق افتاده تا شرایط فراهم شود. در صورت فراهم شدن شرایط کار، قطعاً این مجموعه نیازمند 

سه چهار ماه پیش تولید است که احتماًال با این اوصاف، تولید آن به سال آینده موکول شود. 
وى افزود: این ســریال در دوران صفویه مى گذرد و 31 قســمتى اســت. فیلمنامه  این مجموعه تلویزیونى را 
محمدرضا نیکو به نگارش درآورده و براى اولین بار است که فضاى تاریخى را در سریال هایم تجربه خواهم کرد. 
هنوز هیچ کارى پیش نرفته و همه چیز منوط به برآورد هزینه هاى سریال است تا ببینیم لوکیشن ها، کارگردان 
و بازیگران را چگونه باید کنار هم قرار دهیم. اما حتماً چند بازیگر شاخص خواهیم داشت و باید ببینیم شرایط به 

چه صورت رقم خواهد خورد. 
مفید همچنین تأکید کرد: این پروژه در حد سریال هاى الِف تلویزیون است. براى آن روستا و فضایى را باید درنظر 
گرفت که بتواند روایتگر دوره صفویه باشد. فکر نمى کنم شهرك سینمایى بتواند به تنهایى جوابگو باشد. چرا که 

یکى از مشکالت شهرك سینمایى این است که لوکیشن هایش تکرار مى شوند.

فیلم سینمایى «اورکا» به کارگردانى سحر مصیبى در نهمین دوره فستیوال فیلم اجیال در شهر دوحه قطر به 
نمایش در مى آید.

این اولین اکران غیررسمى فیلم سینمایى «اورکا» در خارج از ایران است که به دلیل همزمانى دعوت موسسه 
فیلم دوحه با برنامه ریزى پخش کننده بین المللى فیلم براى حضور در سایر فستیوال ها، تصمیم به نمایش آن در 

بخش خارج از مسابقه گرفته شده است.
این اکران با توجه به تهیه کنندگى مشترك این فیلم با قطر و مشارکت مؤسسه فیلم دوحه در مرحله پس ازتولید 
این فیلم، براى رونمایى از «اورکا» در قطر اتفاق مى افتد. تهیه کنندگى این فیلم را طهورا ابوالقاسمى و مهتاب 

کرامتى با مشارکت استودیو کتارا در قطر بر عهده دارند.
طال معتضدى فیلمنامه «اورکا» را نوشته است و ترانه علیدوستى، مسعود کرامتى، مهتاب نصیرپور، محمد رشنو، 
حسن زارعى، سپیده عالیى، آرمیک قریبیان، فاطمه نیشابورى، حمیده حمیدى، کاظم ابراهیم زاده، شکوفه 

موسوى، مبین رستگار و با حضور مهتاب کرامتى از بازیگران این فیلم هستند.

تلویزیون سریالى درباره «صفویه» مى سازد

اکران «اورکا» با بازى ترانه علیدوستى در قطر

امید معلم، دبیر جشن حافظ از جزئیات برگزارى بیست 
و یکمین دوره جشن حافظ خبر داد و گفت: «بیست 
و یکمین دوره جشن ســینمایى و تلویزیونى دنیاى 
تصویر (تندیس حافظ) روز بیســت و نهم آبان ماه 

برگزار خواهد شد.»
داورى این دوره از جشن حافظ آغاز شده است و به 
سنت همیشگى در دو رشــته سینما و تلویزیون آثار 
داورى مى شوند. ســریال هاى پخش شده پس از 
نوروز سال 1399 در شــبکه هاى تلویزیونى صداو 
سیما یا ســامانه هاى آنالین که پخش آنها تا نیمه 
آبان  1400 به پایان رسیده باشد، مورد بررسى قرار 

خواهند گرفت.
در بخش سینما نیز فیلم هایى که از نیمه اردیبهشت 
سال 1399 تا نیمه آبان 1400 در سالن هاى سینما یا 
سامانه هاى پخش آنالین عرضه شده باشند، داورى 
مى شوند.حضور هنرمندان در بیست و یکمین دوره 
جشن حافظ مشــروط به ارائه کارت واکسیناسیون 
خواهد بود و این جشن با رعایت تمامى پروتکل هاى 

بهداشتى برگزار مى شود.

زمان برگزارى 
بیست ویکمین 

جشن حافظ اعالم شد
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بازیکن سپاهان مى گوید مهم نیست که چه کسى براى سپاهان 
به زمین مســابقه مى رود بلکه موفقیت و نتیجه گیرى این تیم 

اهمیت دارد.
محمدرضا خلعتبرى بازیکن ســپاهان دربــاره پیروزى پر گل 
تیمش برابر نفت مسجدسلیمان گفت: بازى خوبى بود و خدا را 
شکر در نیمه اول توانســتیم 3 گل بزنیم. به آنچه مى خواستیم 
دست پیدا کردیم. البته چون هنوز مشخص نبود ما در اهواز بازى 
داریم یا نفت مسجدسلیمان و شرایط پیچیده بود، ذهنمان درگیر 
شده بود. ولى بازى خیلى خوبى انجام دادیم و این اتفاقات روى 
ذهن بازیکنان تأثیرى نگذاشــت. بازى خیلى خوبى را در اهواز 

انجام دادیم و توانستیم 3 امتیاز بازى را کسب کنیم.
وى درخصوص اینکه سپاهان با کسب 6 امتیاز نشان داد مدعى 
قهرمانى اســت، گفت: اکنون درباره قهرمانى صحبت کردن 
درست نیست. چون هفته هاى اول است و تیم ها تا چند هفته 
نخست در فشار بدنسازى هستند و نمى شود چیزى گفت. اما ما 
بازى به بازى پیش مى رویم. تالشــمان را مى کنیم تا بتوانیم 
نتیجه بگیریم. دیدار سختى با هوادار داریم که تیم خیلى خوبى 
هستند. بازى اولشان را برابر استقالل دیدید. تیم خیلى خوب و 
بازیکنان خیلى خوبى دارند و ان شاءا... بتوانیم از شرایط میزبانى 

استفاده کنیم و 3 امتیاز را کسب کنیم.
خلعتبرى درخصوص نزدیک بودن دربى اصفهان هم پاسخ داد: 

فعًال تمام ذکر ما بازى با هوادار است و دربى اصفهان بعد از این 
مسابقه است. تا آن زمان آقاى نویدکیا درباره برنامه بازى ها با 
بازیکنان صحبت مى کنند. در حال حاضر فقط به دیدار بعدى 
فکر مى کنیم و 3 امتیاز مسابقه از هر چیزى براى ما مهمتر است 
و ان شاءا... بتوانیم دست پر از زمین خارج شویم و پس از آن به 

دیدار با ذوب آهن فکر مى کنیم.
مهاجم سپاهان درباره اینکه به شرایط هوادار در جدول رده بندى 
اهمیت مى دهند یا نه پاسخ داد: ربطى به شرایط ندارد. باالخره 
هوادار از لیگ یک به لیگ برتــر آمد. چند هفته زمان مى برد تا 
شرایط این تیم درست شود. البته بازیکنان خیلى خوبى هم به این 
تیم اضافه شده اند. با توجه به شناختى که از آقاى عنایتى دارم، 

مطمئن باشید هوادار یکى از تیم هاى خوب لیگ خواهد شد.
او در مورد اینکه خیلى ها از سپاهان انتظار قهرمانى دارند، گفت: 
از االن درباره قهرمانى صحبت کردن درست نیست. با توجه به 
احتیاجات و شرایطى که داشــتیم، یارگیرى کردیم و بازیکنان 
جدید جذب کردیم. امیدواریم آنها در تیم جا بیفتند تا شــرایط 

بهتر شود.
خلعتبرى درخصوص نیمکت نشینى و اینکه اگر ثابت بازى نکند 
ناراحت نخواهد شد، پاسخ داد: این به نظر سرمربى تیم بستگى 
دارد که چه کسى کمتر بازى کند و چه کسى بیشتر. این مسئله 
مهم نیست و چیزى که اهمیت دارد، نتیجه گیرى تیم است. ان 

شاءا... هر کسى که آماده تر باشد، بازى مى کند. آقاى نویدکیا با 
هیچ بازیکنى تعارف ندارد و در تیم ما بهترین ها بازى مى کنند. 
همیشه تمام تالششان را براى موفقیت سپاهان انجام مى دهند 

که در حال حاضر این مســئله مهمتر است. ان شــاءا... بتوانیم 
فصل خیلى خوبى داشته باشــیم و یک قهرمانى را به هواداران 

هدیه دهیم.

