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بانک  آینده با هدف توســعه خدمات مبتنى بر بانکدارى 
الکترونیکى و ارزش آفرینى هر چه بیش تر براى مشتریان، 
به ویژه در ایام همه گیرى بیمــارى کرونا و هم چنین بر 
اساس نیازسنجى هاى کسب و کار، خدمات و قابلیت هاى 
جدید و توسعه داده شده در سامانه کاربردى «کیلید» را 
براى بهره مندى عموم مشتریان از خدمات منحصر به فرد 

آن فراهم نموده است.
امکان فعال سازى غیرحضورى سامانه کیلید با استفاده از 
رمز دوم پویاى کارت مشتریان بانک آینده، ارسال پیامک 
اطالع رسانى به مشترى هنگام ورود به سامانه موبایلى 

کیلید، ارســال پیامک هنگام ثبــت و انتقال چک براى 
امضاداران در ســامانه صیاد (پیچک)، ایجاد قابلیت درج 
شرح/ بابت در عملیات ثبت و انتقال چک توسط مشترى، 
ایجاد قابلیــت نمایش نام گیرنده چــک (در صورتى که 
گیرنده مشترى بانک آینده نباشد) در زمان ثبت و انتقال 
چک، ایجاد قابلیت درج شــرح براى آخریــن انتقال در 
چک، ایجاد قابلیت استعالم چک با اســتفاده از سرى/ 
ســریال چک، ایجاد قابلیت عودت انتقال چک و امکان 
استعالم عودت چک در گزینه «استعالم انتقال/ عودت 
(چندامضایى)» از ویژگى ها و قابلیت هاى فراهم شــده 

براى مشتریان این سامانه هستند.
«کیلید»، بانک همراه مشــتریان و شرکت هاى کوچک 
و بزرگ براى رفع نیازها و انجام امور بانکى و مالى آن ها 
است. هم چنین، با استفاده از سامانه «کیلید» بانک  آینده، 
شما مى توانید مشترى بانک آینده شده و با افتتاح حساب 
به عنوان مشترى بانک، از خدمات مشــاهده و دریافت 
صورت حساب، انتقال وجه داخلى و بین بانکى (پایا، ساتنا)، 
انتقال از طریق شماره موبایل، دریافت فهرست حساب ها 
به همراه شماره شبا، استعالم چک هاى صیاد و سایر موارد 

بهره مند شوید.

دستاوردى جدید براى همه مشتریان بانک آینده

تیرآهن بال نیم پهن سبک I7 سایز 200 میلیمتر با طول 
12 متر در ذوب آهن اصفهان تولید شد.

علیرضا مهرابى سرپرست خدمات فنى و تولید مدیریت 
مهندسى نورد با اعالم این خبر گفت: با توجه به دورنماى 
تعریف شده به منظور گسترش روز افزون سبد محصوالت 

در مدیریت مهندسى نورد ذوب آهن اصفهان و تالش این 
مجموعه در راستاى رشد و تعالى روز افزون کارخانه، با 
همت تیم کارشناسى، فنى، خدماتى، تولیدى،طراحى و 
تراش غلتک، تیرآهن بال نیم پهن سبک I7 سایز 200 
میلیمتر با طول 12 متر بر اساس استاندارد ملى 16348 

در ذوب آهن اصفهان با موفقیت تولید شد.
وى با اشاره به این که شــمش مورد نیاز این محصول با 
گرید فوالد St 37-2در بخش فوالد سازى ذوب آهن 
در 30 مهرماه جارى تولید شــد افزود: محصول تیرآهن 
جدید در ردیف محصوالت صادراتى ذوب آهن قرار دارد 

و ارزش باالیى رقم مى زند.
سرپرســت خدمات فنى و تولید مدیریت مهندسى نورد 
تصریح کرد: وزن یک شــاخه 12 متــرى تیرآهن200 
 I7 به میزان 224 کیلوگرم که این وزن در تیرآهن IPE
با همین سایز به مقدار 206 کیلوگرم مى باشد که نهایتًا 
صرفه جویى 10 درصدى در مصرف فلز براى اســتفاده 
در صنعت ســاختمان مهم ترین ویژگى شاخص آن به 

شمار مى رود.
مهرابى خاطر نشان کرد: ســابقه تولید تیرآهن در ذوب 
آهن اصفهان به سال 1352 باز مى گردد و طى سال هاى 
مختلف تولیدات انواع جدیدى از این محصول به همت 
تالشگران مدیریت مهندســى نورد و سایر بخش هاى 
کارخانه انجام گرفته است. از جمله مزایاى این تولیدات 
مى توان به سبک ســازى در صنعت ساختمان و حفظ 

استحکام بنا اشاره کرد.
سرپرســت خدمات فنى و تولید مدیریت مهندسى نورد 
گفت: حدود 20 نوع محصول تیرآهن نیم بال پهن و بال 
پهن (H ) وIPN و I7 در ذوب آهن اصفهان تولید شده 
است و قابلیت تولید سایر ردیف هاى استاندارد بر اساس 

درخواست وجود دارد.
شــایان ذکر اســت تولید 19200 تن انواع محصوالت 
کالف (5.5و7و7.5 و10و12) در شهریور ماه سال جارى 
در تاریخ 25 ساله خط منو بلوك مدیریت مهندسى نورد 

ذوب آهن اصفهان بى سابقه است.

تولید تیرآهن بال نیم پهن سبک در ذوب آهن اصفهان

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد اســتان 
اصفهــان از معافیت 124 فرزند مددجویــان اصفهانى از 

خدمت سربازى خبر داد.
هادى بنایى گفت: 268 نفــر از فرزندان مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد استان اصفهان در سال 1400 از خدمت 
ســربازى معاف و یا به نزدیک ترین محل سکونت خود 

انتقال یافتند.

وى بیان کرد: طرح معافیت ســربازى با کمک ســازمان 
نظام وظیفه انجام مى شــود و بر اساس این طرح فرزندان 
خانوارهاى تحت حمایت که داراى شــرایط مصوب این 

طرح باشند، از خدمت سربازى معاف مى شوند.
هادى بنایى با اشــاره به هدف از اجراى این طرح افزود: 
معافیت از خدمت ســربازى در راســتاى توانمندسازى 
خانواده هاى تحت حمایت انجام مى شود تا زمینه کمک به 

امرار معاش خانواده هاى نیازمند از طریق اشتغال فرزندان 
فراهم شود.

وى با اشاره به اینکه از ابتداى سال جارى تاکنون 268 نفر 
از فرزندان مددجویان از خدمات تســهیالت نظام وظیفه 
بهره مند شده اند، افزود: 58 نفر از معافیت، 66 نفر از خدمات 
کاهش تعرفه ســربازى و 144 نفر از گواهــى انتقال به 

نزدیک ترین محل سکونت بهره مند شده اند.

معافیت 124 فرزند مددجویان اصفهانى از خدمت سربازى

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر تعامل با شرکت هاى تعاونى تولیدى تاکید کرد.
حجت اله مهدیان در گفت وگوى هفتگى خود با مدیران شعب شهرستان ها بر فعالیت مضاعف 
در نیمه دوم سال تاکید کرد و گفت: براى دستیابى به راهبردهاى تدوین شده از سوى هیات 
مدیره بانک که در ابتداى سال جارى ابالغ شده نیاز است که همکاران در سراسر کشور فعالیت 
خود را افزایش دهند. وى افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه اى براى تقویت 

بخش تعاون اهداف بلندى را براى خود ترسیم کرده است.
مهدیان ادامه داد: شرکت هاى تعاونى و در راس آنها شــرکت هاى تعاونى تولیدى باید در 

اولویت پرداخت تسهیالت قرار داشته باشند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین با تشریح اهداف اعتبارى بانک در سال جارى گفت: 
میزان تسهیالت پرداختى در سال 1400 به رقم 250 هزار میلیارد ریال خواهد رسید که نسبت 

به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است.
مهدیان یادآور شد :شعب عالوه بر اینکه مى توانند خدمات و محصوالت متنوع بانک را معرفى 

کنند مى توانند اقدام به یک تعامل مثبت و اثر گذار کنند.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در راستاى هم افزایى با دولت سیزدهم و در چارچوب 

راهبرد هاى بانک نیاز است که تامین اعتبار طرح هاى اشتغالزا در اولویت قرار گیرد.
وى با بیان اینکه طرح اشتغال پایدار روستایى و عشــایرى نیز باید با قدرت ادامه یابد گفت: 
اقدامات و تالش هاى همکاران موجب شده است که براى بیش از 26 هزار طرح در سراسر 

کشور تامین اعتبارانجام شود.
در این گفت و گوى تلفنى سعید اسمى زاده رئیس شــعبه نمین اردبیل و حسن معینى امام 
قیسى، رئیس شعبه بروجن چهار محال و بختیارى به بیان نظرات و دیدگاه هاى خود پرداختند.

