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اگر زیاد نان مى خورید بخوانید!2 اسکلت در معدن تاریخى اردستان کشف شدبه یاد آقاى دوبله در ایام تولدش به همین سادگى وارد پیک ششم شدیم قائدى، سوژه انتقاد طرفداران االهلى از مهدى على سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کسانى که 
هرگز نباید 
موز بخورند

کرونا جان 16500  اصفهانى را گرفت
3
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رونمایى از 
دانشنامه 

شهداى دانش آموز 
هنرستان ابوذر

آلنا استپانوا، متخصص تغذیه در روسیه در گزارشى اعالم کرد که 
موز براى سالمتى چه ارزشى دارد و براى چه کسانى بهتر 

است که موز را از رژیم غذایى خود حذف کنند.
این متخصص گفت: موزهاى رسیده داراى 
شاخص گلیسمى تقریباً باالیى هستند، به...

رئیس سازمان بسیج دانش آموزى استان اصفهان 
از رونمایــى دانشــنامه 128 شــهید دانش آموز 
هنرستان ابوذر اصفهان خبر داد و گفت: هنرستان 
فنى ابوذر اصفهان بعد از دبیرستانى در شهرستان 
نجف آباد بیشترین تعداد شهید را به خود اختصاص 
داده اســت. ســرهنگ میثم  رجب پور، در آیین 
رونمایــى از دانشــنامه 128 شــهید دانش آموز 
هنرســتان ابوذر اصفهان اظهار کرد: هنرستان 
فنى ابوذر اصفهان بعد از دبیرستانى در شهرستان 

نجف آباد بیشترین تعداد شهید...

اصفهانى ها در قونیه محله دارنداصفهانى ها در قونیه محله دارند
هیئت ترکیه اى در دیدار با معاون شهردار اصفهان یک خواهرخوانده جدید معرفى کردندهیئت ترکیه اى در دیدار با معاون شهردار اصفهان یک خواهرخوانده جدید معرفى کردند
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از ابتداى همه گیرى کووید 19 تا روز شنبه؛

 عنکبوت سیاه ایرانى 
نامزد عنوان بهترین گلر جهان

امیر عابدزاده در فهرست 20 نفره فدراسیون جهانى آمار و ارقام براى عنوان 
بهترین گلر سال 2021 جهان قرار گرفته است.

فدراسیون جهانى آمار و ارقام اســامى 20 نفره نامزدهاى کسب عنوان 
بهترین دروازه بان سال 2021 جهان را در حالى انتخاب کرد که نام امیر 

عابدزاده که فصلى رؤیایى در ماریتیمو ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

90 درصد جایگاه هاى 
سوخت اصفهان در 
حال فعالیت است

انهدام باند 7 نفره سارقان منزل در اصفهان
3

 احمد نور؛  احمد نور؛ 
خیره کننده در دربى خیره کننده در دربى 

4

4

3
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رئیس جمعیت هالل احمر رئیس جمعیت هالل احمر 
پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛

چرا واردات چرا واردات 
واکسن زودتر واکسن زودتر 

صورتصورت
 نگرفت  نگرفت 

مدیرعامل شرکت گاز مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان تأکید کرد؛استان اصفهان تأکید کرد؛

بخش هاى بخش هاى 
خانگى، اولویت خانگى، اولویت 

تأمین گاز در تأمین گاز در 
زمستانزمستان

فاطمه معتمدآریا:فاطمه معتمدآریا:
با سینما ازبا سینما از

«شهر موش ها»آشنا شدم

نشست معاون اول قوه قضاییه با کانون وکالى دادگسترى خوزستان با موضوع بررسى 
چالش هاى نهاد وکالت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى کانون وکالى دادگسترى خوزستان، در این هم اندیشى که با 
حضور دکتر محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه، اعضاى هیات مدیره کانون وکالى 
دادگسترى خوزستان، روساى ادوار کانون و وکال و اســاتید دانشگاه در روز پنجشنبه 
ششم آبان در محل آمفى تئاتر کانون وکالى دادگســترى خوزستان برگزار شد، دکتر 
مصدق معاون اول قــوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه حامى اســتقالل کانون هاى 
وکالى دادگسترى مى باشد اظهار داشت: یکى از چالشهاى نهاد هاى حقوقى در کشور 
ما اظهار نظرهاى غیر متخصصین در امور حقوقى است و طرح موضوع وکالت در قالب 

طرح تسهیل کسب و کار در کمیسیون جهش تولید نیز از همین زاویه نشات میگیرد. 
معاون اول قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت قوه قضاییه به هیچ عنوان به دنبال نقض 

استقالل کانون وکال نیست اما نظارت بر نهاد وکالت جزء وظایف دستگاه قضایى مى باشد 
و همانطور که تخلف قضات و کارمندان دفترى دادگاه مى تواند تحقق عدالت را خدشه دار 
کند، تخلف وکال نیز چنین آفتى را به دنبال دارد. دکتر مصدق با بیان اینکه تخلف عده 
محدودى از وکال را نمى توان به حساب کل وکال نوشت، افزود عده اى به دلیل تخلف 
عده محدودى از وکال با کل نهاد وکالت دشمنى مى کنند که این منصفانه نیست. معاون 
اول قوه قضائیه با بیان اینکه بررسى طرح ها و موضوعات حوزه قضاوت و وکالت باید در 
کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس انجام شود، از بررسى موضوع وکالت در قالب طرح 

تسهیل در کمیسیون جهش تولید انتقاد کرد. 
وى اظهار داشت وکالت شغل هست اما کسب و کار نیست همانطور که کسى معلمى را 
کسب و کار نمى داند بعضى از مشاغل داراى حرمت ویژه اى هستند. دکتر مصدق قضاوت 
و وکالت را دو بال تحقق عدالت دانست و گفت ما نیازمند نگاه دقیق، نو و علمى و منطبق 

بر واقعیات موجود در حوزه حقوق خصوصا سیاست جزایى هستیم.
در ابتداى این نشست هم اندیشى، دکتر سیدیزداله طاهرى نسب رئیس کانون وکالى 
دادگسترى خوزستان طى سخنانى ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور معاون اول قوه 
قضائیه در کانون وکالى دادگسترى خوزستان، خواستار حضور فعالتر قوه قضائیه در 
دفاع از کیان نهاد وکالت شد. رئیس کانون وکالى خوزستان با انتقاد از طرح تسهیل 
کسب و کار و قرار دادن وکالت در شمول آن، سکوت قوه قضائیه را در این ارتباط زیانبار 
دانست و افزود چرا باید صرفا زمانى که  موضوع لزوم شرکت قضات در آزمون وکالت 
مطرح مى شــود قوه قضائیه به این موضوع ورود کند. وى همین امر را نشــان دهنده 
ناپختگى و غیر کارشناسى بودن این طرح دانســت. دکتر طاهرى نسب با بیان اینکه 
وکالت تنها شغلى است که خارج از مجموعه مشاغل رسمى دولتى براى تحقق قانون 
تالش مى کند اظهار داشت: استقالل وکیل تضمین کننده حق دفاع مردم و یک حق 

مسلم ملى است.

قوه قضاییه به هیچ عنوان به دنبال نقض استقالل کانون وکال نیست

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان با اشاره 
به اینکه نیکوکاران در تمام دنیا از مرزهاى جغرافیایى فراتر 
رفتند، بیان کرد: ایرانیان مقیم خارج از کشــور با احساس 
مسئولیت در برابر رفع مشــکالت فرزندان یتیم و نیازمند، 
حمایت از 667 نفر از این عزیزان را در قالب طرح هاى اکرام 

ایتام و محسنین بر عهده گرفته اند.
کریم زارع با اشــاره به اینکه 126 نیکوکار ایرانى مقیم 25 
کشور جهان، از حامیان این طرح هســتند، گفت: حامیان 
ساکن خارج کشور از ابتداى سال جارى تاکنون 750 میلیون 
تومان به صورت مستقیم به حساب  فرزندان ایتام و نیازمند 

تحت حمایت واریز کرده اند. مدیرکل کمیته امداد استان با 
اظهار امیدوارى از حمایت هر چه بیشتر خیران نیک اندیش، 
یادآور شد: همه نیکوکاران داخل و خارج از کشور مى توانند 
با مراجعه به سایت ekram.emdad.ir و مشارکت در 
طرح اکرام ایتام و محسنین با این نهاد همراهى داشته باشند.

حمایت از 667 فرزند یتیم و نیازمند، توسط ایرانیان مقیم خارج 

مهدى نصر معاون برنامه ریزى و توسعه شرکت ذوب آهن 
 (3LF) 3 در خصوص پروژه احداث کوره پاتیلى شــماره
و بازسازى کوره پاتیلى شــماره 1 (1LF)گفت: به منظور 
افزایش ظرفیت تولید در بخش فوالدســازى و همچنین 
ضرورت تولید فوالدهاى کیفى به خصوص تولید فوالد ریل 
و با توجه به ظرفیت گرمایى پایین و اتالف انرژى و زمان در 
کوره پاتیلى شماره 1،  به صورت EPC با همکارى شرکت 
مهندسى بین المللى فوالد تکنیک به تعریف و اجراى پروژه 
احداث کوره پاتیلى جدید شماره 3 و بازسازى کوره پاتیلى 

شماره 1 اقدام گردید.
در این طرح ضمن بازســازى و افزایش توان تجهیزات و 
ظرفیت گرمایى کوره پاتیلى شماره 1، با احداث کوره پاتیلى 
شماره 3 با ظرفیت 130 تن، دماى مورد نیاز جهت ارسال 

فوالد مذاب توسط پاتیل  به ریخته گرى ها فراهم مى آید. 
در این فرایند افت دما در زمان  توقف پاتیل ها بعد از عملیات 
کنورتورها جبران مى شود و توقف کنورتورها و ذوب هاى 
تخلیه شده از آن ها در کارگاه ریخته گرى کاهش یافته و در 
نتیجه سرعت و ظرفیت تولید افزایش مى یابد. این طرح هم 
اکنون با پیشــرفت 30 درصدى در مرحله تامین و ساخت 

تجهیزات و اجراى فعالیت هاى سیویل است.
وى با اشــاره بــه حجم بالغ بــر 600 تنــى تجهیزات و 
اسکلت فلزى طرح و پیشــرفت 36 درصدى فعالیت هاى 
ساختمانى افزود: عمده تجهیزات اصلى و حساس پروژه 
از قبیل سیستم هیدرولیک، ترانسفورماتور، بازوى الکترود، 
تجهیزات پست 63 کیلوولت، سیستم PFC و ریداندانت، 
تابلوهاى اصلى اتاق کنترل و تجهیزات ابزار دقیق حساس 

با تامین کنندگان خارجى و داخلى سفارش گذارى گردیده و 
در مرحله ساخت مى باشد. همچنین ساخت اسکلت فلزى، 
تابلو هاى برق و ... درکارگاه هاى ساخت پیمانکار در حال 

تکمیل و ارسال به سایت پروژه است.

ارتقاى بهره ورى و توسعه تولید محصوالت صنعتى

مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران گفت: مدل تعرفه 
گذارى تلفن ثابت تغییر مى کند البته نرخ مکالمات همان 
نرخ 12ســال پیش اســت و در این خصوص افزایشى 

نخواهیم داشت.
مجید سلطانى درباره جزئیات تعرفه گذارى جدید مربوط 
به تلفن ثابت افزود: ما به هیچ وجه بــه دنبال افزایش 
تعرفه نیستیم و فقط بحث حداقل هزینه نگهدارى براى 

هر خط تلفن مطرح است.
وى گفت: ما همه اسناد و مدارکمان را به شوراى رقابت 
تقدیم کردیم و شــوراى رقابت هم اســتدالل هاى ما 
را پذیرفت و قرار شــد این فرمول به تایید کمیســیون 
تنظیم مقررات هم برســد تا ما بتوانیم به قول هایى که 
در خصوص افزایش کیفیت توســعه به مردم داده ایم 

عمل کنیم.
سلطانى گفت: هر خط تلفنى که اکنون در سراسر کشور 
کار مى کند چه مشترك مورد نظر کار کند و چه کار نکند 
براى مخابرات هزینه دارد، چون ما نمى توانیم دستگاه ها 
را خاموش کنیم و دائم باید نگهدارى انجام شود بنابراین 
بحث نگهدارى در موضوع زیرســاخت و شبکه اصلى 
مخابرات باید انجام شــود و بســیار هزینه بر اســت و 
این ارتباطى به کارکرد مشــترك ندارد و شبکه عظیم 

چهارالیه مخابرات باید شبانه روزى کار کند. 

مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران گفت: ما بر همین 
اساس به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى، 
جدولى را پیشنهاد کردیم که بر اساس آن مناطق کشور 
بر اساس اقلیم و جغرافیاى کشــور متفاوت باشد و اگر 
این جدول به تصویب کمیســیون تنظیم مقررات هم 
برسد ما بر اساس آن مى توانیم حداقل هزینه نگهدارى 

را لحاظ کنیم.

سلطانى افزود: در خط تلفن ثابت این که مشترك چقدر 
کار مى کند هزینه هاى خود را دارد، اما در بخش مکالمه 
پیشــنهاد ما این اســت که هر جایى و با هر عددى که 
مصوب شد مشــترکان تا آن حد از دادن تعرفه و هزینه 
مکالمه معاف باشند و ســعى ما این است که تا آن عدد، 
شــارژ هزینه مکالمه بر اســاس پالس یا دقیقه نداشته 

باشیم.

مدل تعرفه گذارى تلفن ثابت تغییر مى کند

گزارشى اعالم کرد که 
ه کسانى بهتر

ند.

.
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شهردارى شاهین شهر در راستاى اجراى مصوبه شماره 1102مورخ 1400/06/04شوراى اسالمى شاهین شهر 
در نظردارد نسبت به برون سپارى و واگذارى خدمات اتوبوسرانى و جابجایى مسافر در خطوط اتوبوس گلدیس 
1و2 با 17دستگاه اتوبوس ملکى طبق اسناد مندرج در آگهى با برآورد اولیه به  مبلغ 18/360/000/000 ریال 
براى شش ماه و قابلیت تمدید به مدت پنج سال براساس افزایش حقوقى  ابالغى دولت وتورم سالیانه اعالمى 

بانک مرکزى ،به شرکت هاى واجد شرایط (بخش خصوصى ) اقدام نماید .
بنابراین متقاضیان مى بایست براى اطالع از شرایط وشرکت در مناقصه به واحد مالى شهردارى واقع 

در شاهین شهر ،بلوار امام خمینى میدان فاطمیه مراجعه ونسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز 
شنبه مورخ 1400/08/29به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند .پیشنهادهاى  رسیده راس  ساعت 

15روز یکشنبه مورخ 1400/08/30 با حضور اعضا هیأت عالى معامالت شهردارى بازوقرائت خواهد شد.
سایر شرایط :

1-سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 918/000/000 ریال (معادل 5٪ برآورد اولیه )است که مى تواند به صورت 
ضمانت نامه بانکى معتبر با سررسید سه ماهه یا واریز آن به حســاب 0105052929007 به نام شهردارى 

شاهین شهر نزد بانک ملى شعبه مرکزى شاهین شهر ارائه شود.
2-شهردارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

3-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است .

آگهى تجدید مناقصه عمومى 
(نوبت دوم)

چاپ اول چاپ اول 

مسعود عارفیان - شهردار شاهین شهر  
م الف: 1215113
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هنوز در کش و قوس پیک پنجم هستیم و همچنان تعداد 
زیادى از بیماران در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان ها 
بسترى هستند و آمار فوتى هاى روزانه نیز هنوز سه رقمى 
است و نشان مى دهد ترکش هاى پیک پنجم ادامه دارد، 
اما این در حالى است که شــواهد امر نشان مى دهد وارد 

پیک ششم شده ایم.
حمید سورى، رئیس کارگروه پیشگیرى و بهداشت ستاد 
ملى مقابله با کرونا در این خصوص گفت: وقتى طى دو 
هفته روند افزایشــى تداوم یابد، به معنى ورود به پیک 
جدید است. وى با عنوان این مطلب که اپیدمى همچنان 
در جهان ادامه دارد و کشور ما به لحاظ اپیدمى در شرایط 

خوبى نیست، افزود: رعایت پروتکل ها مثل ماسک زدن، 
نزولى شده و این مى تواند خطرناك باشد.

این اپیدمیولوژیست با بیان اینکه پوشش واکسیناسیون در 
ماه هاى اخیر تا حد زیادى جبران شده است، تصریح کرد: 
ما هنوز از واکسیناسیون کامل نسبت به میانگین جهانى 

که دو دوز است، فاصله داریم.
رئیس کارگروه پیشــگیرى و بهداشت ستاد ملى مقابله 
با کرونا با بیان اینکه تاریخ مشــخصى بــراى انقضا و 
اتمام اپیدمى کرونا وجود ندارد، گفت: واکسیناســیون 
یکــى از راه هــاى مقابله بــا اپیدمى و قطــع زنجیره 

انتقال است.

رئیس جمعیت هالل احمر ضمــن توضیح درباره واردات 
واکسن، نحوه ارسال کمک هاى بشردوستانه و فعالیت هاى 
سال هاى اخیر جمعیت گفت: اگر موانع برداشته مى شد، 

واردات واکسن به کشور زودتر انجام مى گرفت.
کریم همتى گفت: در هــر دو دوره دولت قبلى، تمایل به 
واردات واکسن داشتند؛ با این حال، در دولت جدید زمان 
بیشتر و بهترى در اختیار داشتیم تا پیگیر واردات واکسن 
باشــیم و از ابتداى تشکیل دولت، جلســات منظمى در 
روز هاى شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهورى برگزار 
مى شد و اگر مشکلى در بحث واردات واکسن وجود داشت، 
با حضور آقاى مخبر در این جلسه و دستور مستقیم ایشان 

سریع رفع مى شد.
رئیس جمعیت هالل احمر درباره وجود حس کارشکنى در 
واردات واکسن توسط برخى نهاد ها گفت: در زیرمجموعه 
برخى وزارتخانه ها، افرادى بودنــد که تمایلى به واردات 
واکسن توســط هالل احمر نداشــتند و همچنین مراکز 
مختلفى از جمله بخش خصوصى، برخى ســازمان ها و 
نهاد ها هســتند که مى توانســتند مجوز واردات واکسن 
دریافت کنند و این توجیه به میان مى آمد که چه لزومى 
دارد هالل احمر این مجوز را دریافــت کند؟ اما این عدم 
تمایل از طرف شخص وزیر و هیئت دولت نبود و به برخى 

زیرمجموعه هاى وزارتخانه ها مربوط مى شد.

به همین سادگى 
وارد پیک ششم شدیم

چرا واردات واکسن 
زودتر صورت نگرفت 

درناى تسلیم ناپذیر
«اُمید»؛ تک درناى سیبرى،    خبر آنالین |
در کمال حیرت و ناباورى، باز هم به ایران بازگشت؛ 
پس از چهارده سال تنهایى! پروازى که نشان داد 
«امید» هنوز هم تسلیم نشده است. امید آخرین 
درناى سیبرى اســت که 14 سال قبل زوجش را 
شکارچیان در شــکارگاه ازباران هدف گلوله قرار 
دادند اما او همچنان به تنهایى این سفر سخت را 
طى مى کند و در این سن و سال هر بار با حضورش 
عالقمندان به حیات وحش را شــیفته حضورش 

مى کند.