خلعتبرى : 

نویدکیا با هیچ بازیکنى تعارف ندارد

مدافع چپ تیم امید ذوب آهن که با قراردادى پنج ساله راهى تیم بزرگساالن شد، 
گفت: اعتماد و فرصتى که مهدى تارتار به من داد بهترین فرصت است تا براى 
رسیدن به هدفم که کمک به تیم بزرگساالن و در ادامه لژیونر شدن و رسیدن 

به تیم ملى است تالش بیشترى کنم.
جالل مداحى اظهارکرد: خوشحالم که مورد توجه مهدى تارتار سرمربى تیم 
بزرگســاالن قرار گرفتم و به تیم دعوت شــدم، امیدوارم بتوانم با درخشش و 
عملکردى که دارم جواب اعتماد و فرصتى که کادر فنى تیم به ویژه مهدى تارتار 

به من و جوانان باشگاه دادند را به خوبى بدهیم.
وى تصریح کرد: براى رســیدن به این جایگاه خیلى تالش کردم و امیدوارم با 
درخشش براى تیمم بتوانم در موفقیت هاى تیم سهیم باشم و بتوانم عالوه بر 

لژیونر شدن پیراهن تیم ملى را نیز بر تن کنم.
وى در خصوص قرعه کشــى لیگ برتر و بازى هاى اولیه تیمش گفت: قرعه 
کشى زیاد مهم نیست چرا که باید با تمام تیم ها بازى داشته باشیم و باید خود 
را براى هر بازى آماده کنیم و با نتایج خوبى که مى گیریم، بتوانیم با فراموشى 
دو سال تلخ که بر ذوب آهن گذشــت فصل جدیدى براى این تیم ریشه دار و 

پرطرفدار اصفهان رقم بزنیم.

وب سایت لبنانى به تشریح وضعیت ایران پرداخت و از درخشش لژیونرها در 
فوتبال اروپا نوشت.

تیم ملى ایران بایــد در پنجمین دیدار خود از مرحلــه مقدماتى جام جهانى به 
مصاف لبنان برود. دیدارى که قرار است خارج از پایتخت این کشور و در شهر 
صیدا برگزار شود و شاگردان اسکوچیچ به دنبال چهارمین پیروزى خود در این 

رقابت ها و حفظ صدرنشینى هستند.
 وب سایت لبنانى lebanonfg که همواره عملکرد ملى پوشان ایرانى در اروپا را 
زیر نظر دارد، در مطلبى به درخشش لژیونرهاى تیم ملى در فوتبال اروپا پرداخته 
است. این وب سایت با تیتر «درخشش بزرگ قابل توجه ایرانى ها» نوشته است: 
در بازه زمانى یک هفته گذشته، تعداد زیادى از بازیکنان ایرانى در فوتبال اروپا 
به میدان رفتند. مهدى طارمى یکى از مطرح ترین چهره هاى تیم ملى ایران با 

پیراهن پورتو چهار گل به ثمر رساند.
این رسانه در ادامه به درخشش سایر ملى پوشان پرداخته و نوشته است: سردار 
آزمون مهاجم ایران هم دو گل براى زنیت روسیه به ثمر رساند. على قلى زاده 
یک گل براى رویال شارلواى بلژیک به ثمر رساند و گل دیگرى را خلق کرد. 
علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم بوآویشــتا پرتغال نیز دروازه خود را بسته نگه 

داشت.
 دیدار تیم هاى ایران و لبنان از دور پنجم رقابــت هاى مقدماتى جام جهانى، 
20 آبان و در شهر صیدا لبنان که 45 کیلومتر از پایتخت این کشور یعنى بیروت 
فاصله دارد، برگزار مى شود. به دلیل مشکالت نور این استادیوم، بازى ساعت 

14 به وقت محلى و 14:30 به وقت ایران برگزار مى شود.

باشگاه استقالل، توافق با احسان حاج صفى کاپیتان تیم ملى فوتبال را تکذیب کرد.
احسان حاج صفى، کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران و هافبک آ.ا.ك یونان که به تازگى با جدایى 
از سپاهان به این تیم پیوســته شایعاتى مبنى بر بازگشــتش به لیگ ایران در هفته گذشته 

مطرح شد.
یکى از رسانه هاى یونانى مدعى شــد حاج صفى از استقالل پیشنهاد جدى دارد و حتى 
طرفین بر سر این انتقال به توافق رسیدند و به زودى شاهد حضور این بازیکن در جمع 

آبى هاى تهرانى خواهیم بود.
با وجود این، باشگاه استقالل دقایقى قبل این موضوع را تکذیب کرده و عنوان 

کرد برنامه اى براى جذب احسان حاج صفى ندارد.
حاج صفى نیم فصل دوم لیگ گذشته در تیم سپاهان توپ مى زد و 
بارها عنوان کرده دوست دارد در ترکیب این تیم از فوتبال خداحافظى 

کند.
او رابطه خوبى با مصطفى آجورلو، مدیرعامل کنونى استقالل دارد و حتى در انتخابات 
ریاست فدراســیون فوتبال به او رأى داده بود و انتشار تصویر رأى او جنجال زیادى 

بپا کرد.

مدافع ذوب آهن در خصوص شکست تیمش مقابل استقالل اظهار کرد: تمام کسانى که بازى را دیدند روى حرف من صحه 
مى گذارند که ما تیم برتر میدان بودیم و مى توانستیم پیروز شویم ولى از فرصت ها استفاده نکردیم و تیم حریف باهوش عمل 

کرد و تک موقعیت هایش تبدیل به گل شد و توانست پیروز شود.
امیر شبانى در مورد درخشش یامگا در ترکیب استقالل گفت: این بازیکن ما را غافلگیر کرد چرا که اولین بازى اش بود و از او 
شناختى نداشتیم و در آنالیزهاى ما نبود و آقاى تارتار هم گفته بود شناختى از او نداریم ولى قدرت بدنى خوبى دارد و مراقبش 

باشید. به هر جهت توانستند پیروز شوند و مبارکشان باشد.
مدافع ذوب آهن در مورد گل اول استقالل توضیح داد: تا قبل از گل اول استقالل هیچ موقعیتى روى دروازه ما نتوانست ایجاد 
کند. در آن موقعیت اگر دقت کنید یامگا در محاصره چهار مدافع تیم ما بود. یک مقدار شاید از ترس پنالتى دادن و یک مقدار 
اینکه با هم تعارف کردیم و هرکس فکر کرد دیگرى توپ را مى زند ایســتادیم و او چرخید و توپ را گل کرد. البته این مدل

 گل ها خوش شانسى هم در آن دخیل است.
شبانى در مورد گل دوم استقالل خاطرنشــان کرد: روى گل دوم ما ده دقیقه بود که ده نفره بازى مى کردیم چرا که صدقى 
مصدوم بود و شرایط بازى نداشت و ما هم تعویض نداشــتیم و به ناچار در زمین مانده بود. ضمن اینکه قبل از آن گل روى 
بازیکن ما خطا شد و گل درست نبود ولى متاســفانه داورى در فوتبال ایران به نفع استقالل و پرسپولیس است و هرجا شک 
داشته باشند به نفع این دو تیم تصمیم مى گیرند. عالوه بر گل دوم استقالل که خطا بود یک پنالتى هم براى ما نگرفتند که 

دانشگر توپ جهانى را با دست زد.
وى در مورد موقعیت هاى زیادى که ذوبى ها از دســت دادند گفت: به هر حال شروع لیگ است و تیم ما تغییرات زیاد داشته 
و زمان مى برد تا کامل ترکیب تیم جا بیافتد ولى موقعیت زیاد از دست دادن یعنى خوب بازى مى کنیم و موقعیت زیاد خلق 
مى کنیم. هم این بازى و هم بازى با صنعت نفت مى توانستیم گل هاى زیادى به ثمر برسانیم. امیدوارم در بازى هاى بعدى با 

دقت تر از موقعیت ها استفاده کنیم.
مدافع ذوب آهن در مورد شرایط بازى با پیکان هم گفت: دقیق نمى دانم ولى ظاهراً 
به ما گفتند به دلیل حضور بازیکنان پیکان در تیم امید بازى ما لغو شده است. هنوز 

اطالع دقیقى در این خصوص ندارم.