تعامل با شرکت هاى تعاونى تولیدى تقویت شود

به گزارش خبرگزارى مهر، به مناســبت 28 اکتبر روز جهانــى پویانمایى، هفته فیلم 
«انیمیشــن» در اصفهان به مدت ســه روز برگزار و با اجراى برنامه هاى متنوع براى 
عالقه مندان و متخصصان این رشته به گرامیداشــت این روز و هنرمندان این رشته 

پرداخته مى شود.
در این نشست سه روزه برنامه هاى متنوعى از جمله تکریم و بررسى آثار هنرمند انیمیشن 
اصفهان حسن خراسانى، اکران فیلم هاى انیمیشن ساخته شده در 10 سال گذشته در 
اصفهان، بررســى مکتب و تاریخچه دیزنى با حضور پیام معنوى، نشســت تخصصى 

انیمیشن ایران با حضور امیرحسین صالحى برگزار مى شود
هفته فیلم انیمیشن از ساعت 15 تا 19 روزهاى دوشنبه تا چهارشنبه (10 الى 12 آبان ماه 
1400) در سالن سعدى حوزه هنرى اســتان اصفهان واقع در خیابان استاندارى، گذر 

سعدى، عمارت تاریخى سعدى با رعایت پروتکل هاى بهداشتى برگزار مى شود.

در این ارتباط مدیر واحد هنرهاى تصویرى حوزه هنرى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
سال ها در اصفهان انیمیشن مغفول مانده است و ما اکنون با همکارى دفتر تخصصى 
سینما سعى در آشنایى عالقه مندان با این هنر قدرتمند و جذاب داریم، افزود: این برنامه ها 
را با هدف ایجاد پاتوق براى مخاطبان این رشته و همچنین ارتباط و تعامل بیشتر فعاالن 
انیمیشن در اصفهان برگزار مى کنیم زیرا در سال هاى دور نیز حوزه هنرى استان اصفهان 

همیشه مامن فعاالن این رشته بوده است.
نرگس رجایى با اشاره به اینکه این برنامه ها براى بسیارى از عالقه مندان انیمیشن مفید 
خواهد بود، خاطرنشان کرد: عالقه مندان مى توانند در طول سال نیز هر دو هفته یک بار 
برنامه هاى مختص انیمیشن را دنبال کنند که شامل یک هفته نمایش فیلم، یک هفته 
برگزارى جلسه نقد و بررسى انیمیشــن و یک هفته نیز برگزارى ورك شاپ انیمیشن 

خواهد بود.

هفته فیلم «انیمیشن» در اصفهان برگزار مى شود

کمیسیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان وبینار دورنماى سرمایه گذارى موادمعدنى در 
دوران پساکرونا را با حضور بهرام شکورى عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى ایران 
وسیامک حاج سید جوادى وکیوان جعفرى دوتن از تحلیلگران بین المللى حوزه بازارسنگ 

و فوالد برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در این وبینار سیدرسول رنجبران، عضو 
هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان ارائه پیشنهادات و راهکارهاى رفع مشکالت حوزه 
معدن در جلسات شوراى گفت و گوى دولت و بخش خصوصى را در پیگیرى و رفع مسائل 

این حوزه موثر دانست. 
سیامک حاج سیدجوادى، تحلیلگر بین المللى بازار ســنگ در این وبینار گفت: تحلیل 
جهانى تولید سنگ درگروه هاى مختلف نشان دهنده افزایش 2/5 میلیون تنى تولید گروه 
سیلیسى و کاهش 1/5میلیون تنى گروه آهکى است. وى با بیان اینکه تمامى قاره هاى 
جهان با افت تولید مواجه بوده اند و تنها قاره آسیا 3/5 میلیون تن افزایش تولید داشته 
است، چین و هند را در افزایش تولید گرانیت موثر دانست و تاکید کرد افزایش تولید این 

کشورها برروى باال رفتن تولیدات این قاره تاثیرگذار بوده است. 
سیدجوادى  پیش بینى کرد تقاضاى سنگ هاى گروه سیلیسى به خصوص کوارتزیت 
افزایش خواهد یافت و این در حالى است که وضعیت سنگ گروه آهکى اصال مناسب 

نیست. 
حاج سیدجوادى توجه جدى به افزایش تولید معادن با تمرکز بر ماشین آالت معدنى را در 

دوره کنونى ضرورى دانست و تاکید کرد براى رقابت با ترکیه الزم است حدود 10 تا 12 
میلیون تن تولید مازاد برمصرف داخلى داشته باشیم. 

وى صادرات تک محورى و تک کشورى را دیگر معضل صادرات سنگ در ایران عنوان و 
تصریح کرد: براى خروج از بازار تک کشورى رفع ضعف هاى ساختارى ضرورى است. این 
تحلیلگر برجسته رفع معضالت مدیریت بازاریابى و مارکتینگ و رعایت استانداردهاى 

فراورى را در افزایش سهم ایران در بازارجهانى حایز اهمیت دانست.

صادرات تک محورى و تک کشورى معضل صادرات سنگ است
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راه آهن سریع السیر 

حذف شد

متخصص تغذیه گفت:وقتى کسى وزن باالیى دارد و چاقى اطراف 
شکم دارد مى توان پیش بینى کرد که به دیابت مبتال مى شود. 

معموال این موضوع در آقایان در سنین پایین تر و در خانم ها بعد از 
یائسگى رخ مى دهد. على میالنى بناب گفت: همه سلول هاى بدن 

ما براى تامین انرژى به قند خون نیاز دارند. بدن همواره...

شــوراى اقتصاد زمانبندى بازپرداخت فاینانس 
15/3 میلیارد یوآنى ساخت راه آهن سریع السیر 
قم-اصفهان را به وزارت راه و شهرسازى ابالغ 

کرد.
سید مسعود میرکاظمى، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و شوراى اقتصاد، 
مصوبه این شــورا در خصوص راه آهن ســریع 
السیر قم-اصفهان را با اســتفاده از فاینانس 15 
میلیارد و 300 میلیون یوآنى چین به وزارت راه و 

شهرسازى ابالغ کرد.
بر اساس این مصوبه...

اصفهان اصفهان ––  رامسر هوایى شد  رامسر هوایى شد
در راستاى افزایش پرواز هاى استانى، «هما» و از امروز؛در راستاى افزایش پرواز هاى استانى، «هما» و از امروز؛
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نقطه بحرانى به نام کیفیت هوا

مظاهرى:

هندل کردن مشکالتم سخت است
دروازه بان تیم فوتبال استقالل تهران مى  گوید برخى مشکالت شخصى دلیل 

ناراحتى او در مصاف برابر تراکتور بوده است.
رشــید مظاهرى که در مصاف با تراکتــور پس از حضــور تعویضى مقابل 
ذوب آهن بار دیگر روى نیمکت حضور داشت، در واکنش به این سئوال که چرا 

طى روزهاى گذشته ناراحت بوده...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فقط قم-اصفهان احداث مى شود؛

استاندار اصفهان:
 به استان ها 

اجازه تصمیم گیرى 
داده شود

ورود قوه قضاییه به ماجراى تخریب دیوار 
دانشگاه آزاد نجف آباد

5

هشدار نوید کیا هشدار نوید کیا 
جدى گرفته نشد! جدى گرفته نشد! 