بعضى غذاها لق است!
  فارس | مسعود فراســتى مى گوید: به 
شدت منتقِد خوب غذا هســتم. اگر هم خودم غذا 
را بپزم دستپختم خوب اســت. غذاهاى گیالنى 
را خیلى دوست دارم. قاشــق اول معلوم مى شود 
خورشت درنیامده و لق است. وقتى شما به رستوران 
مى  روید یک خورشت مى آورند و براى هر سلیقه 
که یک نوع نمى پزند بنابراین باید در حالت کلى 

اصولى داشته باشد، جا افتاده باشد.

حراج قرآن طالکوب ایران 
در لندن 

حراج آثار هنرى اســالمى و   هنرآنالین |
هندى دو نوبت در ســال برگزار مى شود و نوبت 
دوم آن روز چهارشنبه در لندن برپا شد. مهمترین و 
گران ترین اثرى که در حراجى ساثبیز چکش خورد، 
یک شمعدان مربوط به قرن سیزدهم بود. فرایند 
فروختن این شــمعدان نقره کوب بسیار ارزشمند 
حدود 25 دقیقه طول کشید و با قیمت 9 میلیون 
دالر به پایان رســید. در این حراج یک جلد قرآن 
طالکوب هم به قیمت 380 هزار پوند فروخته شد. 
این قرآن تاریخى قرن شانزدهمى در ایران آن زمان 
نگارش شده و کارشناسان براى آن قیمت پایه 300 

تا 500 هزار پوند پیش بینى کرده بودند.

مرگ 6 عضو یک خانواده 
مدیرعامل آتش نشانى و خدمات     رکنا |
ایمنى شهردارى دورود گفت: 6 عضو یک خانواده 
در این شهرستان جمعه شب به دلیل گازگرفتگى 
جان خود را از دســت دادند. آیت جمالى فوالدوند 
اظهار داشت: حادثه گاز گرفتگى در ساعت 21 و 
58 دقیقه روز جمعه هفتم آبان به ســامانه 125 

اعالم گردید.

رنگ بندى جدید کرونایى 
رنگبندى جدیــد کرونایى    خبر فورى |
منتشر شد. شهرستان هایى که در وضعیت قرمز 
قرار دارند عبارتند از جلفا، مرند (آذربایجان شرقى)، 
اشنویه، پیرانشــهر، چایپاره (آذربایجان غربى)، 
چرداول، دره شهر (ایالم)، سبزوار (خراسان رضوى)، 
دامغان، شاهرود (ســمنان)، استهبان، سرچهان 
(فارس)، آبیک (قزوین)، بانه، دیواندره (کردستان)، 
شهربابک (کرمان)، پاوه، جوانرود، روانسر، سرپل 
ذهاب (کرمانشاه)، پلدختر (لرستان)، مهریز (یزد). 

انتقاد تند «کیهان» از
 آتیال پسیانى

یــک بازیگر کــه با    روزنامه کیهان|
مجموعه هاى تلویزیونى شــناخته شده است، در 
گفتگو با یک برنامه زرد اینترنتى به رســانه ملى 
و مردم ایران اهانت کرد. ایــن بازیگر در گفتگو 
با فریدون جیرانى مدعى شــد که ســال هاست 
تلویزیون نگاه نمى کند! این ادعا در حالى است که 
وى از سال 1361 تا سال جارى در چندین مجموعه 
تلویزیونى یا فیلم کوتاه تلویزیونــى بازى کرده 
است... حال، پرسش این است چگونه یک بازیگر 
نه چندان مطرح و محبوب، تلویزیون را قبول ندارد 
اما یکسره در سریال هاى مختلف تلویزیونى بازى 
مى کند و همزمان هم مدعى نگاه نکردن تلویزیون 

مى شود؟  

شکرگزار دوران انقالب باشیم
غالمعلــى حــداد عــادل در  همایش    بهار |
مســئوالن، دبیران و امور بانوان شــوراى ائتالف 
نیروهاى انقالب اسالمى «برپایى حکومت دینى» 
را از جمله نعمت هاى الهى دانســت و تصریح کرد: 
باید شکرگزار نعمت زندگى در دوران پیروزى انقالب 
اسالمى باشیم. قدر این نعمت را وقتى مى توان به طور 
واقعى درك کرد که بدانیم افراد مؤمن و خدمتگزار در 
نسل هاى گذشته، حسرت مشاهده یک روز حکومت 
دینى را داشتند، لذا این نعمتى است که باید ارزش و 

منزلت آن را بدانیم.

ترور خبرنگار صداوسیما 
خبرگــزارى  تصویربــردار     خبر آنالین |
صداوسیما در کابل هدف دســتکم هفت گلوله قرار 
گرفت، اما از این ترور جان سالم به در برد. در جریان 
این تیراندازى یکى از گلوله ها به سمت وى که در حال 
رانندگى بود اصابــت و او را از ناحیه صورت مجروح 
کرده است. دو نفر که ســوار بر موتورسیکلت بودند 
وى را هدف قرار داده و از محل متوارى شده اند. هم 
اکنون طالبان مسئولیت تأمین امنیت تصویربردار صدا 
و سیما را بر عهده گرفته اند.  در هنگام حمله همسر و 

فرزند وى نیز در داخل خودرو بودند. 

2 واحد علوم سیاسى رئیسى
عضــو مجلس خبــرگان رهبرى با    انتخاب|
اشاره به حمله سایبرى دشــمن گفت: دشمن توزیع 
بنزین را دچار مشکل کرد تا شورشى در مردم ایجاد 
کند و پمپ هاى بنزین تحت فشــار قرار گیرد و یک 
بحران اجتماعى شــکل گیرد امــا... رئیس جمهور 
جلسه نشست وزراى کشورهاى همسایه را رها کرد 
و در جایگاه هاى ســوخت حضور یافت و  از نزدیک 
در جریان مشــکالت قرار گرفت. آیت ا... سیداحمد 
علم الهدى بیان کرد: دشمن مى خواست حداقل یک 
هفته بحران ایجاد کند اما با هوشیارى رئیس جمهور 
و مسئوالن خنثى شــد و بیش از 3000 پمپ بنزین 
مشکلش حل شــد. یکى از اساتید دانشگاه مى گفت 
این عمل رئیس جمهور دو واحد درس علوم سیاسى 
است و حضور مسئوالن، دشمن را بیچاره کرده است.

بیمارستان ناقص!
  فارس| امام جمعه شهرستان عجب شیر گفت: 
دولت روحانى در این شهرســتان بیمارستانى افتتاح 
کرده که دستگاه سى تى اسکن ندارد. حجت االسالم 
و المسلمین محمود شربیانى در خطبه هاى نماز جمعه 
عجب شیر اظهار کرد: مهمترین تجهیزات بیمارستان 
در این ایام کرونایى دستگاه ســى تى اسکن است. 
بیمارستان 86 تختخوابى امام خمینى (ره ) عجب شیر 
که سال 90 کلنگزنى شده بود دهم مرداد امسال در 
حالى به صورت ویدیو کنفرانس توسط رئیس جمهور 
افتتاح شد که تنها ساختمان داشــته و تجهیزات آن 

کامل نشده است.

نشست بدون خواهران!
خواهــران  پیــش  چنــدى     برترین ها |
دانشــگاه هاى تهران براى هم اندیشــى بیشــتر 
فراخوانــى تنظیم کرده اند اما بررســى ها حاکى از 
این اســت که در این نشست هیچ خواهرى شرکت 
نمى کند! گفتنى است که این اتفاق دستمایه کاربران 

شده و تعجب آنها را فراهم کرده است.

معاون خبرساز
پس از انتشــار تصویرى خبرساز     برترین ها |
از معاون سیاســى وزارت خارجه در دیدار با همتاى 
پاکستانى اش که پرچم ایران وارونه به نمایش درآمده 
بود،  عکســى از عدم رعایت پروتکل دیپلماتیک در 
حاشیه حضور على باقرى کنى در بروکسل، پایتخت 
بلژیک هم حاشیه ساز شده اســت. بر اساس تصویر 
منتشر شده در فضاى مجازى، کاربران پشت کردن به 
پرچم ایران را خالف پروتکل هاى دیپلماتیک دانسته 

و از على  باقرى کنى انتقاد کردند.

خبرخوان

در حاشیه مراســم کلنگزنى آغاز عملیات اجرایى پروژه 
تقاطع غیرهمسطح شهداى دانشــجوى در نجف آباد، 
ویدیویى از تخریب دیوارهاى اطراف محل اجراى پروژه 
به منظور آزادســازى زمین هاى در اختیار دانشگاه آزاد 

توسط نماینده مردم نجف آباد منتشر شد. 
در این ویدیو به وضوح مشــاهده مى شود که ابوالفضل 
ابوترابى با سوار شــدن بر لودر، دستور حمله به دانشگاه 
آزاد این شهر را صادر مى کند این سرآغاز ماجراى آقاى 

نماینده با دانشگاه آزاد شهرش شده است.

اصل ماجرا
4 آبان ماه مراسم کلنگزنى و آغاز عملیات اجرایى احداث 
تقاطع غیرهمســطح شهداى دانشــجو در شهرستان 
نجف آباد با حضور مســئوالن ملى، اســتانى و نماینده 

مجلس برگزار شد.
ابوترابى در این مراســم گفت: این پــروژه در نوع خود 
مثال زدنى اســت، براى اینکه کار پیش برود باید همه 
دست به دست هم دهیم و از این رو خاکبردارى پروژه را 
دفتر نماینده به عهده خواهد گرفت. با کمک دانشــگاه 
آزاد دیوار دانشگاه عقب نشینى مى شود تا عملیات جابه 

جایى تأسیسات و دکل هاى برق به سرعت انجام شود.
اما بعد از ساعاتى از این مراسم انتشار ویدیویى از تخریب 
دیوارهاى اطراف محل اجراى پروژه توســط لودر که 

نماینده مردم نجف آباد نیز سوار بر آن بود منتشر شد. 
بعد از این اتفاق، دو خبرگزارى اصولگرا وارد گود شده و 
اقدام به موضعگیرى کردند. «آنا»، خبرگزارى دانشگاه 
آزاد ضمن انتشار یک گفتگوى بلند با رئیس دانشگاه آزاد 
نجف آباد، در یادداشتى به قلم سردبیرش، این اقدام را 
محکوم کرد و خبرگزارى «فارس» اظهارات ابوترابى را 

منتشر کرد که از اقدامش دفاع کرده بود.

توضیحات رئیس دانشگاه آزاد
امیررضــا نقش، رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
نجف آباد در گفتگو با خبرگزارى «آنا» تأکید کرد که این 
دانشگاه در اجراى پروژه زیرگذر نه تنها کارشکنى نکرده 

بلکه همکارى هم کرده است.
نقش در این گفتگو اظهار کــرد: اینکه نماینده مجلس 
به گونه اى عمل کرده اســت که گویى دانشــگاه آزاد 
اسالمى در مسیر ساخت زیرگذر کارشکنى کرده است، 
به شدت این موضوع را تکذیب مى کنم، اتفاقًا دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد به شدت پیگیر تعیین تکلیف 
میدان شهداى دانشجو بود که در کمربندى شمالى شهر 
نجف آباد و محل عبور و مــرور روزانه بیش از چند هزار 

اتومبیل است.
وى ادامه داد: به دلیل اینکه کمربندى شــمالى شــهر 

نجف آباد ترانزیت و راه ارتباطى بین دو استان اصفهان 
و خوزستان و بســیار حادثه خیز و ناایمن بود، دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد نجف آباد اصالح ایــن کمربندى 
و ســاخت تقاطع هــاى غیرهمســطح را به صــورت 
دائمى از مســئوالن شهرستان، اســتان و حتى وزارت 
راه و شهرســازى مطالبه کرده اســت. نقش با تکذیب 
اینکــه کاغذبازى و بوروکراســى باعث زمانبرشــدن 
موضوع شــده اســت، بیان کرد: در نخســتین جلسه 

 (11 مهر 1400) درباره این موضوع(در زمینه آزادسازى 
اراضى) از دانشگاه دعوت رسمى شد؛ چراکه حدود 3700 
متر مربع از اراضى دانشگاه در این پروژه قرار مى گرفت 
و نیاز بود که دانشگاه این آزادســازى را انجام دهد. در 
این باره صحبت شد و مقرر شد که واحد نجف آباد پس از 
ابالغ نقشه هاى اجرایى، سلسله مراتب ادارى را انجام 
دهد و مجوزهاى الزم را از ســازمان مرکزى دانشگاه 

اخذ کند.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد ادامه داد: 
بیســت و هفتم مهر نامه اى را به مرکــز امور عمرانى 
سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسالمى ارسال و موضوع را 
تشریح کردیم که نیاز است این آزادسازى اراضى انجام 
شود و خیلى هم به سود دانشگاه اســت و عبور و مرور 
را براى دانشــگاه راحت مى کند؛ چراکه حدود 22 هزار 
دانشجو و شاید حدود 10 هزار ورود و خروج را در دانشگاه 
داریم، به عالوه حدود هزار اســتاد دانشــگاه و 1700 

دانش آموز سما در این مسیر ورود و خروج مى کنند.

نقش تشــریح کرد: مقرر شد که یک شــنبه نهم آبان، 
کارشناسان امالك و مســتغالت دانشگاه آزاد اسالمى 
از محل بازدید کنند و جلســه اى را با شهردار، فرماندار 
و معاونان شــهردارى براى عقد تفاهمنامه و در پى آن 
آزادسازى اراضى داشته باشیم که دعوتنامه این جلسه 

هم ارسال شد و قرار است طبق قرار برگزار شود.
این مسئول افزود: در مراســم کلنگزنى پروژه زیرگذر 
(چهارم آبان)، موضوع برگزارى جلســه 9 آبان توسط 
اینجانب به شهردار و فرماندار ابالغ شد که این موضوع 
مورد موافقت قرار گرفت. یعنى قبل از مراسم کلنگزنى، 
روز جلسه را براى نهایى شدن تفاهمنامه با دانشگاه و در 
پى آن ارسال به سازمان مرکزى و اخذ مجوز انجام دادیم 
و پس از جلسه و مراســم کلنگزنى که جمعیت متفرق 
شدند، متأسفانه شاهد اقدام ساختارشکنانه و غیرقانونى 
به دســتور نماینده مجلس بودیم و در نهایت به مراجع 

مختلف این موضوع را ارجاع دادیم.

توضیحات نماینده نجف آباد
اظهارات شمس در حالى بیان شده که ابوالفضل ابوترابى 
نماینده مردم شهرستان هاى نجف آباد و تیران و کرون 
در این باره مى گوید: چون در ضلع شــمالى این پروژه 
دانشگاه آزاد با تردد هزاران دانشجو و کارکنان و اعضاى 
هیئت علمى به صورت روزانه قــرار دارد و این میدان 
محل اتصال غرب استان به شرق اســتان است بسیار 
مهم و در عین حال با وضعیت فعلى بســیار خطرناك و 

غیرایمن است.
وى با بیان اینکه جلســات متعددى بــراى این پروژه 
برگزار شد و نمایندگان دانشگاه آزاد هم حضور داشتند، 
گفت: طبیعتاً بیشترین نفع از احداث این پروژه را هم خود 
دانشگاه آزاد مى برد،  بعد از طى مراحل تهیه نقشه و اخذ 
بودجه و تجهیز کارگاه توسط پیمانکار براى اجراى پروژه 
و کلنگزنى مکاتبات متعدد و حتى تماس شخصى من 
با رئیس دانشــگاه آزاد انجام شد که گفتند یک هفته به 
ما فرصت بدهید ولى بعد از گذشت یک ماه خبرى نشد.

ابوترابى عنــوان کرد: در حالى که پــروژه معطل بود و 
هواى سرد هم نزدیک است نیاز بود قسمتى از زمین هاى 
دانشگاه آزاد که توسط مردم به دانشگاه آزاد داده شده و 
در حقیقت لطف نجف آباد به دانشگاه آزاد بوده است آزاد 
شود، البته رئیس دانشگاه آزاد نجف آباد نهایت همراهى 
را داشت اما چون حل این مسئله به تهران گره زده شده 

بود عمًال اقدامى انجام نشد.
نماینده مردم شهرستان هاى نجف آباد و تیران و کرون 
با تأکید بر اینکه بیشــترین نفع از احداث این پروژه را 
دانشگاهیان دانشگاه آزاد خواهند داشت، ادامه داد: على 
اى حال ما مراحل را طى کردیم و نه یک هفته که یک 
ماه به دانشگاه آزاد هم فرصت دادیم اما آزادسازى انجام 
نشد و هنوز هم انجام نشــده است و با توجه به خطرات 
فراوان این میدان براى دانشجویان و اساتید و کارکنان 
دانشگاه، ضرورت داشت که ســریع تر مراحل اجرایى 

پروژه آغاز شود.

چگونه یک دیوار، دانشگاه آزاد نجف آباد و نماینده این شهر را مقابل یکدیگر قرار داده است

 THE WALL!

با تالش نیروهاى یگان حفاظت اســتان کرمانشاه اشــیاى تاریخى مربوط به 
دوره هاى هزاره اول قبل از میالد، الیمائى، سلوکى و اسالمى کشف و ضبط شد.

سردارحسن مهرى فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى در بیان جزئیات خبر گفت: «برابر گزارش یگان حفاظت کرمانشاه و 
در پى رصد مستمر فضاى مجازى و به محض اطالع از فعالیت شخصى با عنوان 
فروشنده اشــیاى تاریخى و ثبت آگهى فروش سکه و اشیاى تاریخى در یکى از 
ســایت هاى اینترنتى همچنین احتمال خرید و فروش اشیاى تاریخى در آینده 

نزدیک، پیگیرى موضوع در دستور کار قرار گرفت.»
این مقام مسئول تصریح کرد: «در این رابطه با هماهنگى مقام قضایى و با همکارى 
عوامل انتظامى در عملیاتى غافلگیرانه ضمن دستگیرى شخص دخیل، تعداد 12 
قلم شىء تاریخى شامل سکه، مهره هاى سنگى و لعابى کشف و ضبط و متهم 

دستگیر شده براى سیر مراحل قانونى به مقام قضایى استان معرفى شد.»
فرمانده یگان حفاظــت در خاتمــه افزود: «بــا توجه به نظریه کارشناســان 
میراث فرهنگى استان، اشیاى کشف شده داراى ارزش تاریخى و قدمت آنها مربوط 
به دوره هاى هزاره اول قبل از میالد، الیمائى، سلوکى و اسالمى تخمین زده شد.»

آژانس ایمنى هوانوردى اتحادیه اروپا طى دستورالعملى هشدار پرواز در آسمان 
جمهورى اسالمى ایران را لغو کرد.

دى ماه ســال 98 آژانس ایمنى هوانــوردى اتحادیه اروپا طى دســتورالعملى 
به تمامى شــرکت هاى هواپیمایى اروپایى هشــدار داد که تــا اطالع ثانوى بر 
فراز آســمان ایران پــرواز نکننــد و در صورت ضــرورت در ارتفــاع باالى 
25 هزار پا (7600 متر) پــرواز را انجام دهند. این در حالى بود که تیرماه ســال 
گذشــته این هشــدار از ســوى آژانس هوانوردى ایمنى اتحادیه اروپا تمدید 

شد.
 حال پس از گذشــت حدود 14 ماه از اظهارات مقام مســئول ســابق سازمان 
هواپیمایى کشــورى، آژانس ایمنى هوانوردى اتحادیه اروپا هشــدار پرواز در 
آســمان جمهورى اســالمى ایران را طــى دســتورالعملى لغو کرده اســت. 
به این ترتیــب مى توان پیش بینى کرد شــرکت هاى هواپیمایــى بین المللى 
بیــش از پیــش از آســمان ایران بــراى انجــام پرواز هــاى خود اســتفاده 

کنند.