به نظر مى رسد که گل بامداد روز پنج شنبه «دایرون آسپریا» مى تواند براى جایزه پوشکاش و بهترین 
گل سال، رقیب سرسختى براى مهدى طارمى باشد.

مهدى طارمى طى یکسال گذشته گل هاى فوق العاده اى را براى پورتو به ثمر رسانده و فصل گذشته 
نیز توانست با ضربه قیچى برگردانى که در مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان اروپا وارد دروازه 
چلسى کرد، جایزه بهترین گل آن رقابت ها را از آن خود کند و پس از آن نیز در یکى از دیدارهاى پورتو 
در لیگ پرتغال و در مصاف با ژیل ویسنته، از میانه میدان دروازه حریف را باز کرد تا به عنوان یکى از 

مدعیان جدى کسب جایزه بهترین گل سال معرفى شود.
اما گل بامداد پنج شنبه دایرون آسپریا مى تواند در مسابقه کسب عنوان برترین گل سال، یک رقیب 
مهم براى طارمى محسوب شود. در دیدارى از هفته سى و دوم رقابت هاى لیگ آمریکا (MLS)، تیم 
فوتبال پورتلند تیمبرز در استادیوم پرو ویدنس پارك و در حضور نزدیک به 17 هزار تماشاگر میزبان 

سن خوزه ارث کوئیکز بود که با نتیجه 2 بر صفر به برترى دست یافت.
در دقیقه 55 این مسابقه، دایرون آسپریا مهاجم کلمبیایى پورتلند تیمبرز با وجود اینکه پشت به دروازه 
بود، ابتدا با یک ضربه نرم، به توپ ارتفاع داد و ســپس با ضربه اى قیچى برگردان از گوشه محوطه 
جریمه، به زیبایى هر چه تمام تر دروازه مهمان را باز کرد تا یکى از زیباترین گل هاى ســال را به ثمر 

رسانده باشد.
وب سایت usatoday این گل را شگفت انگیز و حیرت آور نامید که مى تواند کاندیداى گل سال شود. 
حاال به نظر مى رسد براى برگزارى مراسم بهترین هاى فیفا و انتخاب برترین گل سال، مهدى طارمى 

رقیب سرسختى داشته باشــد. باید دید در نهایت کدام یک از این گل ها به عنوان بهترین گل سال 
انتخاب مى شــود. البته الزمه این امر، قرار گرفتن گل هاى به ثمر رسیده در میان نامزدهاى کسب 

برترین گل فصل است.

شبانى: 

داورى در ایران فقط 
به نفع استقالل و پرسپولیس است

بیرانوند:
 تا آخر این راه را مى روم

یک کلمبیایى رقیب طارمى در جایزه جهانى

بازیکن ذوب آهن:
مى خواهم

 لژیونر و ملى پوش شوم

تمجید رسانه لبنانى از درخشش 
لژیونرهاى ایرانى

باشگاه استقالل، توافق با احس
احسان حاج صفى، کاپیتان ت
سپاهان به این تیم پیوسـ از

مطرح شد.
یکى از رسانه هاى یونا
طرفین بر سر این ان
آبى هاى تهرانى
با وجود این
ب کرد
حاج
باره
کند
او رابطه خوبى با مص
ریاست فدراســیو

کرد. ربپا پ

مى کنیم. هم این بازى و هم بازى با صنعت نفت مى توانستیم گل هاى زیادى به
دقت تر از موقعیت ها استفاده کنیم.

مدافع ذوب آهن در مورد شرایط بازى با
به ما گفتند به دلیل حضور بازیکنان پیک

اطالع دقیقى در این خصوص ندارم.

استقالل توافق
 با کاپیتان تیم ملى را تکذیب کرد

علیرضا بیرانوند مى گوید که براى حضور فیکس در درون دروازه قید قرارداد حضور 800 هزار یورویى با آنتورپ را زده است.
علیرضا بیرانوند در جریان بازى مقابل «بلننسس» موفق شد دروازه تیمش را بسته نگه دارد تا در آستانه یک فیفادى دیگر، 

آمادگى اش با پیراهن بوآویشتاى پرتغال را به رخ بکشد.
این کلین شیت در حالى رقم خورد که باشگاه هاى پرتغالى گرفتار بحران مالى ویژه و سراسرى شده اند و این موضوع باتوجه 
به حضور چند بازیکن ایرانى در این لیگ، جالب و البته سوال برانگیز اســت؛ بیرانوند در پاسخ به سئوالى درباره این ماجرا به 
«خبرورزشى» مى گوید: «فقط من نیستم و تقریبًا مى شود گفت همه بچه ها چنین شرایطى دارند ولى مشکلى نیست حل 

مى شود. من بیشتر نگران بازى کردن و شرایط فنى خودم هستم و فکرم را درگیر این مسائل نمى کنم.»
گلر شماره یک تیم ملى، درباره اینکه آیا احتمال بازگشت او به ایران وجود دارد؟ گفت: «من بهترین تصمیم را گرفتم. همین 
مسائل یک بازیکن را براى لیگ هاى بزرگ تر آماده مى کند. من مى توانستم با انتقال خودم به بواویشتا مخالفت کنم یا اینکه 
تصمیم دیگرى بگیرم... من یک راهى را نمى روم یا اینکه اگر بروم تــا آخر مى روم. عادت ندارم کارى را نصفه و نیمه انجام 

دهم و به باالترین اهداف فکر مى کنم.»
بیرانوند با اعالم اینکه از انتقال به آنتورپ و بازى در لیگ بلژیک پشیمان نیست، مى گوید: «در اروپا شرایط خیلى متفاوت است 
و باید سخت تمرین کرد و جنگید. این شرایط براى بازیکنان آسیایى ســخت تر است و بازى کردن و بودن در اروپا هم یک 
امتیاز است. تیم هاى بزرگ در لیگ هاى معتبر نگاه مى کنند ببینند یک بازیکن در کدام قاره یا کشور بازى مى کند. من بعد 
از جام جهانى 2018 روسیه این موضوع را به خوبى احساس کردم. ترانسفر بازیکنان آسیایى به لیگ هاى معتبر خیلى خیلى 
سخت است. به همین خاطر هم تصمیم گرفتم قبل از جام جهانى 2022 قطر در اروپا بازى کنم تا شانس خودم را براى حضور 

در لیگ هاى معتبر افزایش دهم.»
براى بسیارى از طرفداران فوتبال سوال هایى درباره رقم دستمزد گلر اول تیم ملى مطرح است: «در آنتورپ 800 هزار یورو 

اما االن نصف این مبلغ را قرار است بگیرم. اینجا آمدم تا در شرایط بازى باشم و بتوانم در تیم ملى هم فیکس بازى کنم.»
پایان مصاحبه با سوالى درباره پیش بینى از آینده همراه است: «فعال که اوضاع بد نیست و امیدوارم همین وضعیت ادامه داشته 
باشد. در ادامه راه تالش مى کنم فیکس باشم و بعد از جام جهانى 2022 به یک تیم خوب در لیگى معتبر ترانسفر شوم. البته 