4

4

2

3

رئیس پلیس راه فرماندهى رئیس پلیس راه فرماندهى 
انتظامى استان:انتظامى استان:

راه هاى راه هاى 
دو طرفهدو طرفه

 مهمترین نقاط  مهمترین نقاط 
حادثه خیزحادثه خیز

 اصفهان است اصفهان است

رئیس پدافند غیرعامل با رئیس پدافند غیرعامل با 
اشاره به اخالل در اشاره به اخالل در 

سامانه سوخت:سامانه سوخت:

یک گل یک گل 
خوردیم اماخوردیم اما

 بازى را بازى را
 نباختیم نباختیم

کامبیز دیرباز: مافیاکامبیز دیرباز: مافیا
 با کسى شوخى ندارد با کسى شوخى ندارد

هن
دروازه بان
ناراحتىا
م رشــید
ذوب آهن
طى روزه

2
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رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه براساس 
تحلیل هاى اطالعاتى حمله سایبرى به سامانه هاى سوخت 
از طرف یک کشور خارجى و آمریکایى ها و صهیونیست ها 
انجام شده اســت، گفت: اما از نظر اطالعات فنى در حال 
بررسى هســتیم و به صورت قطعى نمى توانیم اظهار نظر 

کنیم.
ســردار غالمرضا جاللى با بیان اینکه این حمله در بخش 
میان افزار اتفاق افتاد که حمله بسیار پیچیده و پاکسازى آن 
دشوار است، افزود: این حمله به حمله سایبرى به راه آهن و 

بندر شهید رجایى شبیه است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: اگر حمله به 

سیستم توزیع سوخت در الیه سخت افزار اتفاق مى افتاد نیاز 
به نفوذ بود یعنى یا شرکت سازنده سخت افزار در این حمله 
دخیل بود یا تجهیزاتى باید ساخته مى شد و در سیستم قرار 
مى گرفت. او ادامه داد: حمله سایبرى به تابلوهاى تبلیغاتى 
نیز با حمله به سیستم توزیع سوخت مرتبط بود البته از نظر 
اتصال فنى مسئله در حال بررسى است و تاکنون ارتباطى 
پیدا نکرده ایم. ســردار جاللى گفت: ممکن است عوامل 
داخلى نیز در این حمله ســایبرى دخالت داشته باشند که 

دستگاه هاى امنیتى در حال بررسى هستند.
وى تأکید کرد: در این حمله سایبرى یک گل خوردیم اما 

بازى را نباختیم.

رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران خودروى اصفهان در 
مورد آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: در بازار، هم 
رکود و هم آرامش وجود دارد؛ به علت وجود بیمارى کرونا 
مسافرت ها کم شده و از طرف دیگر قیمت ارز که مستقیمًا 
روى قیمت خودرو تأثیرگذار است، افزایشى ندارد که اتفاق 

خاصى در بازار بیافتد.
حمیدرضا قندى افزود: سوبســیدهاى بســیار شدیدى 
از طریق قرعه کشــى ها به بعضى از افراد داده مى شود. 
مى توان گفت 95 درصد از کسانى که براى قرعه کشى ها 
ثبت نام مى کنند، فروشنده بازار هستند و تنها 5 درصد آنها 
براى مصرف شخصى ثبت نام  مى کنند. براى نمونه پژو 

پارس در قرعه کشى ها 140 میلیون تومان است درحالى 
که قیمت همین خودرو در بازار 280 میلیون تومان است.

وى در ادامه تصریح کرد: این حق مردم است که دولت 
به یکسرى از افراد مى دهد که یا کد ملى سفید دارند یا 
کد ملى را 10 میلیون یا 20 میلیــون تومان مى خرند و 
در بازار 140 میلیون تومان یا 150 میلیون تومان سود 
مى کنند. ســایپا قیمت ها را به بازار نزدیک کرده است، 
براى مثال کوییــک R در کارخانه 150 میلیون تومان 
فروخته مى شــود که با بازار حــدود 20 میلیون تومان 
تفاوت دارد که با توجه به فاصله زمانى تحویل، قیمت به 

بازار نزدیک است.

یک گل خوردیم 
اما بازى را نباختیم

درآمد 10 تا 20 میلیون تومانى 
از کدملى!

اصفهان-رامسر
هوایى شد

   میزان | در راستاى افزایش پرواز هاى استانى، 
«هما» از امروز دهم آبان در روز هاى دوشــنبه و 
چهارشنبه هر هفته از اصفهان به مقصد فرودگاه 
رامســر پرواز مى کند. این پرواز هــا در روز هاى 
دوشنبه و چهارشــنبه هر هفته در ساعت 9 و 10 
دقیقه فرودگاه اصفهان را ترك و در ساعت 10 و 
45 دقیقه وارد فرودگاه رامســر مى شود. برگشت 
این پرواز در ســاعت 11 و 20 دقیقــه از فرودگاه 
رامسر پرواز و در ساعت 13 و 30 دقیقه در فرودگاه 

اصفهان به زمین مى نشیند.

مورد قم و گیالن
   خبر فورى | عضو علمــى کمیته مقابله با 
کرونا گفت: استان قم کمترین استقبال از واکسن 
کرونا را داشــته است و اســتان گیالن بیشترین 
اســتقبال را. علیرضا ناجى افزود: تنها 33 درصد 
از مردم کشــور دوز دوم واکسن را تزریق کرده اند 
و هرگاه میزان واکسیناسیون به 80 درصد برسد، 
مى توان امیدوار بود که گردش ویروس پایین بیاید.

انتخاب سردبیر «همشهرى» 
   سینماپرس | محسن مهدیان، مدیرعامل 
مؤسسه «همشهرى»، در حکمى دانیال معمار را 
به سمت سردبیرى روزنامه «همشهرى» منصوب 
کرد. این دانش آموخته علوم ارتباطات از سال 1382 
در روزنامه «همشــهرى» فعالیت مى کند و جزو 

نیروهاى رسمى این روزنامه است. 

خواستند خودى نشان دهد
   روزنامه شــرق | محمد ســرافراز رئیس 
اســبق صداوســیما گفت: در دوره ما فشار براى 
تعطیلى برنامه 90 بود، منتها مجموعه تصمیمات 
این بود که این کار انجام نشود. اما به نظرم در دوره 
بعد خواستند مدیر مجموعه شبکه 3 خودش را نشان 
دهد و او هم کمک کرده که این برنامه تعطیل شود. 
اینکه کجــاى دنیاى یک رســانه برند خودش را 
تعطیل مى کند، این را باید از خودشان بپرسید. شاید 
تصور مى کردند مى توانند شبیه اش را درست کنند 

که خب نتوانستند!

چند میلیون ایرانى 
مستأجرند؟

   ایلنــا | آخرین آمار سرشمارى مى گوید از 27 
میلیون و 500 هزار خانوار بیش از شش میلیون و 
750 هزار خانوار مستأجر هستند که به طور قطع با 
توجه به ازدواج هاى جدید و همچنین طالق خانوار 
مستأجر افزایش پیدا کرده اســت. از سوى دیگر 
نوسانات قیمتى و کاهش درآمد ها باعث شد عده اى 
از خانه دار ها به جمعیت مســتأجران اضافه شوند. 
برخى از مالکان براى تبدیل به احسن ملک و مسکن 
خود اقدام کردند، اما با تنش قیمتى در بازار مواجه 

شدند و تمام زندگى و سرمایه خود را از دست دادند.

«یوز» پالك شد!
   روزیاتــو | بعد از مدت ها کــش و قوس و 
انتظار، ظاهراً اولین خودرو برقى ایرانى با نام «یوز 
ایرانى» مجوز تردد گرفته و پالك شده است. سورنا 
ســتارى، معاون علمى و فناورى رئیس جمهور از 
پالك گذارى اولین خــودروى برقى ایرانى گفت 
که در ابتــدا کار خود را با یک پروژه دانشــگاهى 
توسط دانشجویان دانشــگاه آزاد باراجین قزوین 
کار خود را شروع کرده و حتى حسن روحانى رئیس 
جمهور سابق نیز یکبار سوار آن شده بود. ستارى 
در این باره گفته اســت: خودروى برقى ایرانى نیز 
که به تازگى پالك گذارى شــده، پنج سال طول 
کشید تا اســتاندارد هاى آن اخذ شود، در حالى که 
خودرو هاى خارجى بــه راحتى مجوز ورود به بازار 

را دریافت مى کنند.