سمیرا ایمانى فوالدى، والیبالیست سال هاى گذشته تیم هاى گیتى پسند، 
ذوب آهن، باریچ اسانس کاشان، شهردارى اراك و تیم م لى که در سال هاى 
اخیر در تیم هاى ذوب آهن، نامى نو و تیم ملى مربیگرى کرد، به عنوان مربى 

با باشگاه پورتو پرتغال قرارداد امضا کرد.
ایمانى که با 8 قهرمانى و 3 نایب قهرمانى در لیگ برتر والیبال، پر افتخارترین 
بازیکن ایرانى است، به اولین مربى لژیونر بانوان ورزش ایران تبدیل مى شود 

که در یک لیگ معتبر اروپایى مربیگرى خواهد کرد.
تیم والیبال بانوان پورتو سال گذشــته قهرمان لیگ پرتغال شده و نماینده 
این کشور در لیگ قهرمانان اروپاســت و در حال حاضر نیز با 6 پیروزى از 
6 مسابقه و کسب 18 امتیاز در رده نخســت لیگ برتر والیبال پرتغال قرار

 دارد.
به این ترتیب ســمیرا ایمانى فوالدى با حضور در تیــم والیبال بانوان پورتو 
هم باشگاهى مهدى طارمى خواهد شــد تا ایران دو نماینده در این باشگاه 

معتبر اروپایى داشته باشد.

نماینده کمیته جستجوى مفقودین در همدان از شناسایى 
پیکر خاکسپارى یک شهید گمنام در دانشگاه اصفهان 
خبر داد و گفت: طبق شناســایى انجام شــده پیکر این 
شهید متعلق به شهید «حسین شــکرائیان» از شهداى 

همدانى است.
بهرام دوست پرســت اظهار کرد: بنابر اعالم  مســئول 
معراج الشــهداى تهران پیکر مطهر این شهید چندسال 

پیش در جریان تفحص پیکرهاى مطهر شهدا از سوى 
کمیته جستجوى مفقودین به وطن بازگشت و از آنجاکه 
همراه شهید  مدارك شناسایى نبوده است این پیکر مطهر 
در یکى از دانشگاه هاى اصفهان به عنوان شهید گمنام 

خاکسپارى شد.
وى درباره نحوه شناسایى این شــهید ادامه داد: بعد از 
ارســال نمونه خون پدر و مادر شــهید از طریق انجام 

آزمایشــات دى.ان.اى موجود، پیکر شناسایى شد. این 
مقام مســئول افزود: وى از شــهداى جاویداالثر سپاه 
انصارالحســین(ع) اســت که در 25 آبان ماه سال 61 
در منطقه عملیاتى غرب به درجه رفیع شــهادت نایل

 آمد.
نماینده کمیته جســتجوى مفقودین در همدان گفت: 
خبر شناسایى این شهید گمنام شــامگاه پنجم آبان ماه 

درکنار بارگاه ملکوتى امام رضا(ع) توسط جهان پهلوان 
محمدرضا گرائى با حضور جمعى از مســئوالن به پدر و 
مادر و همچنین دیگر اعضاى خانواده وى اطالع داده شد.
دوست پرست درباره جزییات برنامه هاى این شهید عنوان 
کرد: از آنجا که پیکر این شهید در اصفهان خاکسپارى 
شده  تصمیم نهایى براى برگزارى مراسم وى در همدان 

یا اصفهان متعاقباً اعالم مى شود.

کشف و ضبط 12 شىء تاریخى 
در یک عملیات 

هشدار پرواز در آسمان ایران 
لغو ش د

یک زن ایرانى
هم باشگاهى مهدى طارمى شد

شهید گمنام مدفون در دانشگاه اصفهان، همدانى است

آرمان کیانى
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انتصاب 
معاون سیاسى، امنیتى 

 سرپرسـت معاونـت سیاسـى، امنیتـى و اجتماعـى 
اسـتاندارى اصفهـان منصوب شـد. با حکم سـیدرضا 
مرتضوى اسـتاندار اصفهان، محمدرضا جان نثارى به 
عنوان سرپرست معاونت سیاسـى، امنیتى و اجتماعى 

استاندارى اصفهان منصوب شد.

بارش برف در ارتفاعات کرکس
رئیس اداره هواشناسى نطنز گفت: شامگاه جمعه بارش 
خفیف نخستین برف پاییزى ارتفاعات کرکس نطنز را 
سـفیدپوش کرد. زهرا جهانبانى اظهار کرد: در سـى و 
هفتمین روز از پاییز سـال جارى بارش خفیف برف در 

ارتفاعات کرکس نطنز را سفیدپوش کرد.

تغییر کشت 40 درصد
 باغات انار 

سرپرست جهاد کشاورزى اردسـتان گفت: بیش از 40 
درصد از باغات انار اردستان پس از آنکه صرفه اقتصادى 
خـود را از دسـت داده اند، بـه محصول دیگـرى تغییر 
کشت داده اند. اسحاق شفیعى توضیح داد: کرم گلوگاه 
و افت هاى محلى، سـرمازدگى فصلـى و کمبود آب و 
خشکسالى هاى چندین ساله و نداشتن صرفه اقتصادى 
از مهمترین دالیل کاهش سـطح زیر کشت محصول 

انار در اردستان  است.

نصب
1400 انشعاب آب و فاضالب 

درهفت ماه سـال جارى، تعداد 800 انشعاب آب و600 
انشـعاب فاضالب در منطقه لنجان واگذار ونصب شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفا لنجان، 300 کنتور خراب 
و فرسوده در این منطقه تعویض شد و850 مترازشبکه 
توزیـع آب به قطـر 32 و63 میلیمتر از جنـس لوله پلى 
اتیلن درسـطح منطقه لنجان اصالح گردید. همچنین 
درمهرماه سـال جـارى، 350 حادثه انشـعاب وشـبکه 
توزیع آب درشهرها و 150 حادثه انشعاب وشبکه توزیع 

آب درروستاهاى شهرستان لنجان، مهارشده است.

 PK رهاسازى سرنشین رنو
سرنشین رنو PK واژگون شده در بزرگراه شرق اصفهان 
نجات یافت. سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان گفت: با اعالم این حادثه به 
سـامانه 125 تیم امداد و نجات ایستگاه شـماره 23 به 
محل حادثه اعزام شدند و بانوى 35 ساله مصدوم شده 

را رهاسازى کردند.

کمبود زیرساخت هاى 
گردشگرى در چادگان

فرمانـدار چـادگان بـا بیـان اینکـه چـادگان یکـى از 
شهرسـتان هاى گردشگرى اسـتان اسـت که قابلیت 
توریستى و گردشگرى بسـیار باالیى دارد، گفت: یکى 
از مشکالت اصلى شهرسـتان، کمبود زیرساخت هاى 
گردشگرى از جمله راه مناسـب و امکانات و تأسیسات 
پذیرش گردشگر است که اقدامات الزم براى رفع این 
نقیصه در حد بضاعت شهرستان  در دسـتور کار است. 
عباس توکلى ادامه داد: امیدواریم با احداث دهکده هاى 
گردشگرى در جوار سد و رودخانه زاینده رود با رویکرد 
پذیرش عمـوم مـردم و رعایت تمـام الزامات زیسـت 
محیطـى و قوانیـن و مقررات، بـه زودى گردشـگرى 

شهرستان رونق دوباره اى پیدا کند.

نجات از عمق چاه
با تالش ماموران سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى خمینى شـهر جوانى که در چاه سقوط کرده 
بود نجات یافت . رئیس سازمان آتش نشانى و خدمات 
شهردارى خمینى شهر گفت: در این حادثه که در خیابان 
نبوى منش رخ داد مامـوران ایسـتگاه هاى 4،2 و 1 به 
محل اعزام شدند. مهدى مرادیان افزود: در این عملیات 
موفق آمیز جوان 28 ساله که در چاه سقوط کرده بود از 

عمق چاه بیرون آورده و تحویل عوامل اورژانس شد.

خبر

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
مراحل انجام دو پروژه منشأیابى و سهم بندى ذرات معلق 
و سیاهه انتشــار آلودگى هوا به پایان رسیده و نتایج آن 

آماده استفاده مسئوالن است.
حسین حق شــناس با اشــاره به دو پروژه تحقیقاتى در 
راستاى وضعیت آلودگى هواى شــهر اصفهان شامل 
منشأیابى و ســهم بندى ذرات معلق و ســیاهه انتشار 
آلودگى هوا، اظهار کرد: پروژه منشأیابى ذرات معلق به 
صورت آزمایش هاى میدانى با اســتفاده از دستگاه هاى 
هزینه بر انجام شد، به این صورت که ذرات معلق در هر 
نقطه آنالیز و منشأیابى آن بررسى شده است؛ به همین 

جهت این پروژه زمان بر و بزرگ بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با تاکید بر 
اینکه در خصوص عوامل آلودگى هواى شــهر اصفهان 
چند پارامتر از جمله فعالیت صنایع، حمل و نقل و شرایط 
اقلیمى باید توأم بررسى شود، گفت: وسایل نقلیه سنگین 
همچون کامیون ها و اتوبوس ها اصل دود قابل مشاهده 
را ایجاد مى کنند، بدان معنا که هر جا از وسایل نقلیه دود 
سیاه مشاهده مى شود، این دود همان ذرات معلق است، 
بنابراین تردد وسایل نقلیه سنگین داخل شهر و وسایلى 
که از اطراف شهر عبور مى کنند، در آلودگى هواى شهر 

تأثیرگذار است.

رییس روابط عمومى شــرکت ملى پخــش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان گفت: حدود 90 درصد از جایگاه هاى 
سوخت استان فعال شده و از میان آنها 111 جایگاه به سامانه 
هوشمند سوخت متصل است.حمله ســایبرى به سامانه 
هوشمند سوخت ،سه شنبه چهارم آبان امسال باعث ایجاد 
اختالل و وقفه در عرضه سوخت در پمپ بنزین هاى کشور 
شد و با تالش کارشناسان از عصر همان روز فعالیت تعدادى 
از جایگاه هاى سوخت آغاز شد.بهمن على پور افزود: حدود 
340 جایگاه عرضه سوخت بنزین در استان اصفهان وجود 
دارد که با تالش کارشناسان این شرکت از سه شنبه هفته 
گذشته تا روز شنبه بیش از 300 جایگاه فعال شده است.وى 

اظهار داشت: از این تعداد 111 جایگاه به سامانه هوشمند 
سوخت متصل شدند و بنزین را با 2 نرخ سهمیه اى و آزاد و 
200 جایگاه نیز با نرخ آزاد، بنزین را به مردم عرضه مى کنند.

على پور بابیان اینکه امیدواریم هرچه زودتر مشــکل فنى 
ایجادشــده برطرف شــده و همه جایگاه هاى سوخت به 
سامانه هوشمند متصل شوند، خاطرنشان کرد: فعال سازى 
جایگاه هاى ســوخت با توجه به اولویت بندى آن ها ازنظر 
میزان جمعیــت منطقه، ترافیک و تردد جــاده اى در حال 

انجام است.
حدود 340 جایگاه سوخت بنزین و 161 جایگاه سى.آن.جى 

در استان اصفهان وجود دارد.

90 درصد جایگاه هاى سوخت 
اصفهان در حال فعالیت  است

منشأ ذرات معلق هواى 
اصفهان معلوم شد 

فرماندار اردســتان از کشف 2 اســکلت مربوط به 
معدن کاران در یک معدن تاریخى در کوه هاى جنوب 

این شهرستان خبر داد.
حمیدرضا تاملى افزود: طى اطالع واصله از کارگران 
یک معدن در اردستان، ماموران اداره آگاهى و میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى شهرستان در 
محل حاضر و با 2 اســکلت در داخل کانال هایى در 

عمق نزدیک به 30 مترى داخل کوه مواجه شدند.
وى ادامه داد: با بررسى هاى به عمل آمده مشخص 
شــد آن محل یک معــدن تاریخى بــوده که در 
گذشته هاى بســیار دور به عنوان معدن استخراج 

روى از آن استفاده شده است.
به گفته وى، بررسى ساختمان ها و کوره هاى ذوب 
یافت شــده در محل، قدمت کوره ها را دوره صفویه 
و ســاختمان ها حداقل مربوط به دوره قاجار نشان 

مى دهد.

فرماندار اردستان گفت: تزیین هاى زیر سقف معدن 
قدیمى نیز نشــان دهنده قدمت باالى 600 سال تا 

یک هزار سال است.
وى اضافه کرد: اســکلت ها مى تواند مومیایى هاى 
طبیعى باشــد که در ایران بى بدیل اســت و دوره 
جدیدى در تاریخ و تمدن چند هزار ساله شهرستان 

اردستان را بازگو مى کند.
تاملى افزود: اردســتان در گذشــته معدن ســنگ 
آســیاب هاى آبى در فالت مرکزى ایــران بوده و 
این معدن مى تواند محل تامین فلز روى مورد نیاز 
کوره هاى ذوب مربوط به ســایت تاریخى اریسمان 

نطنز باشد.
وى ادامه داد: قدمت اسکلت ها نیاز به بررسى هاى 
کارشناســى بیشــتر دارد که پس از تاییــد نهایى 
کارشناسان میراث فرهنگى به اطالع عموم خواهد 

رسید. 

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل استان اصفهان 
گفت: مســئله بســیار مهم صحت اصالت قانونى 
تلفن همراه توسط سامانه همتا است که در این باره 

مشکالتى وجود دارد.
حسین میرشمشــیرى گفت: با باال رفتن قیمت ها 
قدرت خرید کمتر شــده و این به نفع فروشــنده و 
بازار نیســت و باعث ایجاد رکود در بازار مى شود. 
فروشــندگان در حال حاضر به تقاضاى مشــترى 
جنس را همــان زمان از عمده فــروش خریدارى 
مى کنند و کمتر گوشى یا تبلت در مغازه موجود دارد.
او افزود: مسئله بســیار مهم صحت اصالت قانونى 
تلفن همراه توسط ســامانه همتا است که مشترى 
با طیب خاطر خرید مى کند در این راستا مشکالتى 
وجود دارد که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و یا 
اداره بازرگانى که متولى این طرح هستند شعبى در 

شهر ایجاد کنند که مردم دسترسى بیشترى به این 
سامانه داشته باشند.

رییس اتحادیه فروشندگان موبایل استان اصفهان 
ادامه داد: اهمیت مرکز خدمات فروش بسیار زیاد 
اســت، چون اکنون موبایل و تبلت با گارانتى 18 
ماهه به فروش مى رسد و اگر این مراکز مستقر باشند 
نیاز به ارسال به مرکز یا شهر دیگرى نیست و پروسه 
زمانى و تغییرات کمتر مى شود و این خود موضوع 
بسیارى از شکایات رسیده به اتحادیه است که فقط 
با همت و ارادت مسئوالن مربوطه انجام پذیر است.

میرشمشــیرى در پایــان گفت: با مجــوز قانونى 
واردات گوشى و تبلت به آســانى انجام شده و در 
این زمینه هیــچ قاچاقى وجود نــدارد، اما به علت 
نوســانات ارزى قیمت این محصول دائم در حال

 تغییر است.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: تا 
کنون استقبال خوبى توسط مردم اصفهان، از فاز سوم 

بالینى واکسن فخرا صورت گرفته است.
پژمان عقدك گفــت: در حوزه هــاى تزریق فخرا، 
شــهروندان عزیز پیگیر تزریق این واکسن بوده و تا 
حدى عالقه مند به تزریق این واکسن هستند که در 
مواردى به صورت خانوادگى بــراى تزریق فخرا به 
عنوان یک واکسن تأیید شــده مراجعه مى کنند، در 
صورتى که این واکسن هنوز در مرحله سوم کارآزمایى 

بالینى قرار گرفته است.
او در ادامه افزود: هم استانى هاى محترم براى تزریق 
واکسن فخرا به صورت کامال داوطلبانه و اختیارى، به 

یکى از حوزه هاى گلســتان شهدا، زینبیه یا نجف آباد 
مراجعه مى کنند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان همچنین 
خاطر نشــان کرد: پس از پایان یافتن فاز بالینى فخرا 
و مورد تأیید قرار گرفتن نتایج به دست آمده از ایمنى 

ایجاد شده، این واکسن به مرحله تولید خواهد رسید.
عقدك در رابطه با مطالب منتشر شده با موضوع متوقف 
شدن تولید این واکســن اظهار داشت: چنین مطالبى 
صحت ندارد، زیرا فخرا هنوز به مرحله تولید نرسیده 
اســت و همچنان در فاز ســوم بالینى به سر مى برد، 
بنابراین نمى توان به صورت قطع پیش بینى کرد که 

تولید آن موقف مى شود. 

رئیس سازمان بسیج دانش آموزى استان اصفهان از 
رونمایى دانشنامه 128 شهید دانش آموز هنرستان ابوذر 
اصفهان خبر داد و گفت: هنرستان فنى ابوذر اصفهان 
بعد از دبیرستانى در شهرستان نجف آباد بیشترین تعداد 

شهید را به خود اختصاص داده است.
سرهنگ میثم  رجب پور، در آئین رونمایى از دانشنامه 
128 شهید دانش آموز هنرستان ابوذر اصفهان اظهار 
داشت: هنرستان فنى ابوذر اصفهان بعد از دبیرستانى 
در شهرستان نجف آباد بیشترین تعداد شهید را به خود 

اختصاص داده است.
مسؤول بسیج دانش آموزى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه استان اصفهان داراى 5 هزار و 500 دانش آموز 
شهید است، ادامه داد: عالوه بر این دانش نامه، درگاه 
اینترنتى «سر سفره شهدا»  مشتمل بر 11 هزار و 700 

آلبوم از شهداى دانش آموز رونمایى شد.
وى اضافه کــرد: تحقیق و جمــع آورى این  آلبوم ها 
و زندگینامه شــهدا، توســط دانش آمــوزان انجام

 مى شود.