االن تمام فکر و ذهنم کمک به تیم بواویشتا و تیم ملى ایران است.»
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آگهى تحدید حدود عمومى سال 1400 مربوط به اداره ثبت اسناد و 
امالك شاهین شهر

شماره : 140085602035006697
تاریخ : 1400/07/18

پیرو آگهى هاى نوبتى قبلى و بموجب دستور مواد 14 و 15 قانون ثبت تحدید حدود ششدانگ 
هر یک از امالك مشروحه ذیل واقع در بخش شانزده و یازده حوزه ثبتى شاهین شهر بترتیب 

در روزهاى تعیین شده ذیل آن در محل وقوع شروع و بعمل خواهد آمد
بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین شهر

437 اصلى - اراضى مزرعه جز
908 - آقاى نادعلى ضیائى جزى فرزند حســینعلى به شماره شناســنامه 7665 صادره از 
شاهین شهر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى بانضمام یک هشتم بهاء عرصه و اعیان 
واقع در صحراى شهر گزبرخوار بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین شهر ( روز سه شنبه مورخ 

( 1400/09/02
998 - آقاى حسین کنعانى جزى فرزند حسن به شــماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان 
احدى از ورثه مرحوم حسن کنعانى و غیره ششــدانگ قطعه ملک واقع در شهر گزبرخوار 

بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین شهر ( روز سه شنبه مورخ 1400/09/02 )
1092- آقاى تقى عرفانى فرزند حسنعلى به شماره شناسنامه 146 صادره از شاهین شهر 
ششدانگ قطعه ملک واقع در صحراى شهر گزبرخوار بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین شهر 

( روز سه شنبه مورخ 1400/09/02 )
1382 - آقاى منوچهر برومند فرزند علیرضا به شــماره شناســنامه 10 صادره از اصفهان 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى واقع در صحراى شــهر گزبرخوار بخش شانزده حوزه 

ثبتى شاهین شهر ( روز سه شنبه مورخ 1400/09/02 )
3361- آقاى ابراهیم حاتم پور فرزند محمد حسن شماره شناسنامه 436 صادره از برخوار و 
میمه ششدانگ قطعه ملک واقع در صحراى شهر گزبرخوار بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین 

شهر ( روز چهار شنبه مورخ 1400/09/03 )
3365- آقاى ابراهیم حاتم پور فرزند محمد حسن شماره شناسنامه 436 صادره از برخوار و 
میمه ششدانگ قطعه ملک واقع در صحراى شهر گزبرخوار بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین 

شهر ( روز چهار شنبه مورخ 1400/09/03 )
3375 - آقاى ابراهیم حاتم پور فرزند محمد حسن شماره شناسنامه 436 صادره از برخوار و 
میمه ششدانگ قطعه ملک واقع در صحراى شهر گزبرخوار بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین 

شهر ( روز چهار شنبه مورخ 1400/09/03 )
439 اصلى - اراضى مزرعه جالش آباد

489 - آقاى مسعود خسروى فرزند امراله به شماره شناسنامه 49 صادره از شاهین شهر و 
غیره ششدانگ قطعه ملک واقع در صحراى جالش آباد شهر گزبرخوار بخش شانزده حوزه 

ثبتى شاهین شهر( روز یکشنبه مورخ 1400/09/07 )
497 - آقاى مسعود خسروى فرزند امراله به شماره شناسنامه 49 صادره از شاهین شهر و غیره 
ششدانگ قطعه زمین مزروعى واقع در صحراى جالش آباد شهر گزبرخوار بخش شانزده 

حوزه ثبتى شاهین شهر ( روز یکشنبه مورخ 1400/09/07 )
443 اصلى -  اراضى صحراى رحمت آباد

1857- آقاى حسین کریمیان جزى فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 82 صادره از شاهین 
شهر ششــدانگ قطعه زمین مزروعى واقع در صحراى رحمت آباد شهر گزبرخوار بخش 

شانزده حوزه ثبتى شاهین شهر ( روز یکشنبه مورخ 1400/09/07 )
بخش یازده حوزه ثبتى شاهین شهر ( الحاقى از ثبت نطنز )

285 اصلى - اراضى مزرعه هینى
334 - آقاى حســن باقرى کلهرودى فرزند رضا به شــماره شناســنامه 2 صادره از نطنز 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى محصور و مشجر واقع در مزرعه هینى روستاى کلهرود 

بخش یازده ثبت اصفهان( روز دوشنبه مورخ 1400/09/08 )
لذا بموجب این آگهى و باســتناد ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم 
مى گردد که تحدید حدود پالك هاى فوق در روز هاى تعیین شده بترتیب از ساعت 9 صبح 
شروع و در صورت مصادف شدن با تعطیلى روز بعد از آن بعمل خواهد آمد از صاحبان امالك 
و مجاورین یا نماینده قانونی آنها از طریق این آگهى دعوت مى شود در وقت مقرر در محل 
حضور یابند در صورت عدم حضور تحدید حدود مطابق با ماده 15 قانون ثبت با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین بعمل خواهد آمد ضمنًا در صورتى که صاحبان امالك و مجاورین در 
موعد مقرر در محل حاضر نباشند و نیز معترضین مى توانند وفق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدي اعتراض خود را ظرف مدت 30 روز کتباً و مستقیماً به این اداره 
تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض گواهى مشعر بر طرح دعوى از دادگاه 
صالحه اخذ و به این اداره تحویل نمایند در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وي 
می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 

نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد./.
تاریخ انتشار : 1400/08/08 - م الف: 1207337 - على جوانى - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر /7/196
فقدان سند مالکیت 

 شماره: 140085602030011526      آقاى محمد رضا بابایى  فرزند حسن  طبق درخواست 
وارده به شماره 140021702030019255  مورخ 1400/07/11 و  باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره 91/75  واقع در بخش 12 ثبت اصفهان که دردفتر امالك الکترونیک بشماره 
139820302030020203   بنام محمد رضا بابایى  فرزند حسن  ثبت و سند مالکیت تک برگ  
بشماره سریال 830143  صادر و بموجب سند رهنى شماره 182930 مورخ 1398/11/21 دفتر 
23 نجف آباد در رهن صندوق هاى بازنشستگى پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى 
مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 08/08/ 1400، 
1211993/م الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد - از طرف محسن نساج نجف آبادى/8/104
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008312 مورخ 1400/06/20 هیات یک آقاى مهدى ضیائى 
به شناســنامه شــماره 34 کدملى 6219903821 صادره فریدن فرزند حسینقلى نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 102,04 مترمربع از پالك شماره 203 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/08/23 - م الف: 1212814 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى/8/177 

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

راى شماره 140060302026006922 مورخ 1400/05/31 هیات دو آقاى وحید امین الرعایا 
یمینى به شناسنامه شــماره 1278 کدملى 1285716541 صادره اصفهان فرزند عبدالعلى 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 168 مترمربع از باقیمانده پالك شماره 41 
فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رحیم رفیعى دولت آبادى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 

- م الف: 1212889 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/179 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شماره 9112- 1400/07/27 هیات سوم خانم گل بهار کیانى به شناسنامه شماره 
2873 کدملى 4621105248 صادره فرزند محمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
119,74 مترمربع پالك شــماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از صفرعلى شفیعى عاشق ابادى فرزند بمانعلى سند 84200 مورخ 50/8/11 
دفترخانه یک اصفهــان و نامه 16/1400/20143 مورخ 1400/5/23 اداره راه و شهرســازى 
اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1213043- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/181 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شماره 9325- 1400/08/04 هیات اول آقاى اسداله جوانى جونى به شناسنامه 
شــماره 65 کدملى 1289935777 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 148,83 مترمربع قسمتى از پالك شماره 534 فرعى از 36 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 23483 مورخ 1400/6/4 