زود ما و زود آنها
   روزنامــه ایران | حســین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه درباره مذاکرات هســته اى مــى گوید: هنگام 
حضورم در نیویورك طرف هاى مقابل از من مرتب درباره 
زمان مى پرسیدند و مى خواستند بدانند که منظور من از 
تکرار واژه Soon (زود) چه وقت اســت؟ به صراحت 
گفتم: کلمه «زود» در فرهنگ ایرانى با فرهنگ غربى 
تفاوت زیادى دارد. من خطاب به آنها گفتم شما مقام هاى 
غربى پنج سال و نیم بعد از برجام به ما دائماً مى گفتید قرار 
است کانال مالى «اس پى وى» یا «اینستکس» به زودى 
باز شود اما با گذر چند سال هیچ اتفاق مهمى که در تراز 
اقتصاد بزرگ ایران باشد، رخ نداد پس کلمه «زود» از نظر 
شما سه کشور اروپایى یعنى پنج سال و نیم و بیشتر و بعد 
از این همه مدت هنوز هیچ اتفاقى رخ نداده است اما از نظر 
ما اینطور نیست و به محض اینکه به جمع بندى برسیم 

به مذاکره برمى گردیم.

نعمت هواى آلوده!
   رویــداد24 | حجت االســالم علیرضا سلیمى، 
عضو هیئت رئیسه مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
برخى از افراد که در دولت گذشــته در سطح معاون 
وزیر و رؤساى سازمان هاى مهم کشورى مسئولیت 
داشته اند، به بهانه آلودگى هواى تهران دو سه ماه به 
ژنو و وین رفته اند و آنجا ساکن شده اند و جالب است از 
همانجا درباره مسائل کشور مصاحبه و تئورى پردازى 
مى کنند و کشــور را به هم مى ریزند. در تابســتان 
اخیر هم برخى از همین ها بــه بهانه گرمى هوا راهى 

کشور هاى اروپایى مى شدند.

نعمت هک شدن!
   رویــداد24 | یک حســاب سرانگشتى از حجم 
گردش مالــى روزانه بنزین نشــان مى دهد، روزانه 
تقریباً 75 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف مى شود 
که سهم بنزین ســهمیه اى از آن حدود 60 درصد و 
ســهم بنزین آزاد بین 35 تا 40 درصد گزارش شده 
است. یعنى پس از اختالل ســامانه سوخت حداقل 
روزانه 150 میلیارد تومان بیشــتر از قبل درآمد عاید 

دولت شده است.

صداى معاون قالیباف هم 
درآمد

   برترین هــا | سید محمود رضوى، مشاور قالیباف 
در توییتى نوشــت: نرخ مصوب یک شــانه تخم مرغ
 43 هزار تومــان و در میادین تره بار و فروشــگاه هاى 
زنجیره اى توزیع مى شود! یک شانه تخم مرغ عادى غیر 
برند و بدون بسته بندى را دیشب خریدم 65 هزار تومان! 
جاى نظارت میدانى و برخورد قهرى تعزیرات حکومتى 

این وسط خالى است! 

طالبان جشن عروسى را 
به رگبار بستند 

   انتخاب | عناصر مســلح گروه طالبــان به بهانه 
پخش موسیقى به شــرکت کنندگان در یک مراسم 
عروسى آتش گشــوده و دو نفر را کشــتند. نزدیکان 
قربانیان گفتنــد که افراد مســلح طالبان در شــهر 
«سورخود» در شرق افغانستان پس از بازداشت دعوت 
شدگان به مراسم عروســى که در حال گوش دادن به 
موسیقى افغانستانى بودند اقدام به تیراندازى کردند که 
در اثر آن دو نفر کشته شدند و دو نفر دیگر زخمى شدند. 
«ذبیح ا... مجاهد» سخنگوى گروه طالبان این حادثه 
را تأیید نکرد اما گفت کــه طالبان با این گونه اقدامات 

مخالف است.

غنى تابعیت مى گیرد؟
   فــرارو | «رحمت ا... نبیــل»، رئیس امنیت ملى 
دولت «اشــرف غنــى» در توییتى مدعى شــد که 
رئیس جمهور سابق افغانستان درصدد کسب تابعیت 
لبنان است. «روال غنى»، همسر اشرف غنى مسیحى 

است و تابعیت لبنان را دارد.

خبرخوان

ماجراى قهر چند روزه جواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه 
پس از سفر «بشار اســد»، رئیس جمهور سوریه به ایران 
بدون اطالع او در زمان خود بســیار خبرساز شد. بر اساس 
شایعات، ظریف در جریان سفر بشار اسد به ایران قرار نداشت 
و همین موضــوع او را آزرده کرده بود تا جایى که در پیامى 
اینستاگرامى اســتعفاى خود از مقام وزارت امور خارجه را 
اعالم کرد، اســتعفایى که پذیرفته نشد و در نهایت ظریف 

به کار خود ادامه داد. 
این ماجرا در زمــان خود واکنش هاى بســیارى را در پى 
داشت و اکنون حسین جابرى انصارى معاون پیشین عربى 
و آفریقاى وزارت امور خارجه در کالب هاوس روایتى تازه از 
این ماجرا دارد. انصارى در این نشست مى گوید که سردار 
شهید قاسم سلیمانى از بى خبرى ظریف از ورود بشار اسد به 

تهران بى اطالع بوده است.
وى در این باره مى گوید:  آن دو سه روزى که وزیر خارجه به 
محل کار خود نیامدند، با جشنواره بین المللى فیلم فجر در 
تهران همزمان بود. آن شب، حدود ساعت 9، داشتم از محل 
کارم در میدان امام خمینى (ره) به وزارت ارشــاد مى رفتم 
که یک فیلم سینمایى جشنواره را ببینم. حاج قاسم تماس 
گرفت و با ابراز ناراحتى از اتفاقى که افتاده بود، گفت جریان 

چیست؟ چرا این جورى شد؟ باید سریع جمعش کنیم.
جابرى انصارى در ادامه تصریح مى کند: من آنجا به روال 
همیشگى شفافیت و صراحتى که دارم نگاه خودم را مطرح 
کردم که به تهران آمدن رئیس جمهور ســوریه به لحاظ 
نمادین و نشانه هاى سیاســى و راهبردى خیلى معنا دارد.  
گفتم این یک موفقیت نمادین بزرگ براى ایران بود، اما با 
توجه نکردن به برخى جوانب موضوع، به یک نقطه ضعف 

تبدیل شد. یعنى یک مسئله اختالفى شد که حال باید آن 
را جمع و جور کرد. ایشان هیچ بحثى با من نکرد که اینجور 
نیست. بر عکس، چند دقیقه توضیح دادند که نیت و قصدى 
در کار نبوده که این گونه شود و دفتر رئیس جمهور و رئیس 

جمهور از سفر مطلع بوده اند و فرض من این بوده که به وزیر 
خارجه هم اطالع مى دهند. به هر حال بعد از این توضیحات 
اقناعى، همه حرف شهید ســلیمانى این بود که اآلن باید 
کمک کنیم هرچه زودتر این مسئله حل شود و به این شکل 

نماند. حاج قاسم، پا در یک کفش کرد تا هرچه زودتر کدورتى 
که در اثر این موضوع ایجاد شــده بود، رفع شــود. شهید 
سلیمانى به خانه دکتر ظریف رفت و با محبت و ویژگى هاى 

ارتباطى که داشت، به این ماجرا خاتمه داد.