2 اسکلت در معدن تاریخى اردستان کشف شد

 مشکلى به نام 
صحت اصالت قانونى تلفن همراه

استقبال مردم اصفهان از فخرا

رونمایى از دانشنامه
 شهداى دانش آموز هنرستان ابوذر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: اگر دماى هوا 
کاهشى باشد و نتوانیم گاز تمام مشترکین را تامین کنیم، 
اولویت تامین گاز بخش خانگى است و ممکن است ناچار 

به محدودیت تامین گاز صنایع شویم.  
مصطفى علوى با اشــاره به کاهش دماى هوا و افزایش 
مصرف گاز، اظهار کرد: کاهش دماى هوا طبیعتا منجر به 
افزایش مصرف گاز به خصوص در بخش خانگى مى شود، 
با کاهش دمــاى هوا مصرف گاز بخش خانگى اســتان 
اصفهان از حدود 6 مترمکعــب در روز هاى معمولى گرم 
سال، شب گذشته به 30 میلیون مترمکعب افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: اگر مصرف 
گاز بخش خانگى روند رو به افزایشــى داشته باشد تاب 
آورى شــبکه کمتر خواهد شــد، اگر دماى هوا کاهشى 
باشد و نتوانیم گاز تمام مشترکین را تامین کنیم، اولویت 
تامین گاز بخش خانگى است و احتمال مى رود ناچار به 

محدودیت تامین گاز صنایع شویم.
وى تصریح کرد: مصــرف گاز 70 میلیون مترمکعب در 
مرز خطر است و بخش صنعت و خانگى باید در مصرف 
گاز صرفه جویى کنند تا دچار مشکل و محدودیت تامین 
گاز نشــویم، محدودیت مصرف گاز صنایع در اســتان 

مشخص نمى شــود و این موضوع به صورت سراسرى 
در کشور تصمیم گیرى و به تمام استان ها ابالغ مى شود،  
دیسپاچینگ شرکت ملى گاز هماهنگى هاى الزم را در 
این باره انجــام مى دهند و با توجه به فشــار خطوط گاز 
تصمیم گیرى مى شــود که در کدام منطقه محدودیت 
مصرف گاز داشته باشــیم و این کار با اعالم قبلى انجام 

مى شود.
علوى در خصوص محدویت هاى گاز صنایع در زمستان 
و استفاده از سوخت دوم، متذکر شد: به طور معمول زمانى 
که محدودیت تامین گاز وجود دارد، صنایع و نیروگاه ها 
به سمت سوخت دوم مى روند، اما استفاده از سوخت دوم 
در شــهر آلوده اى همانند اصفهان باید در استان تصمیم 
گیرى و با تهران هماهنگى هاى الزم انجام شــود، اما 
اگر قرار باشد از سوخت دوم اســتفاده کنیم باید به سراغ 
صنایعى برویم که در شــعاع باالى 50 کیلومتر از مرکز 

استان قرار دارند.
وى درباره استفاده نیروگاه هاى اصفهان از سوخت دوم 
با توجه بــه محدودیت هاى گاز در زمســتان، بیان کرد: 
همواره مسائل کشور را باید به صورت کالن نگاه کنیم 
و به طور قطع عدم تامین ســوخت گاز نیروگاه ها ممکن 
است این صنعت را با محدودیت تولید برق مواجه کند که 
این موضوع قطعا رخ مى دهد، با ایــن وجود اگر گاز این 
بخش تامین نشود و نیروگاه هاى گازى اگر بخواهند به 
سراغ سوخت دوم برود، طبیعتا باید شرایط هواى اصفهان 

نیز لحاظ شود.
وى ادامه داد: روز هاى ســالم اصفهان در ســال رو به 
کاهش رفتــه و اگر محدودیت هاى گازى اعمال شــود 
در مذاکرات با اســتاندار و دیگر بخش هــا و نمایندگان 
بایــد کمــک کنیم شــرایط هــواى اصفهــان از این 

بدتر نشود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تأکید کرد؛

بخش هاى خانگى
 اولویت تأمین گاز در زمستان

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از دستگیرى اعضاى باند 7 نفره سارقان 
منزل در اصفهان خبر داد.

سرهنگ حسین ُترکیان بیان داشت: در پى وقوع چندین فقره سرقت منزل در 
شهر اصفهان که در این سرقت ها، سارقان اقدام به تخریب قفل در و تخریب گاو 

صندوق درون منزل کرده بودند ، شناسایى و دستگیر شدند.
وى افزود: با تــالش کارآگاهان و انجام یک ســرى اقدامات هوشــمندانه 
سرنخ هایى از عامالن این سرقت ها به دست آمد و مشخص شد این افراد جزو 
سارقان سابقه دار و در حرکت هستند که روزهاى پایانى هفته و ایام تعطیالت 
به وسیله 2 دستگاه خودرو وارد شهر اصفهان شده و پس از شناسایى منازل خالى 
از سکنه اقدام به سرقت اموال درون آنها شامل طال و جواهرات ، وجه نقد، ارز 

خارجى و اشیاء با ارزش و گرانقیمت مى کنند.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان تصریح کرد: تحقیقات 
در این خصوص با ظرافت و دقت خاصى انجام گرفت تا اینکه سرانجام متهمان 
در رصد هوشــمندانه کاراگاهان قرار گرفته و در یکى از روزهاکه با 2 دستگاه 
خودروى تیبا و پژو پارس قصد ورود به استان اصفهان را داشتند طى عملیاتى 
ضربتى با همکارى ماموران انتظامى شهرســتان تیران و کرون شناســایى و 

دستگیر شدند.
ســرهنگ ترکیان از ابزار و ادوات سرقت منزل شامل دیلم،اسپرى فلفلى،پیچ 
گوشتى،دســتکش،دریل شــارژى،توپى شکســته و انبرقفلى در بازرسى از 
خودروهاى متهمان خبر داد و گفت: سارقان در تحقیقات صورت گرفته به 26 
فقره سرقت منزل در شهر اصفهان اعتراف کردند که در این خصوص پرونده 

تشکیل و به مرجع قضائى تحویل داده شدند.

صادرات کاال از گمرکات استان اصفهان 73 درصد بیشتر از هفت ماهه پارسال 
شده است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان، تشریفات صادرات کاالى این استان را شامل 
16 هزار و 32 فقره اظهارنامه بیان کرد و گفت: هفت ماهه امسال بیش از یک 
میلیون و 218 هزار تن کاال با ارزش حدود 750 میلیون دالر از پنج گمرك استان 

اصفهان به کشور خارج از کشور صادر شده است.
رسول کوهســتانى پژوه افزود: کاال هاى صادراتى از لحاظ وزنى 19 درصد و 
ارزش آن هم 73 درصد بیشتر از مدت مشابه پارســال به کشور هاى خارجى 

صادر شده است.
رسول کوهستانى پژوه افزود: همچنین در این مدت53 هزار و 154 تن کاال به 
ارزش 51 میلیون و 79 هزار دالر و به وزن تشریفات صادرات از طریق گمرك 
اختصاصى مجتمع فوالد مبارکه محقق شــده که در مقایســه با مدت مشابه 
پارسال از نظر ارزش 31 درصد رشد و حیث وزن 33 درصد کاهش داشته است.
کوهســتانى پژوه در خصوص صادرات گمرك اختصاصــى ذوب آهن گفت: 
تشــریفات صادرات 58 میلیون و 667 هزار دالر کاال به وزن 88 و 686 هزار 
تن کاال نیز از طریق گمرك اختصاصى ذوب آهن انجام شده که در مقایسه با 
مدت مشابه ســال قبل از نظر ارزش 57 درصد و لحاظ وزنى 4 درصد کاهش 

داشته است. 
وى افزود: تشریفات صادرات ترمینال فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان 
هم از طریق کارگو 7 میلیون و 45 هزار دالر کاال به وزن 762 تن انجام پذیرفته 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 25 درصد و از نظر وزنى 57 

درصد کاهش داشته است.

 انهدام باند 7 نفره سارقان منزل 
در اصفهان 

ارزآورى یک میلیون دالرى 
صادرات کاال از گمرکات اصفهان

براســاس جدیدترین رنگ بندى شهرســتان هاى تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در همه گیرى کرونا، 
هم اکنون وضعیت دو شهرستان در استان اصفهان آبى، 9 

شهرستان زرد و 11 شهرستان نارنجى است.
خور و بیابانک و برخوار دو شهرســتان اســتان اصفهان 
در وضعیت آبى و شهرســتان هاى بوئین و میاندشــت، 
تیران و کــرون، چادگان، خوانســار، دهاقــان، فریدن، 
فریدونشــهر، گلپایگان و نایین در وضعیت زرد قرار دارند.  
اصفهان، اردستان، خمینى شهر، ســمیرم، شاهین شهر، 
شــهرضا، فالورجان، لنجان، مبارکه، نجــف آباد و نطنز 

شهرستان هاى در وضعیت نارنجى هستند.

از ابتداى همه گیرى کرونا تا روز شنبه یک میلیون و 183 
هزار و 364 مورد ابتالى قطعى و مشــکوك به کرونا در 
استان اصفهان (به جز کاشــان و آران و بیدگل) ثبت شده 
که 416 هزار و  110 نفر مبتالى قطعــى بوده اند. در این 
مدت 16 هزار و 505 بیمار در استان اصفهان جان خود را 

از دست دادند.
از ابتداى همه گیرى کرونا تا روز شنبه 176 هزار و 564 نفر 
در بیمارستان هاى تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان بسترى شــدند که از این تعداد 118 هزار و 464 

نفر بهبود یافتند.
هم اکنــون هــزار و 224 بیمــار مبتــال بــه کرونا در 

بیمارستان هاى استان اصفهان بسترى هستند که از این 
تعداد حال 229 بیمار وخیم است و در بخش هاى آى سى یو 

بیمارستان ها بسترى هستند.

کرونا جان 16500 اصفهانى را گرفت
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آگهى تغییرات
شرکت مهندســى سامانه پرداز ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 29513 و شناســه ملى 
10260501191 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/07/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى 
جبار زارع1281017175 به ســمت رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل و راحله فرزادنیا 1289028664به 
ســمت نایب رئیس هیات مدیره و ســارا جبار زارع 
1273912888به سمت عضو هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مهدى جبار زارع ، رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1213350)

تاسیس
شرکت سهامى خاص گیتى تاجران آینده درتاریخ 1400/07/24 به شماره ثبت 69043 به شناسه ملى 14010429037 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهاى تجارى اعم 
از تهیه و تولید ، خرید و فروش و خدمات پس از فروش ، صادرات و واردات ، بسته بندى و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، انجام کلیه فعالیت ها در زمینه تهیه ، تولید ، ساخت و مونتاژ، تجهیز و راه اندازى خطوط تولید کارخانجات صنعتى ، صنایع تبدیلى ، کشاورزى ، ارائه 
خدمات مشاوره ، کارشناسى و ارزیابى فنى اقتصادى طرح هاى تولیدى ،صنعتى ، کشاورزى ، واردات تکنولوژى و صنایع مادر ، ماشین آالت و تجهیزات تولیدى و صنعتى ، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى در 
داخل و یا خارج از کشور ، سرمایه گذارى داخلى و خارجى از طریق شرکت و مشارکت با شرکت هاى داخلى و خارجى با خرید سهام ، انعقاد قرارداد و یا کنسرسیوم ، شرکت در کلیه مناقصات ، پیمان ها و مزایدات دولتى و خصوصى ، اخذ وام و اعتبارات بصورت ارزى و ریالى از 
بانک ها و موسسات مالى داخلى و خارجى ( اخذ ضمانت نامه بانکى ، گشایش اعتبارات و LC براى شرکت نزد بانک ها صرفاً در راستاى تحق اهداف شرکت )، ترخیص کاال از گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فرح آباد ، کوچه بهارستان [48] ، بلوار کشاورز ، پالك - 318 ، ساختمان پاسارگاد ، طبقه اول ، واحد 6 
کدپستى 8174746741 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92395204 مورخ 1400/07/14 
نزد بانک ملت شعبه بلوار کشاورز اصفهان با کد 92395 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم شاداب بهروزنیا به شماره ملى 1273557557 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فخرى على پوردستجردى به شماره ملى 1288687877 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على بهروزنیا به شماره ملى 1288934386 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسن زمانى به شماره ملى 1282306790 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى 
مهدى غفارى دیزیچه به شماره ملى 5418853856 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1213343)

موزه ســینماى ایران در ادامه انتشار سلسله نشست هاى تاریخ شــفاهى خود به مناسبت زادروز 
«فاطمه معتمدآریا» بازیگر ســینما، تئاتر، تلویزیون بخش هایى از گفتگو با این هنرمند را منتشر 

کرده است.
فاطمه معتمد آریا با بیان اینکه دوران کودکى درخشانى داشته و در شمیران به دنیا آمده است، گفت: 
کودکى درخشانى با پدر و مادر استثنایى داشتم، پدرم به آقاى ارحام صدر عالقه مند بود و بیشتر از 
زمینه تئاتر به سینما عالقه پیدا کرد و کمدى هاى سعید افشار را خیلى تماشا مى کرد. عمویم هم 

نمایش هاى خیمه شب بازى اجرا مى کرد، به همین دلیل من هم از کودکى با این فضا آشنا بودم.

وى با بیان اینکه منعى براى فعالیت ما در عرصه فرهنگ و هنر وجود نداشت و تشویق خاصى هم 
نبود، افزود: پدرم به دلیل اینکه خودش در سینما فعالیت داشت، خیلى دوست نداشت تا بچه هایش 

به سمت سینما بروند.
معتمدآریا خاطرنشــان کرد: از هشت ســالگى به درخواســت مادرم از صبح تا ظهر در کانون به 
کالس هاى موسیقى، نقاشــى، مجســمه ســازى، مقاله خوانى و ... مى رفتیم و تا 13 سالگى،

 تابستان ها هر روز و در پائیز هفته اى یکبار به کتابخانه مى رفتیم و کتاب مى خواندیم.
وى با بیان اینکه در کودکى براى دیدن فیلم به سینما زیاد مى رفته است، مطرح کرد: پدر و مادرم 
به سینما عالقمند بودند و یکى از تفریحات ما رفتن به سینما بود، درواقع عالقه من به هنر از همان 
دوران کودکى شروع شد.البته به تئاتر هم عالقمند بودم و به تماشاى تئاترهاى مخصوص کودکان 

و نوجوانان مى رفتم اما تئاترهاى حرفه اى را از سال 54 به بعد دیدم.
معتمدآریا درباره عالقه به حرفه بازیگرى نیز گفت: یادم مى آید تیرماه ســال 54 تصمیم گرفتم 
بازیگر شوم؛ همان اندازه برایم مهم و جدى بود که امروز درباره آن صحبت مى کنم. از همان روز 
اول مى دانستم که در حرفه بازیگرى جدى هستم و از ســال 54 تا به امروز یک لحظه هم براى 

انتخابم تردید نکردم.
وى درباره حضورش در عرصه سینما بیان داشت: با سینما از«شهر موش ها»آشنا شدم که جاى 
نارنجى و خواهر عینکى صحبت مى کردم اما اولین بازى ام در فیلم «جدال» ساخته مهدى فخیم 

زاده بود.
معتمدآریا با اشاره به حضورش در دو فیلم «ریحانه» و «همسر» خاطرنشان کرد:در تاریخ سینماى 
آن دهه فیلم «ریحانه» شروع کننده فیلم هاى عاشقانه با محوریت زن بود و فیلم «همسر»مربوط 
به دوره تاریخى است که زن در ســینماى ما در فعالیت هاى اجتماعى زیاد دیده نمى شد و در حد 

منشى دفتر یا رفت و آمدهاى جزئى بود. موضوع فیلم«همسر» مربوط به زنى بود که در شرکتى 
کار مى کند و بعد از مدتى رئیس همسر خود مى شود. یادم مى آید زمانى که با مخاطبان فیلم را در 
سینما مى دیدیم، مردم براى دیالوگ هایى که نقش زن به همسرش مى گفت، دست مى زدند و از 

اینکه یک زن در کارش قدرت داشت احساس غرور مى کردند.
وى با بیان اینکه کار با فیلم اولى ها برایش اهمیت دارد، گفت: تصور مى کنم کارگردان هایى که 
مى خواهند همه عمر کار کنند، بیشتر انرژى شــان را براى اولین فیلمشان گذاشته اند و معموال با 

این کارگردان ها کار کرده ام.
وى درباره همکارى خود با محمدرضا هنرمند در فیلم «مرد عوضى» نیز توضیح داد: آقاى هنرمند 
از نظر شناخت بازیگر یک کارگردان خاص است و به دلیل اینکه خودش هم به بازیگرى عالقمند 
است این حرفه را خوب مى شناسد. تجربه کار در فیلم «مرد عوضى» را با او داشتم و در این فیلم 
با خصوصیات اخالقى هم آشنا شــدیم. من فقط سر صحنه زمان فیلمبردارى جدى هستم و قبل 
و بعد از آن با همکاران به گفتگو مى نشینم و شوخى مى کنم. در ابتدا آقاى هنرمند با این کار من 
موافق نبود اما بعد متوجه شد که اینکار به من انرژى مى دهد و هر روز درمورد صحنه هاى کمدى 

فیلم باهم گفتگو و تمرین مى کردیم.
معتمدآریــا خاطرنشــان کــرد: آقــاى کیمیایى بعــد از فیلم «ســرب» هــر فیلمــى را که 
مى خواســت بســازد، درباره حضورم در فیلمش با من مشورت مى کرد اما یا ســرکار بودم و یا 
فیلمنامه را دوســت نداشــتم و خود ایشان هم همیشــه مى گوید«آخر نشــد باهم کار کنیم». 
با داریوش مهرجویى هم دو، ســه بار درباره حضــور در فیلم هایش صحبت کردیم و همیشــه 
به من مــى گفتند«زمانى که مــى خواهم فیلم بســازم براى فیلمــم خیلى جــوان و یا خیلى

 پیر هستى».

فاطمه معتمدآریا:  

با سینما از«شهر موش ها»آشنا شدم
پشیمانى 

بهنوش بختیارى از 
رد کردن یک نقش

زحمت 5 ساله 
تولید اسپین آف 

«داستان اسباب بازى»

عباس جمشیدى فر:

نقشم در «خوشنام»  
سر سوزنى شبیه «زخم کارى» نیست

بهنوش بختیارى بازیگر سینما و تلویزیون، مهمان 
بخش پرونده «سریالیست» بود و به سریال هاى 

کمدى آپارتمانى پرداخت.
در بخشــى از برنامــه بختیارى درباره ســریال 
«زیرآسمان شــهر» گفت:در سال 1380 سریال 
«زیرآسمان شهر» پخش شدکه در زمان خودش 
خیلى پرمخاطب بود. من بــه عنوان مهمان یک 
قسمت حضور داشتم، شاید برایتان جالب باشد که 
قرار بود من به عنوان یکــى از بازیگران اصلى در 
این مجموعه حضور داشته باشم، اما پشیمان شدم 
و قبول نکردم. یکى از افســوس هاى زندگى من 

همین تصمیم است. 
بختیــارى درباره دلیل این تصمیــم توضیح داد: 
راســتش در آن زمان هنوز طنزهاى نود شبى در 
تلویزیون جا نیفتاده بود. من هم با خودم مى گفتم 
امکان ندارد که شــما بتوانید نود قســمت را به 
صورت هر روزه کار کنید و احتمــاًال  بعد از یک 
ماه کار به پایان مى رســد. به هر حال در ابتداى 
فعالیت کارى خودم  بودم و نگرانى هایى داشــتم 
اما دیدم که نه تنها  «زیر آســمان شهر»  در نود 
قسمت تولید و پخش شد بلکه از پرمخاطب ترین 
مجموعه هاى تلویزیون شــد و سرى دوم و سوم 
آن هم ساخته شد. البته قســمت اول آن کیفیت

 باالترى داشت.
وى افزود: حتى افســردگى پدر من در آن سال ها 
با دیدن همین ســریال بهبود پیدا کرد. مردم هم 
همچنان با شــخصیت هاى آن از جمله خشایار 

مستوفى خاطره دارند.