دفترخانه شماره 416 اصفهان امالك 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1213081- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/183 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شماره 9026- 1400/07/26 هیات سوم خانم زهرا نصر اصفهانى به شناسنامه 
شــماره 76 کدملى 1290450072 صادره اصفهان فرزند احمدرضا در ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 345,44 مترمربع پالك شماره 480 فرعى از 5 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 554 دفتر 547 امالك بنام متقاضى 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1213105- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/185 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2027027631- تاریخ: 1400/8/3 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از 
طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027003988 مورخ 1400/03/26 هنگامه باقریان خوراسگانى 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 181 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291470840 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7231 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 207/40 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
2- راى شــماره 140060302027003989 مورخ 1400/03/26 احمد منصورى رارانى 
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 44 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291380736 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 7231 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 207/40 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/23- م الف: 1212938- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى 

صادقى وصفى/8/187
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شماره 7512- 1400/06/20 هیات چهارم آقاى آرمان ژاله گویان به شناسنامه 
شــماره 1271670194 کدملى 1271670194 صادره اصفهان فرزند ناصر به نسبت یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 139,24 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 660 فرعى از 14 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت متقاضى طبق دفتر الکترونیکى شماره 139920302025023482 امالك 

ردیف2- راى شماره 7510- 1400/06/20 هیات چهارم خانم شهرزاد عبدالوند به شناسنامه 
شماره 1271628961 کدملى 1271628961 صادره اصفهان فرزند قربانعلى به نسبت یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 139,24 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 660 فرعى از 14 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت آرمان ژاله گویان طبق دفتر الکترونیکى شماره 139920302025023482 امالك 

ردیف 3- راى شماره 7511- 1400/06/20 هیات چهارم آقاى آرش ژاله گویان به شناسنامه 
شماره 1270843893 کدملى 1270843893 صادره اصفهان فرزند ناصر به نسبت یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 139,24 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 660 فرعى از 14 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت آرمان ژاله گویان طبق دفتر الکترونیکى شماره 139920302025023482 امالك 

ردیف 4- راى شــماره 7509- 1400/06/20 هیات چهارم خانم پرى ناز عباســى طادى 
به شناســنامه شــماره 1100156038 کدملى 1100156038 صــادره فالورجان فرزند 
قاسمعلى به نســبت یک و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
139,24 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 660 فرعى از 14 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت آرمان ژاله گویان طبق دفتر الکترونیکى شماره 

139920302025023482 امالك 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1213178- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/189 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شــماره 7550- 1400/06/20 هیات دوم خانم نرگــس خاتون رمضانى به 
شناسنامه شماره 19 کدملى 1290170177 صادره اصفهان فرزند غالم عباس در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت226,31 مترمربع قســمتى از پالك شماره 410 فرعى از 40 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 11657 مورخ 

1375/6/25 دفترخانه شماره 89 اصفهان 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1213406- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/191 
آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302024002088 تاریــخ:  1400/07/14 برابر راى شــماره 1641 
مــورخ 1400/05/26 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى، مالکیت آقاى حســین وحیدا به شناســنامه شماره 
6 کدملى 1288856407 صــادره اصفهان فرزند غالمرضا بر ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 187/15 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 4534 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادى و مع الواسطه از طرف بانو ملکه 
آغا سعیدى زاده اصفهانى و آقاى عزیزاله بى تقصیر (که به موجب سند شماره 6626 مورخ 
1350/7/25 دفترخانه 103 اصفهان، بانو ملکه آغا سعیدى زاده اصفهانى مقدار 211 متر از 
پالك فوق الذکر را به آقاى عزیزاله بى تقصیر انتقال قطعى داده است) خریدارى شده است. 
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 این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/08/23- م الف: 1213418 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان/8/193
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006005009- تاریخ: 1400/07/28 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001141 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محسن مختارى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از مالکیت نوراهللا امیریوسفى) 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محسن مختارى 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 12736 کدملى 1140503571 صادره فرزند محمد نسبت به 6 
دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 192,70 مترمربع پالك شماره 65 فرعى از 119 اصلى 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

طى گزارش کارشناس
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 1211891 - محمد کیانــى -قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى-  سید محمود حسینى عضو قضائى - ســید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت 

اسناد و امالك خمینى شهر/8/195
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006005021- تاریخ: 1400/07/29 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001176 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم شبنم رضا قلى تبریزى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده 

و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از زرنگار زریافى دفتر 
12 صفحه 199 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 

آقاى/ خانم شبنم رضا قلى تبریزى به شناسنامه شماره 25497 کدملى 0070406634 صادره 
فرزند مهدى نسبت به 6 دانگ یکباب باغ به مساحت 838 مترمربع پالك شماره 40 فرعى 
از 103 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 1211750 - سعید حاج احمدى - رئیس اداره راه و 
شهرسازى-  مجتبى پور على عضو قضائى - مرتضى ملک زاده - قائم مقام رئیس واحد ثبتى 

خمینى شهر/8/197
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006005022- تاریخ: 1400/07/29 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000098 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مجید زمانى مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده 

و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 16056 مورخ 400/01/17 دفتر 
388 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
مجید زمانى به شناسنامه شماره 897 کدملى 1141692211 صادره فرزند جسن نسبت به 6 
دانگ یکباب زمین محصور با اعیانى به مساحت 4091,26 مترمربع پالك شماره 52 فرعى 
از 80 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. توضیحات: به آقاى حاج هاشمى نسبت به کارشناسى و نامه 
استعالم.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23- م 
الف: 1211769 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید محمود حسینى 

عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/8/199
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006005008- تاریخ: 1400/07/28 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001142 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محسن مختارى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از مالکیت نوراهللا امیر 
یوسفى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
محسن مختارى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 12736 کدملى 1140503571 صادره 
فرزند محمد نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 828,17 مترمربع پالك 
شــماره 65 فرعى از 119 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 1211937 - محمد کیانــى -قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى-  سید محمود حسینى عضو قضائى - ســید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت 

اسناد و امالك خمینى شهر/8/201
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004960- تاریخ: 1400/07/27 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000656 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم رضا شــیروى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 533 دفتر 286 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم رضا شیروى خوزانى 
به شناسنامه شماره 1141555735 کدملى 1141555735 صادره فرزند رمضان نسبت به 
3 دانگ از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 121,75 مترمربع پالك شماره 2216 فرعى از 85 
اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 1212082 - محمد کیانــى -قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى-  سید محمود حسینى عضو قضائى - ســید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت 

اسناد و امالك خمینى شهر/8/203
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004931- تاریخ: 1400/07/27 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000655 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم جواد شــیروى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شــامل ثبت در صفحه 533 دفتر 286 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم جواد شیروى 
خوزانى به شناسنامه شماره 1130102246 کدملى 1130102246 صادره فرزند رضا نسبت به 
3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 125,78 مترمربع پالك شماره 2216 فرعى 
از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 1212085 - رئیس اداره راه و شهرســازى ، سعید حاج 
احمدى - عضو قضائى مجتبى پور على - قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر، مرتضى 

ملک زاده /8/205
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004961- تاریخ: 1400/07/27 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000657 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا قصرى مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 533 دفتر 286 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زهرا قصرى به شناسنامه شماره 
184 کدملى 1141636387 صادره فرزند اسماعیل نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب 
خانه به مساحت 121,75 مترمربع پالك شماره 2216 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 

وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/23- م الف: 1212093 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید 
محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر/8/207
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004928- تاریخ: 1400/07/27 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000652 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سلیمه شیروى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 533 دفتر 286 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم ســلیمه شیروى خوزانى به 
شناسنامه شماره 1130305627 کدملى 1130305627 صادره فرزند رسول نسبت به 3 دانگ 
مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مســاحت 125,78 مترمربع پالك شماره 2216 فرعى از 85 
اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/23- م الف: 1212104  - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید 
محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر/8/209
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر 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 ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تســلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایى

 تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 9109- 1400/07/27 هیات ســوم آقاى امیرحســین مستاجران به 
شناسنامه شماره 1404 کدملى 1283431221 صادره اصفهان فرزند على محمد در/ ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 136,32 مترمربع پالك شماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 
حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از محمد بیات فرزند حسین سند 6897 مورخ 
1313/11/16 دفترخانه 6 اصفهان و نامه 16/1400/20144 مورخ 1400/5/23 اداره کل راه 

و شهرسازى اصفهان
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1212908- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/211

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر 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 6927- 1400/06/13 هیــات چهارم آقاى کریــم رحیمى رنانى به 
شناسنامه شــماره 1270596594 کدملى 1270596594 صادره اصفهان فرزند غضنفر در 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 67,67 مترمربع از پالك 446 فرعى از 18 اصلى 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیــت طبق دفتر الکترونیکى 

139620302025019975
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1212214- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/213
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا 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 در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

آراى شماره 3490و 3491 مورخ 1400/04/17خانم اکرم نامدارى فرزند فتح اله نسبت به سه 
دانگ مشــاع و آقاى احمد منتظرى نجف آبادى فرزند رمضانعلى نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 134/30 مترمربع از پالك  ثبتى شماره 844 و 844/1   قطعه 7  
نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/08/08 تاریــخ انتشــار نوبــت  دوم : 1400/08/23-

1213163/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 
آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/215

فقدان سند مالکیت 
شــماره: 140085602030011587      احدى از وراث آقاى محمد على صالحى نجف آبادى 
فرزند قربانعلى  بشماره شناسنامه 2619  باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 337 باقى 
مانده اصلى  واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق دفتر 383 امالك صفحه 
451 ذیل ثبت 93727  بنام نامبرده  مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره 255053 بوده و سند 
مذکور مفقود شده است . نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. 
چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/08/08-1213958/م الف- حجت اله کاظم 

زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف هدا چاوشى/8/217
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004787- تاریخ: 1400/07/24 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 

1400114402006000970 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم علیرضا رفیعى فروشانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 222075 مورخ 92/12/24 دفتر 
73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم علیرضا رفیعى 
فروشانى به شناسنامه شماره 14603 کدملى 1140519425 صادره فرزند عبدالغفور نسبت به 
3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مســاحت 121,20 مترمربع پالك شماره 155 فرعى 
از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23- 
م الف: 1211667 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید محمود حسینى 

عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/8/218
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004784- تاریخ: 1400/07/24 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000969 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم الهام صمدى فروشانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 99809 مورخ 76/07/07 دفتر 
73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم الهام صمدى 
فروشانى به شناسنامه شــماره 493 کدملى 1141313881 صادره فرزند کرمعلى نسبت به 3 
دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مســاحت 121,20 مترمربع پالك شماره 155 فرعى از 
107 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/23- م الف: 1211700 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى-  
سید محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حســن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر/8/220

دارچین گیاهى معروف در سرتاســرجهان الخصوص خاورمیانه است که 
در ایران به صورت ادویه در کنار غذا و قسمتى از بافت چوب دارچین کنار 
دمنوش ها استفاده مى شود. گرچه دارچین طعم و مزه و طبع جذابى دارد اما 
به دلیل وجود کومارین در آن دانشمندان شما را از مصرف بى اندازه آن منع 
مى کنند زیرا عوارضى در پى دارد که در ادامه به برخى از آنها اشاره مى کنیم.

آلرژى دهان
دارچین داراى ترکیبى به نام سینامالدهید اســت که مى تواند در صورت 
مصرف زیاد و تماس طوالنى بزاق دهان با این مواد شیمیایى در کسانى 
که به دارچین حساسیت دارند، واکنش آلرژیک مانند التهاب زبان یا لثه، 
احساس ســوزش یا خارش و لکه هاى ســفید رنگ در دهان ایجاد کند 
اما مقادیر کم این ادویه چنین واکنشــى را در بر ندارد. زخم دهانى بیشتر 
در افرادى ایجاد مى شــود که از روغن دارچیــن و آدامس هاى دارچینى 

استفاده مى کنند.

آسیب کبد
مصرف زیاد کومارین سبب سمى شدن کبد و آسیب به آن خواهد شد بنابراین 
در مصرف دارچین باید احتیاط کنید. در هر قاشق چایخورى دارچین معمولى 

تقریباً 5 میلى گرم کومارین وجود دارد که این مقدار غیر مجاز مى باشد.

کاهش قند خون
دارچین ماده اى است عالى براى کاهش قند خون براى کسانى که داراى 
قند خون باال هســتند؛ دانشمندان به این نتیجه رســیده اند که دارچین 
مى تواند کار انسولین را انجام دهد گرچه که یک قاشق از هر فراورده اى از 
دارچین در لحظه مى تواند قندخون را پایین بیاورد ولیکن براى کسانى که 
داراى قند خون پایین هستند بسیار خطرناك است و مصرف آن مى تواند 
آنها را دچار سرگیجه، ضعف و خستگى یا حتى از هوش رفتن بکند که به این 

وضعیت، افت قند خون مى گویند.

افزایش ضربان قلب
استفاده بیش از حد از دارچین باعث افزایش ضربان قلب مى شود و براى 
بیماران قلبى مضر اســت پس اگر دچار بیمارى قلبى هستید در مصرف 
دارچین دقت کنید و حتى اگر مى خواهید روغن دارچین استفاده کنید، قبل 

استفاده این روغن را رقیق کنید.

مصرف دارچینچرا نباید زیاد کلم بروکلى بخوریم؟
 چه زمانى مضر است؟

کلم بروکلى از جمله گیاهانى است که علیرغم فواید بسیار، مصرف 
بى اندازه آن مى تواند سالمت فرد را تهدید کند.

ممکن است از اینکه یخچال خود را با کلم بروکلى بسیار سالم پر 

کنید هیجان زده شوید، اما مصرف بیش از حد آن مى تواند بیشتر از 
اینکه مفید باشد به شما آسیب برساند.

اگر عاشق خوردن ساالد هســتید، به احتمال زیاد، ممکن است 

در نهایت کلم بروکلى را در آن بریزید؛ چــرا که نه، زیرا این گیاه 
سرشار از مواد مغذى است. اما اگر به شما بگوییم که کلم بروکلى 
مورد عالقه تان مى تواند بیشتر از اینکه مفید باشد، به شما آسیب 
بزند، چه مى شود، به خصوص اگر آن را به صورت روزانه مصرف 
مى کنید. متأسفانه، کلم بروکلى بر عملکرد غده تیروئید شما تأثیر 
مى گذارد، زیرا ماهیت آن گواتروژن اســت. آنها آن دسته از مواد 
شیمیایى هســتند که عملکرد غده تیروئید را سرکوب مى کنند. 
این ماده شیمیایى در بدن شما تداخل مى کند، به همین دلیل غده 

تیروئید شما بزرگ شده و منجر به گواتر مى شود.
کلــم بروکلى همچنین داراى تیوســیانات اســت. «آنشــیکا 
سریواستاوا»، متخصص تغذیه و متخصص تغذیه بالینى مى گوید: 
این ترکیب بسیار خطرناك است، زیرا منجر به پرکارى تیروئید 
مى شود و به همین دلیل با مشکالتى مانند افزایش وزن، خستگى، 

ریزش مو و نفخ صورت مواجه مى شوید.
عالوه بر این، کلــم بروکلى ماننــد کلم پیچ و کلــم از خانواده 
چلیپایى هاســت و در برخى افــراد منجر به مشــکالت معده و 
همچنین نفخ مى شود. یکى دیگر از دالیلى که باید از مصرف بیش 
از حد کلم بروکلى اجتناب کرد این است که مى تواند باعث اختالل 

در حرکت روده شما شود. کلم بروکلى سرشار از فیبر است که اگر در 
حد اعتدال مصرف شود مفید است، اما اگر فیبر بیش از حد بخورید، 
بدن شــما آنزیم هاى زیادى براى هضم آن نمى سازد و از این رو 