روایتى جدید از قهر ظریف پس از سفر «بشار اسد» به ایران

حاج قاسم از بى خبرى ظریف بى اطالع بود

نخستین سنگ گور منقوش مربوط به دوره اشکانى طى 
کاوش هاى نجات بخشى در گورستان مرسین چال کشف 

و به موزه باستان شناسى استان سمنان تحویل داده شد.
عطا حسن  پور، سرپرست هیئت باستان شناسى، گورستان 
مرســین چال را محوطه اى مربوط به دوره اشــکانى با 
گورهاى متعدد خواند که سومین فصل کاوش خود را در 

مهرماه 1400 پشت سر گذاشته است.
حسن پور با اشاره به اینکه طى کاوش  هاى صورت گرفته 
در فصل سوم و در دو فاز، 68 گور از نوع گورهاى چاله اى در 
این محوطه کشف شد، تصریح کرد: تدفین در این گور  ها 

به صورت طاق باز با جهت شرقى غربى انجام شده است.
او افزود: گورهاى گورستان مرســین چال حاوى اشیاى 

متعددى از دوره اشــکانى اســت که به عنوان گور نهاده 
براى دنیاى پس از مرگ در کنار مردگان قرار مى گرفتند.

سرپرست هیئت باستان شناسى کاوش هاى نجات بخشى 
گورستان مرسین چال از جمله  مهمترین یافته هاى کمیاب 
در کاوش هاى باستان شناسى دوران تاریخى در ایران را 
کشف یک سنگ گور منقوش در گورستان مرسین چال 

دانست که در گور شماره 39 به دست آمده است.
 این باستان شناس با بیان اینکه این گورنگاره به صورت 
عمودى بر باالى سر متوفى قرار دارد، تصریح کرد: ارتفاع 
سنگ گور 52 ســانتیمتر، عرض آن 38 و ضخامت آن 7 

سانتیمتر است.
حسن پور گفت: بر روى این سنگ گور نقش یک اسب و 

سوارکار ایستاده در مقابل درختى ترسیم و به شیوه کوبشى 
یا کنده با عمق کم بر روى ســنگى صاف از جنس سنگ 

آهک نقش شده است.
سرپرست هیئت باستان شناسى کاوش هاى نجات بخشى 

گورستان مرسین چال با اشاره به اینکه تاکنون نمونه این 
سنگ گور منقوش از دوره اشکانى در ایران گزارش نشده 
خاطرنشــان کرد: این سنگ گور به شــماره 156ثبت و 

تحویل موزه باستان شناسى استان سمنان شد.

رونمایى از بخش دیگرى از تاریخ دوره اشکانى 

کشف یک سنگ قبر بى نظیر در سمنان

«آرمان عبدالعالى» براى چهارمین بــار در یک ماه اخیر به 
سوییت انفرادى منتقل شد تا باز با تجربه روزهاى قرنطینه 
قبل از اجراى حکــم قصاص،رویارویى با ترس مرگ را نیز 

تجربه کند.
آرمان که 8 ســال قبل به اتهام قتل دختر مورد عالقه خود 
روانه زندان شــد، به تقاضاى اولیاى دم و با حکم دادگاه به 

قصاص محکوم شد.

در حالى که پدر و مادر «غزاله» به عنوان اولیاى دم اصرار به 
اجراى حکم قصاص دارند؛ عده اى ضمن ابراز همدردى با 

آنها تقاضاى بخشش از قصاص کرده بودند.
حاال که بار دیگر شــمارش معکوس براى رفتن آرمان پاى 
چوبه دار آغاز شده اســت؛ باز هم چشم امید بخشش جان 
آرمان به قلب پر عطوفت اولیاى دم است. آرمان عبدالعالى 

چهارشنبه 12 آبان ماه پاى چوبه دار خواهد رفت.

«آرمان» باز هم زیر تیغ رفت 
گزارشى از قیمت تمام شــده هفت غذاى محبوب ایرانى 
براى یک خانواده پنج نفره بازتاب زیادى در شــبکه هاى 

اجتماعى داشت.
بر اساس دستور پخت کتاب «مستطاب» مرحوم دریابندرى 
قیمت آبگوشــت؛ حدود 250 هزار تومان، خورشت قیمه؛ 
حدود 280 هزار تومان، قورمه ســبزى؛ 270 هزار تومان، 
کتلت؛ حدود 160 هزار تومان، کوکو ســیب زمینى؛ حدود 
35 هزار تومــان، ته چین مرغ؛ حدود 190 هــزار تومان و 

فسنجان؛ حدود 320 هزار تومان براى یک خانواده پنج نفره 
تمام مى شود که یعنى به طور متوسط هزینه ناهار هر روز 
210 هزار تومان است و اگر هزینه شام و صبحانه را روى هم 
140 هزار تومان حساب کنیم، یک خانواده پنج نفره براى 
تأمین غذاى هر روز به 350 هزار تومان پول نیاز دارد که در 

ماه مى شود 10 میلیون و 500 هزار تومان!
کاربرى نوشت: «یعنى اگه ســه تا بچه داشته باشى، با 10 

میلیون حقوق فقط مى تونى شکم خانواده رو سیر کنى.»

یک وعده غذاى ایرانى چند؟

کوچک شدن قالب پنیر در برخى برند ها این سئوال را در 
ذهن ایجاد مى کند که آیا تولیدکنندگان این محصوالت 
اقدام به کم فروشى مى کنند یا اتفاقى دیگرى در این بین 
رخ مى دهد؟ ســئوالى که یکى از اعضاى هیئت مدیره 
انجمن صنایع لبنى توضیحاتى در خصوص آن ارائه کرد.

محمد فربد در پاسخ به این سئوال که چرا قالب هاى پنیر 
لیوانى برخى برند ها روز به روز کوچک تر و آب نمک داخل 
آن بیشتر مى شود، گفت: کوچک شدن اندازه پنیر گاهى 
در اثر پدیده آب انداختگى است. برخى پنیر ها مانند یواف 
یا سفید دچار این پدیده مى شــوند. یعنى آب پنیر در اثر 
شرایط نامساعد طى تولید یا پس از آن از پنیر جدا شده و به 

کاهش وزن پنیر (وزن آبکش) منجر مى شود.
وى ادامه داد: سال 1393 از پژوهشگاه استاندارد تقاضا 
کردیم که پدیده آب انداختگى پنیر را بررســى و درصد 
مجاز آن را اعالم کند. براساس گزارش تهیه شده توسط 

این مرکز 14تا 15 درصد آب انداختگى در مورد پنیر هاى 
یواف مجاز است. گذشت زمان و افزایش دماى نگهدارى 

باعث افزایش میزان درصد آب اندازى مى شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنى گفت: اگر مصرف 
کنندگان احســاس کردند وزن پنیر با عددى که بر روى 
بسته آن درج شده همخوانى ندارد کافى است که آن را 
وزن کنند و قطعاً اگر این موضوع اثبات شــود که برندى 
اقدام به کم فروشــى کرده با آن برخورد خواهد شــد و 

انجمن صنایع لبنى نیز پیگیر آن خواهد بود.
وى در پایان با بیان اینکه در این پدیده بحث کم فروشى 
مطرح نیســت بلکه به دالیل ذکر شده پنیر آب خود را از 
دست مى دهد و کوچک تر به نظر مى رسد، گفت: رقابت 
میان شرکت هاى لبنى به حدى باالست که هیچ برندى 
با کاهش کمیت و کیفیت خــود را از عرصه رقابت خارج 

نمى کند.