 دیزنى و پیکسار در مشارکت با یکدیگر انیمیشنى 
جدید از «داستان اسباب بازى» به نام «الیت یر» با 
محوریت شخصیت آن، باز الیت یر تولید کرده اند 
که اعالم شده است بیش از 5 سال براى آن زحمت 

کشیده شده است.
فیلم انیمیشنى «الیت یر» داستان یک کیهان را 
روایت مى کند که داستان واقعى فضانورد محبوب، 
باز الیت یر در آن ماجراجویــى مى کند. در تریلر 
جدیدى که از این فیلم انیمیشــنى منتشــر شده 
است، مشخص شد که کریس ایوانز، بازیگر سابق 
نقش «کاپیتان آمریکا» در سینماى مارول روى 
این شــخصیت صحبت مى کند. ایــن فیلم قرار 
است داســتان الهام گرفتن خط تولید باز الیت یر 
را به نمایش بگذارد و نشان دهد که چگونه توجه 
اندى جوان براى خریدن این اســباب بازى جلب 

شده است.
ساخت انیمیشــن «الیت یر» براى اولین بار در 
دسامبر 2020 توســط دیزنى اعالم شد. در کنار 
اعالم خبر پیوستن کریس ایوانز به بازیگران این 
فیلم، این اســتودیو 1 ژوئن 2022 را نیز به عنوان 

تاریخ اکران تعیین کرد.
این فیلم قرار است تنها سه ســال پس از انتشار 
«داســتان اســباب بازى 4» منتشــر شــود، اما 
با توجه به ســابقه پیکســار در تولید فیلم هایى با 
توســعه طوالنى مدت مانند وال-اى که از سال 
1995 در حال توســعه بود و در نهایت در ســال 
2008 منتشــر شد، به نظر مى رســد «الیت یر» 
هم چنین توســعه طوالنى مدتى را براى ساخت

 داشته باشد.

عباس جمشیدى فر بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر که آخرین بار شاهد بازى او در سریال 
«زخم کارى» ساخته محمدحســین مهدویان بودیم و درحال حاضر نیز مشغول بازى در 
سریال تلویزیونى «خوشــنام» به کارگردانى علیرضا نجف زاده است، درباره نقش خود در 
این سریال گفت: کاراکترى که در این ســریال بازى مى کنم با «زخم کارى» سر سوزنى 
به یکدیگر شبیه نیستند. در «خوشنام» نقش پسرى را دارم که در یک خانواده سطح باال 
بزرگ شــده اما به دلیل برخى هیجانات با افرادى وارد رفاقت مى شود که درنهایت دست 
به کار خالف مى زنند. به صورت کلــى تمام کارهایى که او انجــام مى دهد ادا و نمایش

 است.
او درباره علت اینکه در این سریال و چنین کاراکترى را بازى کرده است، عنوان کرد: یک 
دلیل، بحث تفاوت هاست. خواسته هر بازیگرى بازى در نقش هاى متفاوت است و من نیز 

چنین کاراکترى را در کارنامه کارى خود کم داشتم.
این بازیگر درباره حال و هواى سریال بیان کرد: نمى توان گفت این مجموعه اثرى کمدى 
اســت چراکه فضایى کامال اجتماعى دارد امــا بنا به اتفاقاتى که در ســریال رخ مى دهد 

موقعیت هاى طنزى را نیز شاهد هستیم.
جمشــیدى فر درباره عالقه خود به ایفاى نقش به عنوان یک کاراکتر طنز یا جدى گفت: 
این موضوع براى من تفاوتى ندارد اما به دلیل اینکه شروع کار من در تلویزیون با بازى در 
سریال هاى کمدى و نقش هاى طنز بوده اســت و کارگردان ها نیز از یک جایى به بعد به 
بازیگرانى که مى توانند از پس نقش هاى طنز برآید اعتماد کنند بیشــتر پیشنهادهاى من 
بازى به عنوان یک بازیگر کمدى بوده است اما من به شخصه کاراکترهاى جدى را بیشتر 
دوست دارم و زمانى که در تئاتر حضور مستمرى داشــتم بیشتر نمایش هایى که در آن ها 
حضور داشتم جدى بودند. و االن و در این لحظه بازى در قالب یک کاراکتر جدى را ترجیح 

مى دهم.

کیانو ریوز براى تیم بدلکارى «جام ویک 4» هدیه اى باورنکردنى و منحصر به فرد خرید.
فیلمبردارى این فیلم در ژوئن 2021 و پیش از اکران مورد انتظار در 27 مى 2022 آغاز شد. 

سرى فیلم هاى «جان ویک» بر پایه صحنه هاى اکشن و بدلکارى هاى حیرت انگیزش تبدیل 
به یک فرنچایز محبوب شده است و انتظار مى رود چنین صحنه هایى در «جان ویک 4» بیشتر 
دیده شود. با آگاهى از این که این فیلم در ژاپن فیلمبردارى شده است، همچنین مى توان این 

انتظار را داشت که «جان ویک 4» صحنه هاى رزمى بیشترى هم داشته باشد.
هنوز اطالعات زیادى درباره فیلمنامه «جان ویک 4» به دست نیامده است، اما حتما داستان 
آن به ادامه داســتان «جان ویک فصل 3: پارابلوم» خواهد پرداخــت؛ جایى که جان ویک 
همچنان هدف اصلى دوستان تروریست خودش است و حاال تصور مى کنند که او مرده است.
هر اتفاقى که بیفتد، خدمه این فیلم براى ساختن جدیدترین قسمت آن سخت کار کردند و 

ریوز قدردانى خود را به شکلى پرزرق و برق نشان داد.
ریوز که به طور گســترده به عنوان یکى از خوش اخالق ترین افراد هالیوود شناخته مى شود، 
بار دیگر با پاداش دادن به همکارانش با ساعت هاى بسیار گران قیمت و شخصى سازى شده 

رولکس، همه را تحت تأثیر قرار داد.
ریوز در یک شام با تیم بدلکارى خود دیده شده است که در آن به هر یک از آن ها یک ساعت 
حکاکى شده رولکس ساب مارینر به ارزش حدود 10 هزار دالر هدیه داده است. ریوز با ساعتى 
که پشت آن ها ”جان ویک 5" حک شده اســت، از بدلکاران به خاطر کار هایى که در طول 

فیلمبردارى انجام داده اند، تشکر کرد.
ریوز که به خاطر بخشندگى خود در هالیوود معروف و محبوب است، همیشه به عنوان یک فرد 
جوانمرد در هالیوود شناخته مى شود. این بازیگر همچنین به خاطر احترام قائل شدن نسبت 

به بدلکارانى که با آن ها کار مى کند، مشهور است.
کیانو ریوز امسال قرار اســت با نقش خاطره انگیزش در «ماتریکس 4: رستاخیز» دوباره به 

سینما بازگردد و «جان ویک 4» هم قرار است سال آینده اکران شود.

تصویرى از ماهور الوند و زانیار خســروى در صحنه اى از سریال نمایش خانگى 
حرفه اى را مشاهده کنید.

«حرفه اى» جدیدترین ساخته  مصطفى تقى زاده است که در آن بازیگرانى مانند 
سارا بهرامى، سیروان خســروى، ماهور الوند، زانیار خسروى و على مصفا ایفاى 

نقش کرده اند.
این اولین حضور سیروان خسروى به عنوان بازیگر در یک سریال است.

نویســندگى و کارگردانى «حرفه اى» را مصطفى تقى زاده و تهیه کنندگى آن را 
سعید خانى برعهده دارد.

ماهور الوند و زانیار خسروى
دست و دلبازى  «کیانو ریوز» به تیم بدلکارى «جان ویک» در «حرفه اى»

زنده یاد چنگیز جلیلوند که به حنجره طالیى سینماى ایران 
معروف است، اشاره اى دارد به نقش سردارى که بازى کرده 

و فکر نمى کرده چنین اتفاقى براى او بیفتد.
چنگیز جلیلوند 6 آبان ماه 1314 در شــیراز متولد شد و دوم 
آذرماه 1399 در تهران بر اثر کرونا درگذشــت. او در تاریخ 
شفاهى که از خود به جاى گذاشــته به اولین فیلمى اشاره 

کرده که او را به دوبله عالقه مند کرده است. 
جلیلوند تأکید کرد: اولین فیلمى که من را خیلى به کار دوبله 
عالقمند کرد فیلم «فاتح» بود که زنده یاد نصرت ا... محتشم 
جاى جان وین صحبت مى کرد. صداى شاهانه و سردار مانند 
محتشم من را به این فکر برد که چقدر خوب است تا جاى 
یک سردار صحبت کنم . البته فکر نمى کردم که سردار شوم 
و یا نقش ســردار را بازى کنم بلکه فکر مى کردم که چقدر 

خوب است تا مثل یک سردار صحبت کنم.
آقاى دوبلــه ایران به این نکته اشــاره کرد: یــادم مى آید 
کارگردان یــا تهیه کننــده فیلم هاى ایرانــى براى دیدن 
فیلم هاى خارجــى مى رفتند و ســؤال مى کردند که جاى 
این بازیگر خارجى چه کســى صحبت کرده و وقتى متوجه 
مى شــدند که دوبله را مــن انجام دادم بــراى صحبت در 
فیلم هایشــان از من دعوت مى کردند. یکبــار جاى حیدر 

صارمى (بازیگر) صحبت کردم.
وى یادآور شد: آن ســال ها هنوز بازیگران درجه یک براى 
تسخیر ســینما نیامده بودند و همان کســانى که در رادیو 

نمایشنامه بازى مى کردند به ســینما مى آمدند و نقش اول 
بازى مى کردند. مثل آقایان امیرفضلى، مصدق و تابش که 

ابتدا در رادیو فعالیت داشتند و بعد به سینما آمدند.
جلیلوند در ادامه بیان داشــت: وقتى به جاى پل نیومن در 
فیلم «یک نفر آن باال من را دوســت دارد» صحبت کردم، 
سیامک یاسمى گفت مى خواهم به جاى محمدعلى فردین، 
جلیلوند صحبت کند. براى فیلم هاى آقاى قرن بیســتم و 

گنج قارون همانگونه که براى پل نیومن صحبت مى کردم 
تم جنوب شــهرى خودمان را هم ترکیب کردم و در نهایت 

گنج قارون درآمد.
جلیلوند ادامه داد: هیچ وقت دوست نداشتم جاى نقش منفى 
صحبت کنم و معتقد بودم وقتى قهرمان داستان بیشتر مثبت 
اســت چرا من باید منفى بگویم . معموًال براى نقش هاى 

منفى انتخاب نمى شدم و خودم هم انتخاب هم نمى کردم.

به یاد آقاى دوبله در ایام تولدش 
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امیر عابدزاده در فهرست 20 نفره فدراسیون جهانى آمار و ارقام براى عنوان بهترین گلر سال 2021 جهان 
قرار گرفته است.

فدراسیون جهانى آمار و ارقام اسامى 20 نفره نامزدهاى کسب عنوان بهترین دروازه بان سال 2021 
جهان را در حالى انتخاب کرد که نام امیر عابدزاده که فصلى رویایى در ماریتیمو داشــت نیز در بین 

چهره هاى سرشناس حاضر دیده مى شود.
امیر عابدزاده که با لقب «عنکبوت سیاه ایرانى» در رسانه هاى پرتغال از او یاد مى شد به قدرى 
خوب بود که مسئوالن انتخاب بهترین هاى فصل در لیگ پرتغال را بر آن داشت تا بهترین گلر 
را از تیم قهرمان انتخاب نکنند. او فصل گذشته تنها در یک دیدار برابر پورتو غایب بود و در سه 
بازى نمره باالى 8 را کسب کرد. عابدزاده با میانگین 3.2 سیو در هر بازى توانست 73 درصد از 

توپ هاى وارد شده به دروازه اش را دفع کند. ثبت 102 سیو در 29 بازى از سوى او، نشان از تاثیر 
باالیش در بقاى ماریتیمو دارد؛ تیمى که امیر در پایان فصل آن را به قصد اللیگا ترك کرد.
عابدزاده در پایان فصل 21-2020 پونفرادیناى اســپانیا را به عنوان هدف بعدى خود 
انتخاب کرده و راهى اللیگاى دو شد. او خیلى زود توانست در ترکیب تیمش خود را اثبات 

کند و به گلر اول پونفرادینا تبدیل شود. کالس کارى باالى این دروازه بان ملى پوش که 
توانسته به خوبى خود را در فوتبال اروپا اثبات کند باعث شده تا شاهد حضورش در بین 20 دروازه 

بان برتر دنیا باشیم که فدراسیون جهانى آمار و ارقام، گلر سال را از بین آنها انتخاب خواهد کرد.
طى 7 سال اخیر، مانوئل نویر 5 بار عنوان بهترین دروازه بان جهان را کسب کرده است.

فرزند گلر افسانه اى فوتبال ایران احمدرضا عابدزاده، کار حرفه اى خود را در اورنج کانتى در ایاالت متحده آمریکا 
آغاز کرد. وى در سال 2012 به ایران بازگشت و در تیم هاى پرسپولیس و راه آهن بازى کرد. بازگشت امیر به اروپا 
در فصل 17-2016، هنگامى که او به FC Barreirense، تیمى نزدیک به لیسبون پیوست، رقم خورد. اما 
جهش بزرگ عابدزاده در فصل بعد با پیوستن به باشگاه ماریتیمو اتفاق افتاد. او در باالترین سطح فوتبال پرتغال 
با ماریتیمو بازى کرد. عابدزاده براى این تیم در 84 بازى به میدان رفت و جزو مردان ثابت ترکیب تیمش بود. 
امیر براى رسیدن به رویاى بزرگ خود که بازى در اللیگاست، در پایان فصل 21-2020 ماریتیمو را به مقصد 

پونفرادینا ترك کرد تا همراه با این تیم در اللیگاى 2 براى صعود بجنگد.

 عنکبوت سیاه ایرانى 
نامزد عنوان بهترین 

گلر جهان

بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن که پس از بازى با استقالل با نظر کادرفنى به 
استراحت پرداخته بودند تمریناتشان را روز جمعه از سر گرفتند. 

تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن عصر روز جمعه، 7 آبان  از سرگیرى شد و با توجه 
به لغو دیدار این تیم با پیکان در هفته سوم، شــاگردان تارتار خودشان را براى 

تقابل با سپاهان در هفته چهارم (جمعه 14 آبان) آماده مى کنند.

سرمربى تیم فوتبال پورتو به حضور مهدى طارمى و لوئیس دیاز دو بازیکن این 
تیم در لیست گزینه هاى بهترین بازیکن جهان واکنش نشان داد.

روز پنج شنبه فدراسیون تاریخ و آمار اسامى 32 بازیکن برتر جهان در سال 2021 
را اعالم کرد. در این فهرست، مهدى طارمى و لوئیس دیاز دو بازیکن تیم پورتو 
پرتغال هم حضور داشتند. رسانه هاى پرتغال از این موضوع به عنوان یک اتفاق 

تاریخى یاد کرده اند.
«سرجیو کونسیسائو» سرمربى تیم پورتو هم روز جمعه در نشست خبرى خود 
پیش از بازى با بواویشتا در هفته دهم پرتغال به حضور دو بازیکن خود در بین 

گزینه هاى فدراسیون تاریخ و آمار واکنش نشان داد.
کونسیسائو گفت: خوشحالم که این دو بازیکن را در جمع 32 بازیکن برتر جهان 
مى بینم اما این به کار تمام تیم هم مربوط مى شود. آنها بدون تیم نمى توانستند 

این کار را انجام دهند.
وى با تاکید بر اهمیت کار تیمى و گروهى در کسب موفقیت هاى فردى گفت: 

واضح است که ما خوشحال هستیم اما براى من این مهمترین چیز نیست.

غیبت مهدى قائدى در ترکیب اصلى شباب االهلى جلوى العین سوژه 
انتقاد طرفداران االهلى از سرمربى تیمشان شده است.

شباب االهلى و العین در شرایطى به تســاوى 1-1 رضایت دادند که 
خبرى از مهدى قائدى در ترکیب اصلى نبود و این بازیکن از دقیقه 71 
به جاى یحیى الغسانى وارد میدان شد. اتفاقى که باعث شده هواداران 

االهلى، در توییتر از مهدى على سرمربى تیمشان انتقاد کنند. 
یکى از طرفداران االهلى نوشته اســت: آیا مهدى على و همکارانش 
چیزى مى بینند که از چشم ما دور مانده است؟ قائدى یکى از بهترین 
بازیکنان تیم اســت اما در روزى که العین، حریفى فوق العاده معمولى 

بود، این بازیکن تا دقیقه 70 روى نیمکت نشســته بود. به نظرم اگر او 
و یکى دو بازیکن دیگر از ابتدا در زمین بودند، نتیجه بازى قطعا تغییر 
مى کرد. چرا سرمربى تیم باید به یحیى الغسانى بیشتر از قائدى فرصت 
حضور در میدان بدهد؟ شاید او بلد نیســت با بازیکنان بزرگ تیمش 

کار کند.
براى طرفداران االهلى این سئوال مطرح شــده که چرا مهدى على 
اینقدر در ترکیب تیمش به خصوص در فاز هجومى تغییر ایجاد مى کند 
و قائدى یکى از نفراتى اســت که باید از ابتدا در میدان حضور داشته

 باشد.

استارت شاگردان تارتار 
براى دربى اصفهان

نظر جدید  سرمربى پورتو 
درباره طارمى 

قائدى، سوژه انتقاد طرفداران االهلى از مهدى على

یک رسانه روسى در گزارشى مدعى شد ستاره تیم ملى فوتبال 
ایران در کازان دچار حواشى شده است.

سایت «اسپورت اکسپرس» روسیه در ادعایى جنجالى عنوان 
کرد ســردار آزمون مهاجم تیم ملى ایران دچار دردسر بزرگى 

شده است.
طبق ادعاى این رســانه مطرح روسى ســتاره تیم ملى ایران 
گرفتار مسائلى در شهر کازان در زندگى شخصى خود شده که 

در صورت اثبات این حاشیه سازى، آزمون دچار دردسر بزرگى 
خواهد شد. 

این رسانه روس یکى از دالیل مهم تصمیم ستاره ایرانى براى 
ترك تیم زنیت را این حاشیه هاى دردسرساز عنوان کرد.

رســانه روســى جزییات این حواشى را منتشــر کرده که  در 
صورت اثبــات آن مهاجم کشــورمان دچار دردســر بزرگى

 مى شود.

تیم ملــى فوتبال کشــورمان 20 آبان در پنجمین بــازى خود در 
مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 میهمان لبنان است. در همین 
رابطه اخبار خوبى براى شــاگردان اســکوچیچ از لبنان به گوش 

مى رسید. 
به نظر مى رسد تالش هاى فدراسیون فوتبال این کشور براى حضور 
تماشــاگران مقابل ایران بى نتیجه مانده است. فدراسیون جهانى 
فوتبال(فیفا) در نامه خود به فدراسیون لبنان توصیه کرده بازى مقابل 

ایران به دلیل شرایط امنیتى بدون حضور تماشاگران برگزار شود. 
با توجه به این شرایط به نظر مى رسد برگزارى بازى ایران با لبنان 

بدون تماشاگر خواهد بود.