تحریک روده را تجربه مى کنید.
سریواستاوا مى افزاید: بروکلى عوارض جانبى دیگرى نیز دارد. اگر 
به درستى پخته نشــود، ایزوفالون هاى موجود در آن را افزایش 
مى دهد و به همین دلیل احتمال سکته مغزى ایسکمیک به ویژه در 
زنان افزایش مى یابد. اگرچه نادر است و تحقیقات بیشترى در مورد 
این موضوع مورد نیاز است، اما نمى توانیم احتمال آن را انکار کنیم.
همچنین مطالعه اى وجود دارد که نشــان مى دهد مصرف زیاد 

بروکلى براى سالمتى مضر است.
به گفته مرکز پزشکى Wexner دانشگاه ایالتى اوهایو، افرادى 
که از دارو هاى رقیق کننده خون استفاده مى کنند باید در مصرف 
بروکلى خود دقت کنند. طبق این مطالعــه، کلم بروکلى حاوى 

ویتامین K است و مى تواند بر اثربخشى داروى شما تأثیر بگذارد.
در کل باید گفت این غذاى فوق العاده اگر در حد اعتدال مصرف 
نشود مى تواند یک سوپر فالپ باشد. این گیاه مى تواند سمى تر از 

چیزى باشد که تا به حال مى دانستید!

رفیعىفروشانىمبنىبر خانمعلیرضا تقاضاىآقاى/ 1400114402006000مربوطبه

دارچین دقت کنید و حتى اگر مى خواهید روغن دارچین استفاده کنید، قبل 
استفاده این روغن را رقیق کنید.

یک متخصص طب ایرانى گفت: سیب، گالبى، انار شیرین، پرتقال، خیار و لیمو از میوه هایى 
هستند که بوییدن و خوردنشان در آلودگى هوا به بدن کمک مى کند.

رضایى پور، متخصص طب ایرانى درباره آلودگى هوا و راهکارهاى طب سنتى براى تقویت اندام 
تنفسى گفت: وقتى شب ها خوب نمى خوابیم و صبح ها هم دیر بیدار مى شویم، سیستم ایمنى 
کاهش مى یابد و ما بیشتر در معرض عوارض هواى بد قرار مى گیریم. وى بر لزوم نرمش روزانه 
تأکید کرد و گفت: اگرچه بخاطر کرونا و آلودگى هوا نمى توانیم در فضاى عمومى و یا باشگاه ها 
ورزش کنیم، اما مى توانیم در منزل نرمش منظم روزانه داشته باشیم و از ورزش هاى آنالین 

استفاده کنیم و پیاده روى منظم روزانه داشته باشیم.
رضایى پور تأکید کرد: استفاده از قلیان و سیگار و خوشبوکننده ها و حشره کش ها مى تواند عوارض بدى براى بدن داشته باشد. با استفاده از یک بخور 

ساده اکالیپتوس یا آب خالى مى توان ظرفیت تنفسى را باال برد. تهویه منزل به ویژه آشپزخانه مورد بسیار مهمى است.
وى توصیه کرد: باید از مواد غلیظ کننده خون مثل چیپس و پفک، مصرف زیاد بادمجان و گوشت گاو و گوساله، سوسیس و کالباس، پاستیل و ژله و تمامى 
مواد غذایى که آب بدن را مى ِکشند و ایجاد یبوست مى کنند، دورى کنیم. یبوست ام االمراض است و در شرایط آلودگى هوا باید بیشتر به آن توجه کرد.
رضایى پور یادآور شد: در عین اینکه رژیم گیاهخوارى و حذف مطلق گوشت را توصیه نمى کنیم، مصرف زیاد گوشت را هم توصیه نمى کنیم و مصرف 

سه وعده گوشت در هفته کافى است.
وى افزود: سیب، گالبى، انار شیرین و پرتقال و خیار و لیمو از میوه هایى هستند که بوییدن و خوردنشان در آلودگى هوا به بدن کمک کند. بوییدن گیاهانى 

مثل شمعدانى، رزمارى و بهارنارنج در کاهش آلودگى بدن بسیار مهم است.

گل گاو زبان گیاهى دارویى است که به دلیل داشتن خواص سالمتى از گذشــته مورد توجه بوده است. این گیاه به 
خصوص غنى از اسید گاما لینولئیک (GLA) است، که یک اسید چرب امگا 6 اســت و نشان داده شد که التهاب را 

کاهش مى دهد.
گل گاو زبان همچنین مى تواند به درمان چندین بیمارى از جمله آسم، آرتریت روماتوئید و درماتیت آتوپیک کمک 
کند. با این حال، برخى عوارض جانبى جدى وجود دارد که باید در نظر گرفته شود و گروه هاى خاصى از افراد باید از 

مصرف این ماده به طور کلى اجتناب کنند. 
گل گاو زبان که به نام starflower نیز شناخته مى شــود، گیاهى است که به دلیل داشتن گل هاى بنفش پررنگ و 
خواص دارویى شناخته شده است. در طب سنتى، گل گاو زبان براى اتساع (گشاد شدن) رگ هاى خونى، آرام کردن 

اعصاب (به عنوان آرام بخش) و درمان تشنج استفاده شده است.
هم برگ و هم گل گیاه خوراکى اســت و معموًال به صورت گارنیش (دور چین غذا)، خشــک شــده یــا در انواع 
نوشیدنى ها و غذاها استفاده مى شود. گاهى اوقات مى توانید برگ ها را پودر کنید و در آب داغ بریزید تا دمنوش گل 

گاو زبان تهیه کنید.
در ضمن، از این بذرها براى تهیه روغن گل گاو زبان استفاده مى شود که معموًال به صورت موضعى روى مو و پوست 
مالیده مى شوند. عالوه بر این، گل گاو زبان به شکل مکمل در دسترس است و براى درمان انواع اختالالت تنفسى و 
گوارشى استفاده مى شود. با وجود این، کسانى که داراى مشکالت کبدى هستند یا زنانى که باردار یا شیرده هستند 

نباید از گل گاو زبان استفاده کنند.

گل گاو زبان و فواید آن هنگام آلودگى هوا این میوه ها را بخورید
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 شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن آالت ذوبى به وزن تقریبى 
50 تن و ضایعات پلیسه آهن  به وزن تقریبى 2 تن را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شرکت از 

طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى / حقوقى واجد شرایط واگذار نماید .
1- مهلت بازدید و تحویل پیشــنهادات از تاریخ انتشار آگهى تا ســاعت 14:00 روز سه شنبه 

11 آبان ماه 1400
تعیین شده و بازگشایى پاکات ، همان روز ساعت 14:00 در کمیسیون مربوطه انجام خواهد شد .

2- تضمین شرکت در مزایده ضایعات آهن ذوبى و پلیسه آهن 300,000,000 ریال  ضمانتنامه / چک 
تضمین شده بانکى مى باشد .

3- ارائه کارت شناسایى معتبر از طرف مزایده گر جهت دریافت اسناد مزایده الزامى مى باشد .
4- پیشنهادات مربوطه مى بایست داراى امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکات الك و مهر گردد .

5- تلفن تماس جهت هماهنگى به منظور بازدید و دریافت اسناد مزایده : 45233271-031 داخلى 420
6- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد .

7- مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشنهاد : اتوبان اصفهان - تهران ، روبروى پلیس راه ، کیلومتر 
12 جاده علویجه ، شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20 مى باشد .