چرا برخى پنیر ها روز به روز آب مى روند؟

مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد:  قوه قضاییه از باب حقوق 
عمومى به اقدام نماینده مجلس شوراى اسالمى در تخریب 

بخشى از دیوار دانشگاه آزاد نجف آباد ورود کرده است.
على القاصى مهر دادســتان تهران در پــى اقدام ابوالفضل 
ابوترابى نماینده مردم نجف آباد در تخریب بخشى از دیوار 
دانشگاه آزاد این شهرستان، در پاسخ به سئوالى در مورد این 
موضوع به خبرنگاران گفت: از آنجا که دانشگاه آزاد یک نهاد 
غیرخصوصى و عمومى است و اموال و سرمایه آن به عنوان 
سرمایه عمومى محسوب مى شود با توجه به ماده 5 اساسنامه 
دانشــگاه آزاد و تبصره ذیل آن موضوع از باب حق عمومى 

پیگیرى و برخورد قانونى الزم صورت مى گیرد.
بنابراین گزارش، محمدرضا حبیبى رئیس کل دادگسترى 
استان اصفهان نیز در این زمینه با اشاره به نامه رئیس دانشگاه 
آزاد نجف آباد به فرماندارى و ارسال رونوشت آن به دادسرا 

گفته بود که به دادســتان نجف آباد تأکید شده که اقدامات 
تصرفى تا طى شدن مراحل قانونى متوقف شود و براى انجام 
تشریفات قانونى، پیگیر موضوع باشد. در فیلمى که از این 
اتفاق در شــبکه هاى اجتماعى منتشرشده است، ابوالفضل 
ابوترابى فــرد، نماینده مردم نجف آباد و تیــران و کرون در 
مجلس، سوار بر یک دســتگاه لودر و در کنار دست راننده 
ایستاده است و این لودر بخشى از دیوار دانشگاه آزاد نجف آباد 
را تخریب مى کند و تعدادى نیز در حال تصویربردارى از این 
اتفاق هستند. بر اســاس اطالعات و اخبار منتشرشده، این 
بخش از دیوار دانشگاه آزاد نجف آباد که در جنوب اراضى این 
مجموعه آموزشى قرار دارد در مسیر آزادسازى طرح عمرانى 
تقاطع غیر همسطح دانشجوست که اجرایى شدن این طرح 
عمرانى نقش بســزایى در بهبود وضعیت تردد و ترافیک و 

ایمن سازى مسیر در آن منطقه خواهد داشت.

ورود قوه قضاییه به ماجراى تخریب دیوار 
دانشگاه آزاد نجف آباد
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بیسکویت هایى 
با قیمت و آرد دولتى!

مدیر کل تعزیرات حکومتى اسـتان اصفهان از کشـف 
تخلف کارخانه تولید بیسکویت توسط گشت مشترك 
تعزیـرات حکومتى اصفهـان خبرداد. منصـور انصارى 
اعالم کرد: گشـت مشـترك تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان که با حضور رییس شعبه چهارم بدوى تعزیرات 
حکومتى استان و نمایندگان دستگاه هاى نظارتى انجام 
مى شود موفق به کشـف تخلف دریک شـرکت تولید 
بیسکویت شد. وى اظهارکرد: در بازرسى گشت مشترك 
از یـک شـرکت تولیـد بیسـکویت، مقادیر زیـادى آرد 
یارانه اى که به صورت غیرقانونى و به منظور سودجویى 
در تولیـد بیسـکویت مورد اسـتفاده قرار مـى گرفت در 
کارخانه مذکور کشف که توسـط تیم بازرسى توقیف و 

پرونده تخلف براى شرکت متخلف تشکیل شد.

ورود سامانه
 بارشى جدید به اصفهان 

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى اصفهان از ورود 
امواج بارشـى به اسـتان خبر داد. ابراهیم هنرمند اظهار 
داشت: فعالیت این سـامانه بارشـى از چهارشنبه هفته 
جارى تا جمعـه چهاردهم آبان سراسـر اسـتان را در بر 
مى گیرد اما در نواحى شمالى اسـتان به ویژه اردستان و 
نائین بارش هاى بهترى پیش بینى مى شود. کارشناس 
مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان اضافه کرد: 
ناپایدارى هاى جوى در سطح استان امروز وزش باد به 

نسبت شدید تا شدید و افزایش ابر است.

ترمیم 5000 مترمربع
 ترانشه آسفالت 

5000 مترمربـع ترانشـه آسـفالت درآبفـاى منطقـه 
فالورجان ترمیم شـد. به گزارش روابط عمومی آبفاى 
فالورجان، با شناسایى نقاط حفارى ها و تخریب آسفالت 
صورت گرفتـه در حـوادث لولـه آب و همچنین نصب 
انشعابات جدید در 9 شهر و 56 روستاى این شهرستان 
که توسـط آبفا صورت گرفتـه، عملیات ترمیـم 5000 

مترمربع ترانشه آسفالت در منطقه انجام شد.

انتقال آب روستاى نور آباد 
عملیـات اجرایی خـط انتقال آب چشـمه گردنـه بیژن 
به روسـتاي نورآبـاد منطقه پادنا آغاز شـد. بـه گزارش 
روابط عمومى آبفاى سـمیرم، این خـط انتقال به طول 
10 کیلومتر و با اسـتفاده از لوله هایى به قطر 90 و 100 
میلیمتر، به صورت مشارکتی با دهیاري انجام مى شود 
و هدف از انجام این عملیات، تامین آب شرب روستاي 
نورآباد اسـت. گفتنى است جمعیت روسـتاي نورآباد در 

حدود 700 نفر و داراي 200 مشترك است.

کشف 20 هزار لیتر
 گازوئیل قاچاق  

فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شـهر از کشف 20 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بازرسى از یک کارگاه متروکه 
در خمینى شهر خبر داد. سرهنگ غالمرضا براتى بیان 
داشت: ماموران پلیس آگاهى شهرستان خمینى شهر با 
انجام اقداماتى اطالعاتى از دپوى محموله اى گازوئیل 
در یـک کارگاه متروکه مطلع و در بازرسـى از محل 20 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق، کشف شـد. وى ادامه داد: در 
این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى شد.

فرصت دریافت واکسن 
به کارمندان و دیگر مشـاغل فرصت دریافت واکسـن 
داده شده است. سخنگوى سـتاد استانى مقابله با کرونا 
گفت:کارمندان ادارات و دیگر مشاغل باید کارت واکسن 
همراه خود داشته باشند. حجت ا... غالمى با بیان اینکه 
دانش آموزان متوسطه اول از اول آذر و متوسطه دوم از 
نیمه آبان باید در کالس درس حاضر شوند افزود: دانش 
آموزان باید واکسینه شده و در گروه هاى 15 نفره سه روز 

در هفته آموزش حضورى داشته باشند.

خبر

رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به اینکه آمار دقیقى 
از واکسیناســیون اصناف نداریم، گفت: به اتحادیه ها 
اعالم کرده ایم که هر فردى درخواست صدور و تمدید 
پروانه کسب دارد، ارائه خدمات آنها تنها منوط به داشتن 
کارت واکسن باشد.رسول جهانگیرى درباره آخرین روند 
واکسیناسیون اصناف، اظهار کرد: اصناف جزئى از بدنه 
جامعه است، اما در رصد واکسیناسیون اقشار مختلف در 

اصفهان، اصناف در رده باالترى قرار داشتند.
وى افزود: گفته مى شود بیش از 10 درصد کارکنان دولت 

نیز هنوز براى تزریق واکسن کرونا اقدام نکرده اند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه اتاق اصناف 

به صنوف و اتحادیه هاى مختلف، جهت تزریق واکسن 
اولتیماتوم داده اســت، تصریح کرد: به محضى که فاز 
برخورد قانونى آغاز شود، از ارائه خدمات به افراد شاغل در 
اصناف که از دریافت واکسن کرونا خوددارى کرده اند، 

جلوگیرى مى شود.
وى با اشاره به اینکه آمار دقیقى از میزان واکسیناسیون 
اصناف وجود ندارد، گفت: آمار واکسیناسیون افراد و اقشار 
مختلف از سوى مرکز بهداشت باید اعالم شود، اما مطابق 
آخرین آمار که 68 درصد کل اقشــار مختلف اصفهان 
واکسن کرونا دریافت کرده بودند، مرکز بهداشت استان 

آمار واکسیناسیون اصناف را 65 درصد اعالم کرده بود.