 احمد نور؛ خیره کننده در دربى 
احمد نوراللهى هافبک ملى پوش ایرانى شــباب االهلى 

نمایش خیره کننده اى در دربى امارات داشت.
با حضور یکى از دو بازیکن ایرانى تیم فوتبال شباب االهلى 
در نشست مطبوعاتى پیش از دربى امارات بین این تیم و العین، 
مشخص بود که مهدى على، سرمربى سابق تیم ملى امارات که 
هدایت شباب االهلى را برعهده دارد، قصد دارد به شماره 7 خودش 

نقش ویژه اى در این بازى بدهد.
چالش ویژه نوراللهى از زمان حضور در تیم االهلى، مســئله بازى 
در پست 6 یا 8 بوده است؛ احمد در تیم ملى بیشتر بازیکنى  است 
که با شرح وظایف یک هافبک دفاعى کامل بازى مى کند اما در 
پرسپولیس آزادى عمل بیشترى داشــت و نقش او به خصوص 
وقتى کمال کامیابى نیا در ترکیب بود، به سمت یک بازیکن شماره 

هشت میل مى کرد.

او در االهلى کج دار و مریز بازى کرده بود و هنوز مشخص نبود که 
سرمربى در نهایت او را براى چه نقشى انتخاب مى کند، به خصوص 
که پست 6 االهلى در اختیار گانیف ازبک بازیکنى بوده که یکى از 
مهم ترین خارجى هاى این تیم محسوب مى شــود؛ اما دیروز و با 
شروع مسابقه، احمد نوراللهى با شماره 7 در عکس تیمى االهلى 
حضور یافت و از ابتدا به عنــوان هافبک مرکزى وظایف دفاعى و 

پوشش مقابل مدافعان تیم را برعهده گرفت.
در نیمه اول البته اوضاع چندان خوب پیش نرفت و العین با مالکیت 
توپ بیشــتر از 60 درصد، توپ و میدان را در اختیار داشت، اگر چه 
که االهلى در حضور هواداران خود در 10 دقیقه اول نمایش بهترى 
داشت اما به مرور این شاگردان سرگئى ربروف بودند که موفق شدند 

توپ و میدان را در اختیار بگیرند و گل هم به ثمر رساندند.
اما گل دیرهنگام بازیکنان العین که روى یک ارسال کرنر با ضربه 

سر تماشایى مهاجم خارجى این تیم به ثمر رسید، به سرعت توسط 
االهلى جواب داده شد؛ در هجومى که احمد نوراللهى در متن آن 
قرار داشت و توپ در یک رفت و برگشت به کارلوس ادواردو رسید تا 
او دروازه العینى ها را باز کند. بازى با تساوى 1-1 در نیمه اول به انتها 
رسید اما در نیمه دوم االهلى با سیمایى کامال هجومى وارد میدان 

شد تا بازى را از حریف صدرنشین خود بگیرد.
از این به بعد توپ و میدان در اختیار قرمزپوشان میزبان با محوریت 
احمد نوراللهى بود که به عنوان یک هافبک دفاعى در میانه میدان 
آقایى مى کرد، العین در این نیمه کمترین موقعیت را روى دروازه 
حریف ایجاد کرد و در اغلب اوقات مشغول دفاع و دفع توپ سراسیمه 
بود؛ نوراللهى هم که کامًال مشخص بود از سوى سرمربى ماموریت 
دارد ستاره شماره 10 العین را مهار کند، عالوه بر این که از کنار او 
جنب نمى خورد، چندین بار هم در محوطه جریمه و پشت محوطه 

آفتابى شد و موقعیت هایى را براى تیمش خلق کرد. از جمله پاسى 
در زاویه بسته به مهدى قایدى رساند که با دفع دروازه بان همراه بود.
با این نمایش و در شرایطى که گزارشــگر ابوظبى اسپورت بعد از 
انتقادات نیمه اول، رو به تمجید از احمد نوراللهى آورده بود، به نظر 
او باالتر از سایر چهره هاى شــاخص و ملى پوش تیمش، بهترین 
بازیکن میدان بود؛ آن هم در شرایطى که کارلوس ادواردو، برزیلى 
معروف االهلى تا پایان در زمین باقى نماند و مهدى على دست به 

تعویض او زد تا اعتماد کامل خود به احمد نوراللهى را نشان بدهد.
آمادگى احمد نور یک خبر خوب براى تیم ملى در آســتانه شروع 
مجدد مسابقاتى است که خیلى زود ما را سرگرم خود خواهد کرد؛ 
با این توضیح که شاید اگر مهدى قائدى هم در این بازى زودتر به 
میدان مى آمد، حاال االهلى به جاى تساوى، سه امتیاز این بازى را 

به دست آورده بود.
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احمد نوراللهى هافبک ملى پوش ایرانى شــباب االهلىلى
نمایش خیره کننده اىدر دربىامارات داشت.

با حضور یکى از دو بازیکن ایرانى تیم فوتبال شباب االهلى
در نشست مطبوعاتىپیش از دربى امارات بیناین تیم و العین،
مشخص بود که مهدى على، سرمربى سابق تیم ملى امارات که
7هدایت شباب االهلى را برعهده دارد، قصد دارد به شماره 7 خودش

نقش ویژه اى در این بازى بدهد.
تیماالهلى، مســئله بازى چالش ویژه نوراللهىاز زمانحضور در
8 بوده است؛ احمد در تیم ملى بیشتر بازیکنى  است 8 یا 6در پست 6
با شرح وظایف یک هافبک دفاعىکامل بازى مى کند اما در که
پرسپولیس آزادى عمل بیشترى داشــت و نقش او به خصوص
وقتى کمال کامیابى نیا در ترکیب بود، به سمت یک بازیکن شماره

هشت میل مى کرد.

سال هجدهمیک شنبه  9 آبان  ماه   1400ورزشورزش سالیک ماه   شور 9زشزش ه هجد40بانششو همشنبرز

ن جها جهان  ارقام براى عنوان بهترینگلرسال202121 سالسیون جهانى آمار و 11نگل بهتر

202102 ساله بانین نفره نامزدهاى کسب عنوان بهترین دروازه بان سال  1 دروا 200
ین نیز دو داشمیر عابدزاده که فصلى رویایى در ماریتیمو داشــت نیز در بین  شــتیتی

شود.
قدریاه ایرانى» در رسانه هاى پرتغال از او یاد مى شد به قدرى  ه باد مى ى شد
گلرن هاى فصل در لیگ پرتغال را بر آن داشت تا بهترین گلر  ینگ تا به داشت
سه و درتو غصلگذشته تنها در یک دیدار برابر پورتو غایببود و در سه  ببو
بازى توانست 733 درصد از  درصد از  33 توانست  سیو در هر 2دزاده با میانگین3.2

ن از تا بازى از سوى او، نشان از تاثیر  یر نشاىا 9 سیو در 29 2ع کند. ثبت 102
تركکرد. در پایان فصل آنرا به قصد اللیگا کرد.تركکه امیر لیگ
دىخود فبونفرادیناى اســپانیا را به عنوان هدف بعدىخود 
ا او خیلى زود توانست در ترکیب تیمش خود را اثبات  د را بات خ

شکود. کالس کارى باالى این دروازه بان ملى پوش که  هملى پن
ه دروا دروازه  ین ش درپا اثبات کند باعث شده تا شاهد حضورش در بین 20 0ش

د کرد خواهنى آمار و ارقام، گلر سال را از بین آنها انتخاب خواهد کرد. تخاب
ستکردهوان بهترین دروازه بان جهان را کسب کرده است.

کاتحدهالت آمریککانتى ورنجدرضا عابدزاده، کار حرفه اى خود را در اورنج کانتى در ایاالت متحده آمریکا   در ایا
اکرد. بازىزگشت و در تیم هاى پرسپولیس و راه آهن بازى کرد. بازگشت امیر به اروپا ت امیر ه ارو آهن زگش

ستن پی، تیمى نزدیک به لیسبون پیوست، رقم خورد. اما  خورد.ک ب ما لیسب eه FCBarreirense رقم
لدر باال فوتباسطح پیوستن به باشگاه ماریتیمو اتفاق افتاد. او در باالترین سطح فوتبال پرتغال  ل پرتغترین. او
مشب تی بازى به میدان رفت و جزو مردان ثابتترکیب تیمش بود. ن ثابتجز ود.تترک مرد 84 4 ین تیم در

صدبه م ماریتیمو را به مقصد  ر ماری یمو 11صلود که بازى در اللیگاست، در پایان فصل 202020-2121
2م در اللیگاى 2 براى صعود بجنگد.

نى ت سیاه ایرانى  انىایرایرانىىرانایر
ین ترینهترینرینهترعنوان بهترین  هت

نننلر جهان

ت

ت

حاشیه سازى بزرگ براى ستاره تیم ملى ایران

مهاجم ایرانى زوریا لوهانسک در حضور تعویضى مقابل ُرخ لویو 
نمایش تاثیرگذارى با زدن دو گِل منجر به صعود داشت.

در یکى از بازى هاى مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى فوتبال 
اوکراین، تیم زوریا لوهانسک در حالى که برخالف دیدارهاى 
گذشته اش اللهیار صیادمنش را در ترکیب و فهرست مسابقه 
نداشت و شــهاب زاهدى را روى نیمکت مى دید، به مصاف 

ُرخ لویو رفت.
بازى در شرایطى با تســاوى بدون گل در 90 دقیقه به پایان 
رسید که شهاب زاهدى از دقیقه 62 به ترکیب زوریا لوهانسک 
اضافه شــد و حضور این مهاجم ایرانى در ترکیب سرنوشت 

مسابقه را براى تیمش تغییر داد.
شــهاب زاهدى که انگیزه زیادى براى خودنمایى در حضور 
تعویضى مقابل ُرخ لویو داشــت، در دقیقه 100 موفق شد گل 
اول بازى را براى زوریا لوهانســک به ثمر رساند و تیمش را 

پیش بیاندازد.
این مهاجم ایرانى که در دیدار اخیرشان در لیگ برتر اوکراین 
پاس تک گل تیمش را به شهاب زاهدى داده بود، در دقیقه 110 
گل دوم خود و زوریا لوهانســک را وارد دروازه ُرخ لویو کرد تا 

منجر به برترى تیمش شود.
زوریا لوهانسک در شبى که شهاب زاهدى درخشید و دو گل به 
ثمر رساند و یک کارت زرد گرفت، به برترى 2 بر صفر در بازى 
120 د قیقه اى مقابل ُرخ لویو دست یافت تا به جمع هشت تیم 

نهایى جام حذفى اوکراین صعود کند.

صعود زوریا لوهانسک
 با دبل ستاره ایرانى

خبر خوب
 براى 
تیم ملى ایران
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027006914 مورخ 1400/06/16 اســماعیل باقرى فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 541 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288307659 در چهار دانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9364 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

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

166/78 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/24- م الف: 
1213869- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/222

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

شماره: 2027028057 تاریخ: 1400/8/5 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 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 شــماره 140060302027007224 مورخ 1400/06/24 مصطفى حیدرى فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 11342 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282898442 در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 323 فرعى از اصلى 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 157/73 مترمربع. خریدارى طى ســند 

رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/24- م الف: 
1213953- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/224

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

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

واگذار شده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  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: 1400/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 

- م الف: 1214121 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/226 

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

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

پیکانى واگذار گردید
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  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: 1400/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 

- م الف: 1213966 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/228 

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

شماره: 2027007847 تاریخ: 1400/8/5 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 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 140060302027007845 مورخ 1400/07/18 مهدى اسماعیل زاده فرزند 
عوض بشماره شناسنامه 80 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293507431 در سه دانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

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

مساحت 286/50 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/24- م الف: 
1213976- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/230

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

راى شماره 140060302026008468 مورخ 1400/06/23 هیات یک آقاى اصغر روشن 
ضمیر به شناسنامه شــماره 5556 کدملى 1287282164 صادره اصفهان فرزند محمدعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان در حال ســاخت به مساحت 310,30 مترمربع از پالك 
شــماره 652 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  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: 1400/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 

- م الف: 1214008 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/232 

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

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

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

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  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: 1400/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/24 

- م الف: 1214038 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/234 

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

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

فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و 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 (دفتر 541 صفحه 420 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 غالمرضا امیریوسفى 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 1938 کدملى 1260860280 صادره فرزند عباسعلى نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه و دو باب مغازه به مساحت 495,73 مترمربع پالك شماره 1610 فرعى 
از 159 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 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: 1400/08/09- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/24- م الف: 1212786 - 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/8/236

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006007499 تاریخ ارسال نامه: 1400/08/03 آقاى/خانم محبوبه 
کمالى اندانى فرزند عبدالمجید به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالك شماره 
113/415 واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه - دفتر الکترونیکى 

139920302006006845 امالك ذیل ثبت - به نام نامبرده فرزند - ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند قطعى 1398/12/28 - 78418 دفترخانه اسناد رسمى شماره 172 
به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده - به موجب سند - دفتر - نزد - رهن 
است نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1213145- سید امیر حسین 
حسن زاده - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/8/238 

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

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

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و 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 شــامل مع الواسطه از مالکیت حسینعلى 
منصورى فر ســند 12875 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محبوبه مالکریمى خوزانى به شناســنامه شماره 4302 کدملى 
1142271064 صادره فرزند ولى اله نسبت به 3 دانگ یکباب خانه به مساحت 95,31 مترمربع 
پالك شماره 295 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 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: 1400/08/09- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/24- م الف: 1212308 - 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/8/239

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

شــماره: 140060302006004160- تاریخ: 1400/07/03 جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006000523 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهره مالکریمى خوزانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و 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 شــامل مع الواسطه از مالکیت حسینعلى 
منصورى فر سند 12875 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 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 تصرفــات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم زهره مالکریمى خوزانى به شناسنامه شماره 0 کدملى 1130232352 
صادره فرزند اکبر نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 95,31 مترمربع 
پالك شماره 295 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 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: 1400/08/09- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/24- م الف: 1212226 - 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/8/241

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

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

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

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 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: 1400/08/09- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/24- م الف: 1212175 - 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/8/243

تحدید حدود اختصاصى
چون  تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى پالك  شماره 5016 فرعى 
مجزى شده از پالك 1951 فرعى   واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام خانم فیروزه راعى دهقى   فرزند محمد تقى در جریان ثبت اســت به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شــنبه 1400/09/04ساعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار: یکشنبه  1400/08/09 -   1214109/ م الف سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك 

بخش مهردشت  - نصراله علینقیان/8/245                              

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 3581 و 3582 مورخ 1400/07/21 آقاى مهدى ترکى فرزند حسین نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ و خانم مریم خدادادئى فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 131/59 مترمربع از پالك  ثبتى شماره 520/2   اصلى واقع 
در قطعه6 نجف آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى 

مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/09 تاریخ انتشار نوبت  دوم : 1400/08/24 -1213817 / م 
الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف 

آفرین میر عباسى/8/246

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 1592 و 1593 مورخ 1400/03/26آقاى مهدى گلشادى فرزند اصغر نسبت به 
سه دانگ مشاع  و خانم فاطمه جونبخش فرزند مرتضى نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب مغازه   به مساحت 75/65 مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 467  اصلى واقع در 

قطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/09 تاریخ انتشار نوبت  دوم : 1400/08/24 -  1214231/ م 
الف حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف 

آفرین میر عباسى/8/248

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027001801 مــورخ 1400/02/15 اســماعیل اوحــدى 
فرزند حسن بشــماره شناســنامه 56359 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1281660612 
در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمیــن پالك 10393 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 85/69 مترمربع. خریدارى طى ســند رسمى.  
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/07/24 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/09 - 
م الف: 1206937 - مهــدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق

 اصفهان /7/195

آگهى تغییرات
شرکت آریا گستر ایرانیان درخشان سهامى خاص به 
شماره ثبت 2327 و شناسه ملى 14009812130 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/07/09 مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان، شهرســتان فالورجــان ، بخش مرکزى ، 
دهستان اشترجان ، روستا منطقه صنعتى اشترجان، 
محله ندارد ، خیابان فرعى 2 ، خیابان سیزدهم ، پالك 
169 ، طبقه همکف - کدپستى 8465197134 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1213323)

آگهى انحالل
شرکت سپهر ســازه گلدیس آریا سهامى خاص به 
شماره ثبت 63634 و شناسه ملى 14008813632 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شرکت 
مذکــور در تاریخ فوق منحل اعــالم گردید و محمد 
گلى پزوه به کد ملى 1291626468 به عنوان مدیر 
تصفیه براى مدت 2 سال انتخاب گردید. نشانى محل 
تصفیه استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محله شهید رجایى ، کوچه 
((پور شفیعى)) ، کوچه نیلوفر 4(8) ، پالك - 11، طبقه 
چهارم کد پستى 8156154730 مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1213338)

آگهى تغییرات
شرکت آریا گستر ایرانیان درخشان سهامى خاص به شماره ثبت 2327 و شناسه 
ملى 14009812130 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/07/11 
و طبق اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 09/ 07/ 1400 
سرمایه شرکت از محل واریز نقدى (به اســتناد گواهى شماره 1190/979/126 
مورخ 1400/07/10 پست بانک شــعبه فالورجان) و باالبردن مبلغ اسمى سهام 
از مبلــغ 000 000 600 ریال به مبلــغ 000 000 600 14 ریال افزایش یافت و 
ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 000 000 600 14 
ریال نقدى است که به 100 سهم 000 000 146 ریالى با نام عادى منقسم شده 
و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1213324)

آگهى تغییرات
شرکت آریا گستر ایرانیان درخشان سهامى خاص به شماره ثبت 2327 و شناسه 
ملى 14009812130 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/07/12 
على اکبر صادقى کدملى 1111141789 بسمت رئیس هیات مدیره ، توران صادقى 
کارویه کدملى 1111173303 بســمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ، ارسالن 
صادقى باغوحوشى کدملى 1110056761 بسمت نایب رئیس هیات مدیره تا تاریخ 
1401/10/17 انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1213325)
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آگهى تغییرات
شرکت هدف تجارت آســپا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 67674 و شناســه ملى 
14009986487 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/05/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: محمدحامد قائدامینــى هارونى به کدملى 
1273133341 و بسمت مدیر عامل شرکت 
و عضو هیئت مدیــره واکرم کافى به کدملى 
1286999588 و بســمت رئیس هیئت 
مدیره وعروس قائدامینى هارونى به کدملى 
4620473431 و بســمت نایــب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند. على قائدامینى هارونى به کدملى 
0080217028 و محمد نوروزى به کدملى 
1271659468 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اســالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامــل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1213333)

آگهى تغییرات
شرکت گل پونه صفاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 1252 و شناسه ملى 10260629059 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/06/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى 
اکبر بزرگ زاد به شماره ملى 1288630859 و 
کد پستى 8415682905 - آقاى احمد ریاسى 
به شــماره ملى 0651702666 و کدپســتى 
8415682905 - آقــاى رســول احمــدى 
به شــماره ملى 1288033613 و کدپســتى 
8415682905 - آقــاى مهران شــیروانى 
جوزدانى به شــماره ملــى 1280989610 و 
کد پســتى 8415682905 - آقــاى اردالن 
بزرگ زاد به شــماره ملــى 1290879461 و 
کد پســتى 8415682905 بعنــوان اعضاى 
اصلى هئیت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. آقاى مهدى رحیم ملک به شماره ملى 
1287125824و کدپستى 8415682905 و 
خانم بنفشه خلیلى به شماره ملى 1289066574 
و کد پستى 8415682905 به ترتیب به سمت 
بازرس اصلى و بازرس على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. تراز و صورتهاى 
مالى سال 99 تصویب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1213341)