آگهى مزایده عمومى

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

پســت بانک ایران، مدیریت امور شعب اســتان اصفهان در نظر دارد تعداد 4 
دستگاه خودپرداز GRG را با برگزارى مزایده عمومى از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت به فروش برساند، لذا متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات 
 http://www.setadiran.ir بیشتر و شرکت در مزایده به ســایت اینترنتى

مراجعه نمایند. (شماره مزایده در سامانه 1000003617000003) 
1- زمان انتشار آگهى در سامانه 1400/08/04

2ـ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 18 روز 1400/08/16
3ـ زمان بازدید دستگاه ها: از تاریخ 1400/08/06 الى 1400/08/15 از ساعت 8 الى 

13 روزهاى ادارى 
4ـ متقاضیان جهت دریافت توکن شرکت در مزایده مى بایست با مرکز سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (تلفن 1456) تماس حاصل نمایند. 

مزایده عمومى نوبت دوم نوبت دوم 

مدیریت شعب پست بانک استان اصفهان
م الف: 1213223

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 شماره 4000/6004 

(شماره  2000001188000028 در سامانه ستاد)
 شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

 

نحوه دریافت استعالم  ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت 
و تحویل اسناد  استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات 
تماس «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(توکن): مرکز تماس:41934-021، تماس با کارفرما، در صورت 

لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز دوشــنبه مورخ 1400/08/03 تا ساعت 16:00 روز 

پنجشنبه مورخ 1400/08/13
مهلت و محل تحویل استعالم  ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد 
مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/09/01 در «سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري گردد.
شرایط فراخوان ارزیابى: 

1- پس از بررسی اسناد و مدارك واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي 
واجد شرایط براي دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شــرکت برق منطقه اي اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان  جهت اجراي 
پروژه هاي مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان  در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir          www.tavanir.org.ir             www.erec.co.ir        www.setadiran.ir
اصفهانـ  چهاربــاغ باالـ  صنــدوق پســتى 948-81465  کدپســتى 8173751387 

دورنویس6244022ـ  تلفن6244002-9
Email: info@ erec.co.irwebsite: erec.co.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرایط و  الزامات ورود موضوع شماره 

4000/6004

ارزیابى کیفى توان انجام عملیات 
نگهدارى و تعمیرات تجهیزات مخابرات 
و دیسپاچینگ شبکه و مراکز دیسپاچینگ 

انتقال و فوق توزیع نیروى برق تحت 
پوشش شرکت برق منطقه اى اصفهان

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
پیمانکارى حداقل رتبه 5 ارتباطات 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 

کشور

م الف: 1212051

آ چاپ دومچاپ دوم
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/08/22
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/08/23

دریافت اسناد : سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی  نوبت دوم نوبت دوم 

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/08/08 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

20,535,508,825746,065,000جارىانجام خدمات مشترکین منطقه مبارکه400-3-175

9,702,463,095421,073,000جارىانجام خدمات مشترکین منطقه اردستان400-3-176

در آئین گرامیداشــت پنجاه و پنجمین ســالگرد نصب 
نخستین انشــعاب آب در اصفهان، یک میلیون و 421 

هزارمین انشعاب آب در استان اصفهان نصب شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این 

مراسم با اشاره به واگذارى یک میلیون و 421 هزارمین 
انشــعاب آب گفت: هم اکنون 98 شهر و 949 روستا در 
استان اصفهان  با جمعیتى بالغ بر 4 میلیون و 863 هزار 

نفر از آب شرب سالم و بهداشتى  برخوردار هستند.

هاشم امینى افزود: قبل از انقالب، اصفهان فاقد تصفیه 
خانه آب بود در حالیکه هم اکنون استان اصفهان داراى 

سه تصفیه خانه آب و 26 تصفیه خانه فاضالب است.
وى ادامه داد: هم اکنون بیــش از 85 درصد تجهیزات 

صنعت آبفا در داخل کشور تولید و تامین مى شود.
امینى با اشاره به نصب نخستین انشــعاب آب در شهر 
اصفهان در چهارم آبان ماه سال 1345 گفت: ازآن زمان 
تاکنون آبفاى اصفهان بدون وقفــه خدمات زیربنایى و 
اساسى همچون تامین آب شرب و جمع آورى، انتقال و 

تصفیه فاضالب را در دستور کار قرار داده است.
وى به اســتفاده از فناورى هاى نوین بــا هدف ارتقاى 
خدمات به مردم اشاره کرد و گفت: آبفاى استان اصفهان 
با استفاده از ســامانه هاى تله مترى، تله کنترل و پایش 
هوشمند فشار آب درصدد ارتقاى خدمات بیش از گذشته 

به مردم است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان استمرار 
خدمات پایدار به مشــترکین را امرى ضرورى دانست و 
اعالم کرد: با تشکیل مرکز جهاد آبرسانى در وزارت نیرو،  
تامین پایدار آب شرب همه مردم به ویژه روستائیان بیش 

از پیش و با قوت ادامه خواهد داشت.  

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد؛

نصب یک میلیون و 421 هزارمین 
انشعاب آب در استان اصفهان

مجتبى ادیبى، رئیس شوراى اسالمى شهر سده لنجان در 
مراسم تکریم و معارفه شهردار جدید سده لنجان گزارشى 

از عملکرد سه ماهه شورا و انتخاب شهردار ارائه کرد.
وى حمید شهبازى، شــهردار جدید را فردى توانمند ، با 
تجربه و مردمى خواند و با اشــاره به سوابق وى افزود: با 
همکارى و مشارکت مردم و با برنامه ریزى و سیاستگذارى 

به زودى شاهد شهرى پویا و با نشاط خواهیم بود.
حجت االسالم والمسلمین صادقى، امام جمعه سده لنجان 
نیز ضمن تشــکر از زحمات مدیریت شهرى دوره پنجم 
گفت: مسئولین قبل در حد توان زحمت کشیدند اما در حد 

سده لنجان نبود .
وى با اشــاره به اینکه شهر ســده لنجان در حوزه هاى 
ورزشى ، فرهنگى و نخبه پرورى حرف اول را میزند، افزود: 

این وضعیت مطلوب شهروندان نیست.
وى خطاب به شهردار جدید گفت: بنده با شناختى که از 
شــما دارم میدانم به صورت جهادى وارد عرصه خواهید 
شد و در عرض ســه ماه عمده مشکالت شهر را برطرف 

خواهید کرد. 
وى افزود: اگر با جدیت و مدیریت جهادى دست به دست 
هم دهیم  خانه وزنه بردارى در شــهر راه اندازى و سده 

لنجان راپایتخت وزنه بردارى در کشــور معرفى خواهیم 
کرد. حمید شهبازى، شهردار جدید سده لنجان نیز ضمن 
تشکر از رئیس و اعضاى شورا گفت: ان شاا... با همدلى و 
همراهى و تالش همکاران در شهردارى و حمایت اعضاى 
شورا شاهد اتفاقات و رویکرد مطلوب و مناسب در دوره آتى 

خواهیم بود. 
وى با بیان اینکه در خدمت به مردم تمام قد و به صورت 
شبانه روزى در جهت پیشرفت و توسعه شهر سده لنجان 
گام برمى داریم،  اضافه کرد: شاهد روزهاى خوبى براى 

شهر سده لنجان در همه زمینه ها خواهیم بود .

تعمیرات اساســِى واحدهاى تقطیر و گاِز مایِع شــماره 3 
شرکت پاالیش نفت اصفهان پایان یافت.

مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: برخالف پیــش بینى 14 روزه پایــان تعمیرات، با 

تالش شــبانه روزى نیروهاى مجرِب شرکت به 11 روز 
کاهش یافت.

علیرضا قزوینى زاده افزود: تعمیرات با ســپرى شدن 48 
هزار نفر ســاعت در دو نوبت کارِى 12 ساعته اجرا شده 

است. شرکت پاالیش نفت اصفهان که حدود 22 درصد 
فرآورده هاى نفتى کشور را تأمین مى کند، تولید محصوالتى 
همچون بنزین، گاز مایع، نفت گاز، نفت سفید، همچنین 

سوخت جت، نفت کوره و گوگرد را بر عهده دارد.

برگزارى مراسم تکریم و معارفه شهردار سده لنجان  

پایان زودتر از موعدِ تعمیرات در پاالیش نفت اصفهان