اســتاندار اصفهان گفت: باید به طور مکرر این مطالبه را از 
نمایندگان مجلس و وزیران داشته باشیم که امکان و فضاى 

تصمیم گیرى به استان ها ارائه شود.
ســید رضا مرتضوى اظهار داشت: بســیارى از معضالت 
امروز جامعه ما ناشى از نگاه حاکم به تمرکزگرایى در بخش 
سرمایه گذارى در کشور است .وى افزود: دولت و مجلس باید 
امکان و ظرفیت تصمیم گیرى در همه امور را به دستگاه هاى 
مختلف از جمله بیمه، بانک، حوزه قضایى و دستگاه هاى 
اجرایى استان ها ارائه کنند یا دست کم این قابلیت به بعضى 
از استان ها و دستگاه هاى اجرایى که از ظرفیت هاى الزم در 
حوزه منابع انسانى برخوردارند داده شود.مرتضوى اضافه 

کرد: بسیارى از مراجعه هاى امروز مردم به مسؤوالن استان 
مربوط به تصمیم هاى گرفته شده در تهران است و اصالح 
این مسأله از وظایف مدیران دولت و نمایندگان مجلس به 
شمار مى آید.اســتاندار اصفهان خاطرنشان کرد: بسیارى 
از مســائلى که امروز براى دریافت مجوزها در بخش هاى 
مختلف مانند مالیات، بانک ها، صنعت، معدن و تجارت و 
کشاورزى وجود دارد از طریق برگزارى نشست و گفت وگو 

در استان قابل حل است.
وى گفت: نزدیک به 70 تا 80 درصد مســائل اســتان در 
بخش هاى مختلف قابل پیگیرى و حل است بجز مواردى 

که در عرصه هاى بین المللى قرار دارد.

استاندار اصفهان: به استان ها 
اجازه تصمیم گیرى داده شود

آمار واکسیناسیون اصناف 
اصفهان مشخص نیست

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از تصادف منجــر به فوت در 

روگذر خیابان امام خمینى (ره) خبر داد.
فرهــاد کاوه آهنگــران اظهار کرد: ســاعت یک 
دقیقه بامداد دیروز یک شــنبه حادثه تصادف دو 
دستگاه خودرو پژو 405 و پراید به ستاد فرماندهى 
سازمان آتش نشانى اصفهان اعالم شد. وى افزود: 
امدادگران آتش نشــانى بالفاصله از ایستگاه هاى 
شــماره 2 (خیابان امام خمینى (ره)) و شماره 10 

(ابتداى خیابان بسیج) به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان تصریح کرد: با تالش تخصصى 
آتش نشانان در کمترین زمان ممکن فرد حبس شده 
در خودروى پراید را آزادسازى و جسد وى تحویل 

عوامل انتظامى دادند.
وى اضافه کرد: متأســفانه در ایــن حادثه راننده 
خودروى پراید که مردى 37 ساله بود، در دم جان 

باخت.

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
با اشاره به وقوع بســیار زیاد تصادفات در راه هاى 
دوطرفه، این راه ها را از مهمترین نقاط حادثه خیز 

استان برشمرد.
سرهنگ اصغر زارع اظهار داشت: براساس تجزیه و 
تحلیل صورت گرفته توسط کارشناسان مهمترین 
علتى که باعث بروز تصادفات در جاده هاى استان 
اصفهان مى شود عدم توجه به جلو است که عمدتًا 
ناشى از خســتگى و خواب آلودگى و حواس پرتى 

رانندگان رخ مى دهد.
وى دومین علت وقوع تصادفات در جاده هاى استان 
اصفهان را عدم رعایت ســرعت مجاز و مطمئنه از 
سوى رانندگان و ســومین علت را انحراف به چپ 

خودروها و سبقت هاى غیر مجاز عنوان کرد.
رئیس پلیــس راه فرماندهــى انتظامى اســتان 
اصفهان در خصــوص وجود نقــاط حادثه خیز در 
استان اصفهان هم گفت: در اســتان اصفهان 67 
نقطه حادثه خیز یا پرتصادف داشــتیم که با تالش 
کارشناســان پلیس، ســازمان راهــدارى و دیگر 
دســتگاه هاى مرتبط 29 نقطه آن برطرف شده و 

ما بقى این راه ها نیز براى رانندگان آشــکار سازى 
شــده تا هنگام ورود به این نقطه حــواس خود را 

بیشتر جمع کنند.
این مقام انتظامى در ادامه راه هــاى دوطرفه را از 
مهمترین نقاط حادثه خیز اســتان برشمرد و اظهار 
داشت: هم اکنون محورهاى ســمیرم به یاسوج، 
نیک آباد به حســن آباد و جرقویه، محور علویجه 
به اصفهان و انارك به خــور دو طرفه بوده و رفت 
و برگشــت خودروها در این محورهــا مقابل هم 
هســتند که زمینه وقوع تصادفات ناگــوار در این 

راه ها زیاد است.
ســرهنگ زارع عنوان داشــت: امیدواریم هرچه 
زودتر مســئوالن براى راه هــاى دوطرفه فکرى 
کرده و براى جداســازى این محورها اقدام مثبتى 
انجام دهنــد اما تا آن موقوع بــه رانندگان توصیه 
مى کنیم هنگام تردد در راه هاى دو طرفه، راه هاى 
روستایى و فرعى به طور ویژه توجه کرده و بیشتر 
نکات ایمنى را رعایت کنند و از ســرعت و سبقت 
غیر مجاز در این راه ها جداً خوددارى کنند تا دچار 

حادثه نشوند.

اتفاقات بافت تاریخى زواره از تخریب برخى از بناهاى 
تاریخى به نصب بنر و ساعت روى محراب سلجوقى 
مسجد شش محرابه و ایزوگام سقف بناهاى تاریخى 

در بافت رسیده است.
زواره شهر برج ها و باروها داراى بافت تاریخى منحصر 
به فرد و خشتى اســت که اداره میراث فرهنگى آن 
تحت نظر استان اصفهان است. بافت تاریخى این 
شهر از جمله بافت هاى خشتى است که در آن برج ها، 
مساجد و خانه هاى تاریخى زیادى در کنار هم قرار 

گرفته اند.

به تازگى مشاهده شده اتفاقاتى در حال رخ دادن در 
این بافت تاریخى است اتفاقاتى که منجر به تخریب 
بناهاى تاریخى، ایزوگام کردن ســقف خانه ها و بى 

احترامى به شأن مساجدش مى شود.
در یک نمونه ساعت، اسپیلت و وسایل اضافه مسجد، 
جاى محراب قدیمى مســجد پامنار زواره را گرفته 
اســت. در یک اقدام عجیب ســاعت را باالى سر 

محراب نصب کرده اند.
این در حالى است که مسجد متعلق به دوره سلجوقى 
بوده و تنها مسجد شــش محرابه در ایران و مسجد 
جامع شیعیان اســماعیلى در زواره بوده است. از این 
نظر، مسجد بسیار باارزش و داراى دومین منار کتیبه 

دار بعد از مسجد جامع ساوه است. 
در این باره محمد ابوطالبى عضو ایکوم ایران با ارسال 
تصاویرى به خبرنگار مهر بیــان کرد: براى ایزوگام 
سقف، اول روى کاهگل سیمان مى ریزند این سیمان 
اسیدى، خشت را پوك مى کند. چون اسیدى است. 
این مصالح ناهمگون موجب تخریب بیشتر بنا خواهد 
شد. از طرفى ایزوگام بستر مناسبى را براى رطوبت 

حبس شده و موریانه ایجاد مى کند.
ابو طالبى گفت: در دو ماه اخیر حدود 9 بناى تاریخى 
در این بافت تخریب شده است. این اتفاقات در چند 
ماه اخیر موجب شده تا نگرانى ها براى بافت تاریخى 

زواره بیشتر شود.

تصادف منجر به فوت روى روگذر
 خیابان امام خمینى(ره)

راه هاى دوطرفه 
مهمترین نقاط حادثه خیز اصفهان است

نصب ساعت روى 
محراب سلجوقى مسجد زواره!