آگهى تغییرات
شرکت دال بتن جم سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 35370 و شناســه ملى 
10980253447 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/06/30 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد : بهروز 
آچاك1284447741 بسمت رئیس هیأت 
مدیره و على رضا نقش1286498694 
بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و پیمان 
برجیان بروجنى 4650391741 بسمت 
مدیر عامل و عضو اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر 
عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اســناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شــرکت با امضاء رئیس 
هیات مدیره منفرداً با مهر شــرکت معتبر 
است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت 
با امضاء رئیس هیات مدیــره منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1213345)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ســامانه پرداز سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 29513 و 
شناسه ملى 10260501191 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/07/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مهدى جبار زارع به شماره ملى 
1281017175 و راحله فرزادنیا به شماره 
ملى 1289028664 و سارا جبار زارع به 
شــماره ملى 1273912888 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. محمد فالحپور 
سیچانى به شماره ملى 1292742127 به 
سمت بازرس اصلى و محمدرضا ملکوتى 
خواه به شــماره ملــى 1287863248 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شــدند.روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1213349)

آگهى تغییرات
شرکت دال بتن جم سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 35370 و شناســه ملى 
10980253447 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/06/30 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : بهروز آچاك به شماره ملى 
1284447741 و علــى رضــا نقــش 
بــه شــماره ملــى 1286498694 و 
پیمــان برجیان بروجنى به شــماره ملى 
4650391741 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند غالمرضا هزاردســتان کد ملى 
1286886384 و عبدالرضــا کریمــى 
مارمارى کد ملى 1282680341 به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
به منظور درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1213351)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى تدارکاتى سحر اعتماد 
سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
14692 و شناسه ملى 10260356844 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - حمیدرضا 
حق شناس به کدملى 1291175091 و 
اشرف حق شناس آدرمنابادى به کدملى 
1285495421 و مژده حق شــناس به 
کدملى 1273090497 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - ســیدعباس حسینى 
به کدملى 6609210225 و میثم اکبرى 
دهقى به کدملى 1293509817 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1213356)

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

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

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شــماره 2613 مورخ 1400/07/28 هیأت: آقاى على اکبــر رمضان زاده بیدگلى به 
شناســنامه شــماره 264 کدملى 6199651340 فرزند عبدالرحیم، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 116,50 مترمربع پالك شماره 1036 فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعى از 6 اصلى 
واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث 

على ناظمى
2) رأى شماره 2644و2645 مورخ 1400/08/03 هیأت: آقاى حسن چوپان بیدگلى به کدملى 
6190066410 فرزند على محمد و خانم حنانه برخوردار بیدگلى به کدملى 6190072208 
فرزند مهدى (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145,20 مترمربع پالك شماره 
1037 فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى نصراله داعى
3) رأى شــماره 2623إلى2628 مورخ 1400/07/28 هیأت: اعظــم ربانى بیدگلى کدملى 
1262198569 نسبت به ربع دانگ بانضمام بهاى ثمن عرصه و اعیان 0,083 دانگ مشاع 
و على محمد ربانى کدملى 1262214165 نســبت به نیم دانگ بانضمام بهاى ثمن عرصه 
و اعیان 0,167 دانگ مشــاع و اکرم ربانى بیدگلى کدملى 1262265797 نســبت به ربع 
دانگ بانضمام بهاى ثمن عرصه و اعیان 0,083 دانگ مشــاع و اصغر ربانى بیدگلى کدملى 
6199243552 نسبت به نیم دانگ بانضمام بهاى ثمن عرصه و اعیان 0,167 دانگ مشاع 
(همگى فرزندان حســین) و على ربانى بیدگلى کدملى 1250808537 فرزند محمدرضا با 
قیمومت عاطفه احمدپورمنفرد نســبت به 0,333 دانگ باستثناى بهاى ثمن عرصه و اعیان 

0,333 دانگ مشاع و زهرا ربانى بیدگلى کدملى 1251566065 فرزند محمدرضا با قیمومت 
عاطفه احمدپورمنفرد نسبت به 0,167 دانگ باستثناى بهاى ثمن عرصه و اعیان 0,167 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 606,50 مترمربع پالك شماره 28 فرعى مجزى از 
23 فرعى از 153 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى

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

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

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

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

آران و بیدگل
8) رأى شماره 2399و2400و2401 مورخ1400/07/12 هیأت: آقاى احمد زارع مقدم آرانى 
به شناسنامه شــماره218 کدملى6199437667 فرزند غالمحســین نسبت به یک دانگ 
مشاع و خانم فاطمه شیخ حسنى آرانى به شناسنامه شماره269 کدملى6199453891 فرزند 
رضا نسبت به یک دانگ مشاع و آقاى محمدعلى زارع مقدم آرانى به شناسنامه شماره839 
کدملى6199922506 فرزند احمد نســبت به چهاردانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 171,95مترمربع پالك شماره3540 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 2638 اصلى 
و 31 فرعى از اصلى مذکور واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالکین رسمى 

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

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

بخش3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد داداشى
11) رأى شــماره 2620و2621و2622 مورخ 1400/07/28 هیأت: آقاى محمد دانش پژوه 
آرانى به شناسنامه شماره 130 کدملى 6199501845 فرزند ماشااله و آقاى ابوالفضل دانش 
پژوه آرانى به شناسنامه شماره 11552 کدملى 6199155513 فرزند محمد و آقاى سلمان 
دانش پژوه آرانى به شناسنامه شماره 2822 کدملى 6199942302 فرزند محمد (بالسویه)، 
ششدانگ یکباب ساختمان و مغازه به مســاحت 53,50 مترمربع پالك شماره 1260 فرعى 
مفروز و مجزى از 340 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

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

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

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

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

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

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

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

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

م الف: 1215005
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل

حامد فکریان آرانى/8/250

نان یکى از مهمترین مواد غذایى در ســبد تغذیه اى خانواده ها اســت و به دلیل قایل 
دسترس بودن بیشترین استفاده را دارد .آیا شما در مصرف نان زیاد روى مى کنید؟

افرادى که از مشکالتى مثل بیمارى سلیاك رنج مى برند و مدام احساس نفخ و یبوست 
دارند، احتماًال بیش از حد از نان اســتفاده مى کنند. در صورتى که آن ها زیاد احساس 
مى کنند که دستشویى دارند اما شکمشــان کار نمى کند. ممکن است شما حساسیت 

به گلوتن پیدا کرده باشــید که هنگام مصرف گندم و غالت دیگر این اتفاق 
مى افتد؛ البته اگر در مصرف آن ها زیاده روى کرده باشید.

غالتى مانند نان سفید ، برنج سفید و کراکر ها کالرى باالیى دارند اما 
باعث مى شوند شما به دلیل قند باالیى که دارند تمایل به خوردن 
بیشترى پیدا کنید. به همین دلیل هنگام ناراحتى یا استرس بیشتر 
به دنبال خوردن هستید تا احساس بهترى پیدا کنید و در نتیجه اگر 
احساس مى کنید غذا مى خورید اما باز هم گرسنه هستید، احتماال 

به دلیل مصرف نان زیاد است.
مصرف زیاد نان مى تواند عاملى براى افزایش سطح کلسترول 

باشد. بنابراین باید خیلى دقت داشته باشید و در مصرف آن ها زیاده 
روى نکنید؛ مخصوصاً نان هاى صنعتى که مصرفشان در طوالنى مدت 

و به اندازه زیاد، عامل آسیب به بدن خواهد بود.
مواد غذایى مثل پاستا، برنج سفید و نودل به دلیل این 

که از آرد سفید ساخته شده اند، عامل چین و چروك 
براى پوست هستند. مطالعات نشان مى دهد که 

مصرف زیاد آنهــا 30 درصد خطر ابتال به 
آکنه را افزایش مى دهد. علت آن هم 
محتواى قند باال در این مواد است که 
سطح انسولین را باال مى برد. افرادى 

که قند زیاد استفاده نمى کنند، معموال با این مشکالت مواجه نخواهند بود.
هنگامى که شما نان زیادى را در رژیم غذایى استفاده کنید، میزان انسولین آزاد شده در 
جریان خون افزایش پیدا مى کند. انسولین به تریپتوفان کمک مى کند که مدت زمان 
طوالنى ترى داخل خون باقى بماند. تریپتوفان یک نوع آمینو اســید است که به تولید 
سروتونین مالتونین کمک مى کند که دو انتقال دهنده عصبى براى بهبود روحیه هستند. 
آن ها همچنین خواب را افزایش مى دهند و باعث تنظیم چرخه خواب و 
بیدارى مى شوند بنابراین اگر احســاس خواب آلودگى و آرامش 
بیش از حد بعد از خوردن وعده غذایى دارید، احتماًال نان زیادى 

مصرف کرده اید.
از هر 10 نفر، 9 نفر نمک را بیش از حد مجاز استفاده مى کنند 
و مصرف نان در آن ها هم بیشتر از حد طبیعى است که اساسًا 
عامل ایجاد مشکالتى مثل فشــار خون باال است، زیرا نان 
حاوى نمک است و مصرف بیش از حد آن همراه با غذاهاى 

فرآورى شده، فشار خون را باال مى برد.
نان ها توانایى این را دارند که به دلیل قند باالیشان روحیه شما 
را به هم بریزند و شما به یک باره احساس بدى پیدا کنید، زیرا روى 
مغز و ذهن تان اثر گذار است و مشــکالت ذهنى ایجاد 
مى کند. افرادى که به گندم حساس هستند، بیشتر 
در معرض مشــکالتى مثل اســکیزوفرنى، 
بیمارى دو قطبى، افسردگى و اضطراب 
قرار مى گیرند که بســیارى از آن ها 
تحت درمان با رژیــم بدون لبنیات یا 
گندم قرار مى گیرند تا از لحاظ ذهنى 

بهبود پیدا کنند .

مصرف زعفران هم عوارض دارد!

ممکن است این پرسش برایتان پیش آمده باشد که 
آیا مصرف زعفران مى تواند همراه با عوارضى باشد و 

آیا زعفران بر سالمتى ما تأثیر دارد؟
زعفران تا زمانى که به میزان اندکى مصرف مى شود، 
به مانند مقادیــرى که در پخت و پز از آن اســتفاده 
مى کنیم – یعنى به میــزان 30 تا 50 گرم- بى خطر 
اســت، اما اگر از این مقدار بیشتر شود، ممکن است 
در برخى افراد عوارضى ایجــاد کند. عوارض جانبى 

زعفران شامل موارد زیر است:
حالت تهوع، اســتفراغ، احساس ســرگیجه، دهان 
خشــک، اضطراب، اختالل اشــتها، عصبى شدن، 

ناراحتى معده احساس خواب آلودگى و سردرد.
نکاتى وجود دارد کــه قبل از مصــرف بیش از حد 
زعفران باید از آن آگاه باشــید؛ زیرا آسیب زعفران 
مى تواند روى برخى از گروه هــا و افراد تأثیر بگذارد. 

مضرات استفاده از زعفران عبارتند از:
اختالل دوقطبى: یکــى از تأثیرات زعفران، 
روى افرادى است که از اختالل دوقطبى رنج مى برند. 
زعفران در تغییرات خلقى و خو نقش مؤثرى دارد و در 
صورت مصرف بیش از حد ممکن است باعث تغییرآن 
شــود؛ بنابراین یکى از آســیب هاى زعفران براى 

مبتالیان به اختالل دوقطبى ایــن بوده که ممکن 
است باعث شود آن ها به حالت شیدایى و تکانشگرى 

تبدیل شوند.
بیمارى قلبى: زعفران همچنین مى تواند بر 
ضربان قلب و سرعت آن تأثیر بگذارد و مصرف زیاد 
آن در افراد مبتال به بیمارى قلبى ممکن است سبب 

تشدید عالئم بیمارى شود.
دیابت: یکى از عوارض زعفران این است که 
ممکن است بر سطح قند خون تأثیر گذاشته و سبب 
افت آن شــود؛ بنابراین براى مصرف زعفران  افراد 
دیابتى باید احتیاط کرده و بهتر است سطح قند خون 

را اندازه گیرى کنند.
فشار خون پایین: یکى از عوارض زعفران 
این است که ممکن است باعث کاهش فشار خون به 

خصوص در افراد مبتال به فشار خون پایین شود.
موارد باردارى و شیردهى: اگر زعفران به 
مقدار معمول موجود در غذا مصرف شــود، بى خطر 
تلقى مى شود، اما اگر به مقدار بیشتر از حد معمول در 
غذا مصرف شــود، باید گفت این کار خطر دارد، زیرا 
مقادیر زیاد زعفران مى تواند منجر به انقباض رحم و 

سقط جنین در دوران باردارى 

مى شود.
جراحى: یکى از آسیب هاى زعفران ُکند کردن 
دستگاه عصبى مرکزى است. این بدان معناست که 
زعفران روى بى هوشى و سایر دارو هایى که در حین 
جراحى استفاده مى شود، تأثیر مى گذارد؛ بنابراین باید 
حداقل دو هفته قبــل از تاریخ برنامه ریزى شــده، 

مصرف زعفران را قطع کنید.
بیمارى کلیوى: یکى از اثــرات زعفران بر 
کلیه ها این اســت که ممکن اســت با درمان هاى 
دارویى تداخل داشته باشد و عملکرد کلیه را در دفع 

سموم و فرآورده هاى این دارو ها مختل کند.
آلرژى: زعفــران یکى از گیاهانى اســت که 
ممکن است در برخى افراد ایجاد حساسیت کند و این 
افراد ممکن اســت عالئمى از خود بروز دهند که در 
صورت بروز حتما باید با پزشک متخصص مشورت 
کنند. این عالئم شامل خارش پوست، ورم ملتحمه و 

آسم مى شود.
همچنین باید گفت این گیاه ممکن است با برخى از 
دارو ها تداخل داشته باشد که از جمله آن مى توان به 
دارو هاى مربوط به فشار خون باال و  دارو هاى کاهنده 

فشار خون اشاره کرد.

اگر زیاد نان مى خورید بخوانید!

د که هنگام مصرف گندم و غالت دیگر این اتفاق 
ف آن ها زیاده روى کرده باشید.

ج سفید و کراکر ها کالرى باالیى دارند اما 
ل قند باالیى که دارند تمایل به خوردن 
ن دلیل هنگام ناراحتى یا استرس بیشتر 
حساس بهترى پیدا کنید و در نتیجه اگر 
ورید اما باز هم گرسنه هستید، احتماال 

ت.
 عاملى براى افزایش سطح کلسترول 

قت داشته باشید و در مصرف آن ها زیاده 
هاى صنعتى که مصرفشان در طوالنى مدت 

ب به بدن خواهد بود.
ج سفید و نودل به دلیل این 

ند، عامل چین و چروك 
ت نشان مى دهد که 

صد خطر ابتال به 
علت آن هم 
اد است که 
رد. افرادى 

آن ها همچنین خواب را افزایش مى
بیدارى مى شوند بنابراین اگ
بیش از حد بعد از خوردن و

مصرف کرده اید.
9 نفر، 9 نفر نمک 0از هر 10
و مصرف نان در آن ها ه
عامل ایجاد مشکالتى
حاوى نمک است و مص
فرآورى شده، فشار خون
نان ها توانایى این را دارند
را به هم بریزند و شما به یک با
مغز و ذهن تان اثر گ
مى کند. افراد

در معرض
بیمار
قر
ت

آلنا اســتپانوا، متخصص تغذیه در روسیه در گزارشى 
اعالم کرد که موز براى ســالمتى چه ارزشــى دارد و 
براى چه کسانى بهتر اســت که موز را از رژیم غذایى 

خود حذف کنند.
این متخصص گفت: موزهاى رســیده داراى شاخص 
گلیسمى نسبتا باالیى هستند، به این معنى که قند خون 
پس از مصرف موز به سرعت افزایش مى یابد. همچنین 
موز براى افرادى که انسولین مصرف مى کنند و دیابت 

دارند، توصیه نمى شود.
وى همچنین خاطرنشــان کرد: مصرف موز به دلیل 
وجود ســاکارید در آن براى اســهال و ســندرم روده 

تحریک پذیر باید به حداقل برسد.
عالوه بر ایــن، این متخصص تغذیــه اضافه کرد که 

موز فقط بــراى افرادى که این بیمارى هــا را ندارند، 
مفید اســت. موز منبع تریپتوفان، پیش ساز سروتونین 
(هورمون شــادى) اســت. عالوه بر این، موز حاوى 
اینولین اســت که نوعى فیبر محلول اســت که تأثیر 
مفیدى بــر تخلیه روده دارد و فیبــر محلول یک ماده 

غذایى پربیوتیک است
موز بیش از حد رسیده از 90 تا 100 کیلو کالرى در هر 
100 گرم برخوردار اســت. این موز سرشار از کاتچین 
هستند - آنتى اکسیدان هاى قدرتمندى که از سلول ها 

در برابر آسیب محافظت مى کنند.
اولگا کوبلوروا در ادامه معتقد است: شاخص گلیسمى 
موزهاى رسیده حدود 70 است، بنابراین اگر اضافه وزن 
دارید، بهتر است موز رسیده را کنار بگذارید. بر خالف 

موز سبز، هضم آنها آسان است: در طول کار طوالنى 
مدت، این موز منبع انرژى سریع خواهد بود.

در هر صورت یک یا دو موز در روز براى بدن مفید است: 
یک موز حاوى حدود 10 درصد مقدار پتاسیم روزانه و 
تقریبًا 30٪ نیاز روزانه به اسید فولیک براى بدن است 

که براى عملکرد طبیعى قلب و بدن الزم است. 

کسانى که هرگز نباید موز بخورند
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هیأت ترکیه اى در دیدار با معاون فرهنگى شهردار 
اصفهان با اشاره به قرابت هاى فرهنگى اصفهان و 
قونیه، خواستار فراهم شدن مقدمات خواهرخواندگى 

این دو شهر شدند.
هیأت اعزامى از کشور ترکیه  متشکل از نماینده شهر 
قونیه در مجلس ترکیه، شهردار منطقه کاراتاى قونیه 
و معاون او، مدیر مرکز فرهنگى گردشگرى قونیه و 
مدیر بخش موســیقى مولویه شهر قونیه با مجتبى 
شاه مرادى معاون فرهنگى شهردار و رئیس سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان و 
علیرضا مساح رئیس اداره گردشگرى این سازمان 

دیدار و گفت وگو کردند.
معاون فرهنگى شهردار اصفهان در این دیدار، ابراز 
امیدوارى کرد که این نشست سرآغاز همکارى هاى 

دوجانبه میان شهرهاى اصفهان و قونیه باشد.
مجتبى شــاه مرادى افزود: قونیه براى ایرانیان به 
واســطه آرامگاه موالنا از اهمیت زیادى برخوردار 
اســت و تخت فوالد اصفهان نیز به واسطه تدفین 
عرفا و دانشمندان فراوان در آن به نوعى مهد عرفان 

ایران محسوب مى شود.
وى ادامــه داد: موالنــا امروز پیونددهنــده اقوام و 
کشورهاى گوناگون است، فارغ از اینکه اشعار خود را 

به چه زبانى سروده باشد.
رئیس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان یادآور شد که شهر قونیه پایتخت سلجوقیان 
روم و شهر اصفهان پایتخت سلجوقیان ایران بوده اند 

و از این جهت نیز قرابت دارند.
شــاه مرادى با بیان اینکــه موالنا در اشــعار خود 
ارزش هاى اخالقى را به تمام ملت ها به ویژه مسلمانان 
یادآورى کرده اســت، گفت: اصفهان و قونیه داراى 
میراث مشــترك عرفانى، ادبى و اسالمى هستند 
و حتى در معمارى نیز شــباهت هایى میان دو شهر 

دیده مى شود.
وى با اشاره به برگزارى جلســات مثنوى خوانى و 
مولوى شناسى در اصفهان تصریح کرد: این قرابت 
فرهنگى مى تواند زمینه همکارى هاى مشترك ما را 
فراهم کند چرا که همچنین اصفهان صاحب مکتب 
موسیقى و مکتب فلسفه خود است که زمینه پیوند 

اصفهان و قونیه را فراهم مى کند.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان با اشاره به نقش 
بستن اشعار موالنا بر صنایع دستى اصفهان، پیوند دو 

شهر اصفهان و قونیه را به پیوند برادرى تشبیه کرد.
شــاه مرادى همچنین براى پذیرش گردشــگر از 
قونیه در اصفهــان اعالم آمادگى و بر گســترش 
همکارى هاى دوجانبه در حوزه گردشــگرى تأکید 

کرد.
احمد سورگن، نماینده شهر قونیه در مجلس ترکیه 
و مشاور ســابق رئیس جمهور این کشور نیز با ابراز 
خرسندى از اینکه پس از 25 سال بار دیگر به اصفهان 
ســفر کرده، گفت: اصفهان شــهرى است که باید 
به کرات و در زمان هاى مختلف به آن ســفر کرد و 

نصف جهان را از نزدیک دید.
وى با تشــکر از میزبانى خوب اصفهــان از هیأت 
ترکیه اى افزود: متأسفانه امروزه در اطراف دو کشور 
شــاهد جنگ ها و درگیرى هاى سیاسى هستیم و 
سازمان ملل نیز از کنترل این اتفاقات ناتوان است. 
باید دنیاى جدیدى بنا شود که بر پایه عدالت بوده و با 

طبیعت مهربان تر باشد.

سورگن تأکید کرد دو کشور ایران و ترکیه که سابقه 
تاریخى طوالنى دارند مى توانند با تقویت اتحاد براى 

خود و دنیا قدم هاى خوبى بردارند.
نماینده شهر قونیه در مجلس ترکیه تأکید کرد طبق 
آموزه هاى موالنا و فلســفه اشــعار او هم دلى میان 
ملت ها از هم زبانى مهم تر است و دو کشور مسلمان 

ایران و ترکیه مى توانند در این عرصه پیشتاز باشند.
حسن کیلچا، شهردار منطقه کاراتاى قونیه نیز در این 
دیدار گفت: زمانى که در خیابان هاى اصفهان قدم 
مى زدیم گویى در خیابان هاى قونیه گام برمى داریم.

وى با بیان اینکه شــهر قونیه 2 میلیون و 300 هزار 
نفر جمعیت دارد، ادامــه داد: قونیه از نظر صنعتى و 
کشاورزى در ترکیه ســرآمد است اما بیشتر شهرت 

این شهر در جهان به واسطه آرامگاه موالنا و شمس 
تبریزى اســت و نزدیک به 3 میلیون نفر در سال به 

زیارت این مقبره ها مى آیند.
کیلچا ترجمــه مثنوى بــه زبان هاى زنــده دنیا و 
سازماندهى فضاى اطراف آرامگاه موالنا را از جمله 

اقدامات شهردارى قونیه دانست.
شــهردار منطقه کاراتاى قونیه با اشــاره به حضور 
گردشگران و دانشجویان ایرانى در قونیه بیان کرد: 
محله اى با 6 هزار نفر جمعیت در قونیه وجود دارد که 
ساکنان آن از اصفهان به این شهر وارد شده اند و بر 
سردر این شهر شعرى حک شده که کلمه اصفهان 

در آن وجود دارد.
در ادامه عبدالســتار یــارار، مدیر مرکــز فرهنگى 
گردشگرى قونیه با اشــاره به سفر خود به اصفهان 
در زمان نمایش فیلم هاى جشنواره فجر در آن گفت: 
4 سال است که جشنواره فیلم صوفى در شهر قونیه 
برگزار مى شــود و مجید مجیدى کارگردان مشهور 

ایرانى در هیأت داوران این جشنواره حضور دارد.
وى اصفهان را شهر موسیقى دانست و اضافه کرد: 
شهر قونیه 18 سال است که در ایام تولد موالنا میزبان 
یک جشنواره موسیقى سنتى است که پیش از شیوع 
کرونا بزرگان موسیقى ایران در آن حضور یافتند که 
امیدوارم بتوانیم جشنواره هاى مشترکى میان دو شهر 

برگزار کرده و پیوندهاى مشترك را قوت ببخشیم.
همچنین احمد چالیشیر، مدیر بخش موسیقى مولویه 
قونیه در ایــن دیدار اظهار داشــت: قونیه به عنوان 
پایتخت موسیقى مولویه نقش مهمى در موسیقى 
اسالمى در ترکیه دارد. در هر سال یک گروه موسیقى 
سنتى نیز از ایران به جشنواره موسیقى سنتى قونیه 
دعوت مى شود. یکى از مسائلى که باعث حفظ پویایى 
سبک موسیقى مولویه شده وجود کلمات فارسى و 

اشعار موالنا به زبان فارسى در آن است.

هیئت ترکیه اى در دیدار با معاون شهردار اصفهان یک خواهرخوانده جدید معرفى کردند

مرحله نخست طرح هوشمندسازى اصفهانى ها در قونیه محله دارند
سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ، با 
اتکا به ظرفیت داخلى و با استفاده 
از سامانه یکپارچه تله مترى شبکه 
آبرسانى اصفهان بزرگ، عملیاتى 

شد.
معاون بهره بردارى و توســعه آب 
آبفاى اســتان اصفهــان گفت: با 
اجراى این طرح، تخصیص آب از 
سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ به شهرهاى تحت پوشش به صورت هوشمند 

و عادالنه صورت مى گیرد.
ناصر اکبــرى در خصــوص چگونگى اجراى ایــن طرح افزود: براســاس 
داده هاى هواشناسى، وضعیت تقویمى، میزان جمعیت، سرانه مصرف، وضعیت 
هیدرولیکى شبکه آب و توپوگرافى منطقه، تخصیص آب از سامانه اصفهان 
بزرگ به شهرهاى تحت پوشش به صورت عادالنه و هوشمند انجام مى شود. 
وى ادامه داد:  در این طرح پس از در نظر گرفتن  پارامترهاى اقلیمى، تقویمى 
و جمعیتى میزان تقاضاى آب در هر پهنه تخمین زده مى شود، سپس متناسب 
با منابع آب در دسترس و با اســتفاده از حداکثر ظرفیت هیدرولیکى شبکه، 

تخصیص آب به هر انشعاب از خطوط انتقال صورت مى گیرد.
وى به زیر ســاخت هاى الزم براى اجراى این پروژه اشــاره و تصریح کرد: 
این ســامانه در محاســبات و تحلیل هاى خود از تمام منابع داده اى برخط 
و غیر برخط موجود در شــرکت، اعم از اطالعات امور مشــترکین، سامانه 
سپتا، اطالعات سامانه 122، ســامانه تله مترى، سامانه پایش فشار و شبکه 

ایستگاه هاى هواشناسى برخط و ماهواره اى استفاده مى کند. 
اکبرى با بیان این که بهره مندى تاسیسات آبرسانى اصفهان بزرگ از سیستم 
تله مترى در اجراى این طرح از اهمیت به سزایى برخوردار بوده است، گفت: 
هم اکنون بهره مندى تاسیسات آبرسانى اصفهان بزرگ از سامانه تله مترى 
در سطح مناسبى از پایدارى و اطمینان پذیرى است که در اجراى موفق این 

طرح موثر بوده است.  
معاون بهره بردارى و توسعه آب آبفاى استان اصفهان اعالم کرد: آبفاى استان 
اصفهان  تکمیل مراحل طراحى و توسعه بسته نرم افزارى هوشمند را  به تدریج  
براى تمام انشعابات خطوط انتقال سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ با رعایت 

الزامات فنى و امنیتى در دستور کار قرار داده است.

تعمیرات اساسى واحد تبدیل کاتالیستى شماره 2، پاالیشگاه اصفهان آغاز شد.
مدیر نگهدارى و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم این خبر گفت: این 

عملیات از روزسه شنبه 4 آبان ماه، آغاز شد و بر پایه پیش بینى هاى انجام شده 25 روز 
به طول خواهد انجامید.

علیرضا قزوینى زاده افزود: تمامى تالش ما این اســت که با بسیج نیروهاى انسانى و 
امکانات سیســتمى مدت زمان این عملیات را کاهش داده و بهره ورى پاالیشــگاه را 

افزایش دهیم.
وى با بیان این که انجام این تعمیرات توسط 700 نیروى رسمى و 750 نیروى پیمانکارى 
مجرب انجام مى شــود، گفت: واحد «تبدیل کاتالیســتى» یــا «کاتالیتیک ریفرمر» 
واحدیست که ضمن تولید گاز هیدروژن و گاز مایع، محصول نهایى یعنى بنزین مرغوب 

با درجه اکتان (آرام سوزى) باال براى موتورهاى بنزینى را تولید مى کند.
مدیر نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: در حین انجام تعمیرات 
اساسى واحد هاى مذکور چندین پروژه تعریف شده که تعویض کامل تیوب هاى کوره 
شماره H-252 و ترمیم و عایق کارى دودکش هاى کوره هاى واحد مذکور مهم ترین 
آنهاست . البته تا کنون 15 فقره کار مهندسى هم پیش بینى شده که احتماال این میزان، 

در طول تعمیرات اساسى افزایش خواهد داشت.

مدیرعامل و معاونین شــرکت فوالد مبارکه با على قاسم زاده شــهردار اصفهان، محمد 
نورصالحى رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان و تنى چند از اعضاى این شورا دیدار کردند.

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در دیدار با شهردار و رئیس شوراى 
اسالمى شهر اصفهان اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه در راستاى عمل به مسئولیت هاى 
اجتماعى خود مى تواند فصل مشترك هاى زیادى در حوزه هاى مختلف ورزشى، خدماتى و 
حتى حمل ونقل با شهردارى اصفهان داشته باشد؛ چراکه در منطقه و استان ذى نفعانى دارد 
که البته این شرکت به عنوان یک مجموعه صنعتى و اقتصادى باید در کنار انجام هر کارى 

نگاه اقتصادى و تخصصى داشته باشد.
وى با بیان اینکه در نوع مدیریت ها نباید اجازه دهیم نگاه هاى سیاســى به نگاه هاى کالن 
ملى چیره شوند، افزود: نباید به صورت جزیره اى و بخشى به موضوعات بنگریم، بلکه باید 
نگاه کالن داشته باشیم و در خصوص ارتباط با شهردارى اصفهان نیز پروژه هاى مشترکى 
از گذشته وجود داشته و ادامه همکارى ها نیز باید در سطح کالن صورت گیرد؛ براى فراهم 
کردن بسیارى از خدمات فرهنگى، تفریحى و ورزشى در شهر اصفهان مى توانیم پروژه هاى 
مشترکى را با شهردارى اصفهان تعریف کنیم که البته نیازمند ارائه طرح هاى کارشناسى شده 

اقتصادى و منطقى خواهد بود.
وى با بیان اینکه بخش قابل توجهى از کارکنان شــرکت در شهر اصفهان ساکن هستند 
و خدمات زیادى از شهر دریافت مى کنند، اذعان داشــت: با تعریف پروژه هاى مشترك 
کوتاه مدت و بلندمدت مى توان خدمات فرهنگى و تفریحى و ورزشــى به شهروندان و 
کارکنان فوالد مبارکه ارائه داد و شــرکت فوالد مبارکه نیز آمادگى همکارى با مجموعه 

شهردارى را دارد.
على قاسم زاده شهردار اصفهان نیز در این دیدار با بیان اینکه مبدأ هر تحولى جهان بینى، فهم و 

درك صحیح از مسائل است، اظهار کرد: نوع نگاه من با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بسیار 
شبیه به هم است. نوع نگاه به جذب سرمایه گذار، نگاه فرااستانى و فراملى است؛ با اتفاقاتى 
که در کشور و استان افتاده و مقدماتى که فراهم آمده است، دیگر بهانه اى براى کار نکردن 
وجود ندارد. باید از منیت ها عبور کنیم و با یک نگاه بلند، افزایش سرمایه اجتماعى و اقتصادى، 
نظام را دنبال نماییم و به سمت اتفاقات و تحوالت خوب حرکت کنیم. وى افزود: نکات و 
سرفصل هاى بسیار خوبى که در این جلسه مطرح شد مى تواند دستمایه اولیه براى کارگروه 
مشترك همکارى میان شهردارى و شرکت فوالد مبارکه باشد تا از این همگرایى اتفاقات 
بسیار خوبى براى شهر و استان رقم بخورد؛ اصفهان همواره در بسیارى از مسائل الگو بوده 
است. امیدوارم در همدلى و همگرایى نیز بتوانیم الگوى خوبى به کشور معرفى کنیم؛ زمانى که 
بحث منافع ملى و پاسداشت نظام در میان باشد، مرزهاى صنعت، اقتصاد و فرهنگ مرزهاى 

قابل تعریفى نیست و همه این ها ارزشى است که باید از آن دفاع کرد.

اجراى مرحله نخست هوشمندسازى 
سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ

آغاز تعمیرات واحد تبدیل کاتالیستى پاالیشگاه

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترك فوالد مبارکه و شهردارى اصفهان 

عمارت هنرمند وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان از روز 
دوشنبه سوم آبان میزبان نمایشگاهى از آثار معرق و منبت اکرم سادات زراعتى شده است.
زراعتى درباره برپایى این نمایشگاه با مشارکت و همراهى جمعى از همکاران و هنرجوهاى 
خود اظهار داشت: در این نمایشگاه آثار معرق، منبت و مشبک و آثار تلفیقى چوب و رِزین به 
نمایش درآمده که در بیشتر این آثار آیات قرآن کریم، اشعار حافظ و تابلوهاى نقاشى استاد 

محمود فرشچیان روى چوب کار شده است.
وى افزود: تعدادى آثار حجمى نیز مانند غزال و ماهى و آثار کاربردى مانند جا شمعى، جاى 

حلقه، جعبه دستمال کاغذى و جا کلیدى در کنار آثار شبکه برى به نمایش درآمده است.
این هنرمند اصفهانى ادامه داد: در این نمایشــگاه عالوه بر آثار شخصى آثار تعدادى از 
همکاران و هنرجویانم نیز در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته اســت که هرکدام از 
آنها دو تا سه اثر در نمایشگاه دارند. گفتنى است؛ عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه 
مى توانند تا 11 آبان ماه همه روزه از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 19 به عمارت هنرمند واقع در 

میدان شهدا، خیابان ابن  سینا، کوچه دوم مراجعه کنند.

تماشاى دست سازه هاى چوبى در عمارت هنرمند

سفیر جمهورى صربستان در ســفر به اصفهان ضمن بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه 
تخصصى جامع صنعت ساختمان، با مدیرعامل نمایشگاه اصفهان نیز دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزارى موج اصفهان، دراگان تودوروویچ ســفیر جمهورى صربســتان در 
بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان گفت: از مدت ها پیش به دنبال بازدید یکى از 
نمایشگاه هاى خوب اصفهان بودم؛ خوشحالم که امروز شرایط بازدید از نمایشگاه اصفهان 
ایجاد شد. وى تاکید کرد: نمایشگاه اصفهان بستر بسیار مناسبى براى توسعه همکارى  هاى 
ایران و صربستان ایجاد خواهد کرد. تودوروویچ تاکید کرد: به دنبال ایجاد ارتباط شهرهاى 
ایران با شهرهاى صربستان هستیم. تهران، اصفهان و همدان مى توانند آغاز کننده این راه 
باشند. على یارمحمدیان ، مدیرعامل نمایشگاه اصفهان نیز در این بازدید گفت: امیدواریم با 

رفع موانع موجود، ارتباط ایران و صربستان بهتر از قبل شود.
وى تاکید کرد: خوشحالیم که نمایشگاه اصفهان آغازگر فصل جدید ارتباطات تجارى ایران 

و صربستان خواهد بود.

بازدید سفیر جمهورى صربستان از نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان

چهارمین جلسه کمیسیون سرمایه گذارى و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانى اصفهان به 
تشریح و بررسى ابزارهاى نوین تأمین مالى جهت سرمایه گذارى در پروژه هاى زیرساخت 

استان اختصاص یافت.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان در این جلسه که با هدف بررسى راه کارهاى 
تأمین مالى پروژه هاى استان برگزار شد، احمد خوروش، رئیس کمیسیون سرمایه گذارى 
و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانى اصفهان اظهار داشت: بیشتر طرح هاى نیمه تمام استان 
مربوط به شرکت هایى است که در بورس پذیرفته نشده یا سهامى عام هستند. طرح سامانه 
دوم آبرسانى اصفهان، قطار سریع السیر، مترو و بندر خشک از جمله طرح هایى است که 

باید براى تأمین مالى آنها چاره اى اندیشیده شود.
وى افزود: هنوز در اســتان شــاهد کار گروهى قدرتمند در زمینه تأمیــن مالى و وجود 
شرکت هاى سرمایه گذارى قوى نیستیم و به نظر مى رســد باید به نوعى سرمایه هاى 

سرمایه گذاران تجمیع و به پروژه هاى نیمه تمام استان تزریق شود.
خوروش استان اصفهان را نیازمند سرمایه گذارى هدفمند با بیشترین بهره ورى دانست تا 

مشکالت اقتصادى استان رفع شود.

اصفهان، نیازمند سرمایه گذارى هدفمند است

به گزارش روابط عمومى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان، حجت االسالم حامد اهتمام، معاون 
فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان اظهار داشت: با رویکرد تمرکززدایى، اعزام 
مبلغ و آموزش هاى تخصصى با هدف دانش افزایى و مهارت آفرینى در حوزه هاى تبلیغى 
در مراکز کم برخوردار و مستعد در سراسر استان اصفهان برگزار خواهد شد. وى افزود: در 
قدم اول در چهار منطقه سمیرم، شهرضا، لنجان و فالورجان با هماهنگى سازمان تبلیغات 
اسالمى، مدیران حوزوى برادردان و خواهران و ائمه جمعه هر شهرستان، کمیته اى براى 
بررسى و رصد موضوعات و مسائل مورد نیاز شهرستان ها در حوزه خانواده، تعمیق ایمان و 

باور دینى، کودك و نوجوان و دیگر حوزه ها را تشکیل شده است. معاون فرهنگى تبلیغى 
دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان تصریح کرد: بعد از دریافت گزارش کمیته شهرستان هاى 
مختلف استان اصفهان، مبلغان متخصص متناسب با نیاز منطقه براى پیگیرى و مدیریت 
آسیب هاى اجتماعى و فرهنگى به منطقه هدف اعزام مى شوند. وى ادامه داد: یکى از وظایف 
این کمیته توجه ویژه براى تشکیل پرونده تبلیغى در دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان است تا 
طالب و مبلغان منطقه به صورت منسجم تر بتوانند وارد عرصه تبلیغ شوند و مطمئناً این کار 

با هدف ایجاد انگیزه و رویکرد تسهیل گرى انجام مى شود.

آموزش هاى تخصصى با مهارت آفرینى در حوزه هاى تبلیغى