استاد گروه خاك شناسى دانشگاه آزاداسالمى اصفهان 
گفت: مهمترین کانون تولید گردو غبار اصفهان منطقه 
سگزى در شرق، و ســپس تاالب گاوخونى و کوره ها و 

معادن اطراف است.
احمد جاللیان افزود: باخشکسالى هاى مستمر چند سال 
اخیر که از سال 1387 آغاز شــده و تا اکنون ادامه دارد 
تراکم پوشش گیاهى اصفهان کاهش یافته و جاى خود 
را به بیابان داده که مهمترین پیامد این پدیده گرد و غبار 

و ریزگرد است.
وى افزود: نتایج پژوهش ها نشان داده است که در منطقه 
"سگزى“ هر 6 روز و در ورزنه(تاالب گاوخونى) هر هفت 

روز یک پدیده گرد و غبار رخ مى دهد.
جاللیان اضافه کرد: بررسى ها همچنین نشان داد روند 
تولید گرد وغبار در منطقه "ســگزى“ و تاالب گاوخونى 
افزایشى بوده است به طورى که بر اساس مقایسه بین 
سال 2006 که هنوز وارد خشکسالى نشده بودیم با چهار 
ماه ابتداى سال 2021، تولید گرد و غبار از 2 مورد در سال 
2006 به 13 مورد(یعنى پنــج برابر) در چهار ماه ابتداى 
سال 2021 افزایش یافته اســت. به گفته وى، وضعیت 
این مســاله در اصفهان گاهى به قدرى خطرناك بوده 

که چندین بار کیفیت هوا به نقطه بحرانى رسیده است.
استاد دانشگاه، منشاء اصلى گرد و غبار اصفهان را شرق 
و شمال شرق این کالنشهر عنوان کرد و افزود: منطقه 
"سگزى“ با 43 هزار هکتار، یکى از مهمترین 16 کانون 

گرد و غبار اصفهان است.
وى ادامه داد: وزش بادهاى شرقى غربى در "سگزى“، 
گرد و غبار این منطقه بیابانى را به سمت شهر اصفهان 
مــى آورد که پس از ترکیــب با ریزگردهاى ناشــى از 
ترافیک، صنعت و ســوخت هاى فسیلى سالمت مردم 

را بشدت تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته وى، دشــت "ســجزى“ در گذشــته  نه چندان 
دور داراى مرغــزار و چمن زارهاى طبیعــى بوده ولى 
خشکسالى، برداشــت بى رویه از ســفره هاى آب هاى 
زیرزمینى، شــور شدن آب هاى ســطحى و زیرزمینى، 
بهره بــردارى غیر اصولى از اراضى گچى و رهاســازى 
معادن، از بین رفتن سنگفرش حفاظتى سطح خاك، این 
دشــت را در مدت زمان کوتاهى به یکى از کانون هاى 

اصلى تولید ریزگردها تبدیل نموده است.
جاللیان با بیان اینکه میزان فرســایش بادى سالیانه در 
سگزى 70 ُتن در هکتار اســت، افزود: این در حالیست 
که مقدار مجاز براى این پدیده یک ُتن است، از طرفى 
اکوسیستم شــکننده این منطقه حرکت گرد و غبار به 

سوى اصفهان را تشدید کرده است.
استاد گروه خاك شناسى دانشگاه آزاداسالمى اصفهان 
به زیر کشت نرفتن افزون بر 100 هزار هکتار از اراضى 
کشاورزى شهر و حاشیه اصفهان بدنبال خشکى زاینده 

رود را دلیل مهم دیگر گرد و غبار اصفهان برشمرد.
وى خشک شدن تاالب گاوخونى که در گذشته مهمترین 
پیکره آبى ایران مرکزى بوده است را دیگر منشاء مهم 
گرد و غبار اصفهان دانســت و افزود: تاالب بین المللى 
گاوخونى با حدود 47 هزار هکتار بدلیل دریافت نکردن 
حق آبــه 170 میلیون متر مکعب آب در ســال، اکنون 

خشک است.
جاللیان گفت: تجزیه هاى شیمیایى مؤید شور و سدیمى 
 بودن شدید رسوبات تاالب است که اگر روند خشک شدن 
همین طور ادامه داشــته باشــد و حق آبه تاالب به آن 
تخصیص پیــدا ننماید، در آینده نه چنــدان دور تاالب 
گاوخونى به عنوان منشاء اصلى تولید ریزگردهاى آلوده، 

استان هاى دیگر نیز تبدیل خواهد شد.
جاللیان به پژوهش ها و مطالعات انجام شده طى سال هاى 
92 تا اکنون اشاره و بیان کرد: مساله نگران کننده شرق و 
شمال تاالب است چرا که در این محدوده نوع ُرس ها قابل 
انبساط است و توانسته فلزات سنگین و سموم را در طول 
دوره اى که تاالب زهکش اراضى کشاورزى بوده در خود 
انباشت کند که چنانچه فعال شــوند با  خطر ریزگردهاى 

سمى روبه رو خواهیم شد.
استاد دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان افزود: کنترل 
کردن چشــمه هاى ریزگردهاى تاالب در صورت فعال 
شدن آن بسیار دشوار خواهد بود. جاللیان گفت: سونامى 
ریزگردهاى نمک نیز از دیگر تهدیدهاى فعال شــدن 
تاالب اســت که امکان کشــاورزى در منطقه را از بین 

مى برد.
وى با بیان اینکه در بررسى پدیده گرد و غبار اصفهان، 
بازوى شــرقى غربى تاالب گاوخونى از بازوى سگزى 

قوى تر اســت، افزود: ایجــاد کارگــروه احیاى تاالب 
گاوخونى و تامین حق آبه آن ضرورى است.

به گفته وى، گــرد و غبارهایى که به ســمت اصفهان 
مى آیند 70 درصد منشاء انسان زاد (صنعت، ترافیک و 
سوخت هاى فسیلى) و تنها 30 درصد منشاء طبیعى دارند 

که با ریزگردهاى انسان زاد تشدید مى شوند.
استاد گروه خاك شناسى دانشگاه آزاداسالمى اصفهان 
افزود: اولولیت نخســت، منطقه سگزى در حاشیه شهر 
اصفهان است که باید سازمان هاى اجرایى و دانشگاه ها 
طرح ها و اقدامات اصولى براى تثبیت گرد و خاك این 

منطقه انجام دهند.
جاللیان اجراى مالچ هاى ُرســى در منطقه ســجزى را 
راهکار مناسب و دوستدار محیط زیست براى تثبیت گرد 
و خاك این منطقه عنوان کرد و افزود: مالچ هاى ُرسى 
جذب رطوبت باالیى دارد، نفــوذ آب از آن ها به خوبى 
انجام مى شــود و به دلیل این نفوذپذیرى مناسب ایجاد 
روان آب نمى کند، اما مالچ هاى نفتى نفوذپذیرى ندارد یا 
اگر داشته باشد، باعث انتقال آالینده ها به آب هاى زیر 

زمینى مى شود.
وى افزود: تقویت پوشش گیاهى و گیاهان بومى منطقه 
با مالچ هاى ُرسى امکان پذیر اســت؛ همچنین از تولید 
گرد و غبار در بادهاى با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت 

جلوگیرى مى کند.
وى کاشــت بوته هاى گیاهى با ارتفاع 40 سانتى متر، 
براى جلوگیــرى از جهش ذرات گرد و غبار و اســتفاده 
همزمان از بادشکن ها را براى کنترل این پدیده پیشنهاد 

کرد.
جاللیان فعالیت بى وقفه معادن گچ و خاك در اصفهان 
را منشا مهم دیگر گرد و غبار برشــمرد و افزود: بخش 
عمده نیاز کشور به گچ و خاك را معادن اصفهان تامین 

مى کنند که این مساله باید مدیریت شود.
به گفته وى 70 کوره گچ پزى در حاشــیه اصفهان هر 
کدام در شــبانه روز یک ُتن گرد و غبار تولید مى کنند، 
از طرفى معادن شــن و ماســه پس از بهره بردارى به 
حال خود رها مى شــوند که گرد و غبــار حاصل از آن 
مى تواند تهدید جدى براى سالمت شهروندان بدنبال 

داشته باشد.

نقطه بحرانى به نام کیفیت هوا

3 کانون خطر اصفهان را
 تهدید مى کند

شوراى اقتصاد زمان بندى بازپرداخت فاینانس 15/3  میلیارد یوآنى ساخت راه آهن سریع 
السیر قم-اصفهان را به وزارت راه و شهرسازى ابالغ کرد.

سید مسعود میرکاظمى معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و شوراى 
اقتصاد، مصوبه این شورا در خصوص راه آهن سریع الســیر قم-اصفهان را با استفاده 

از فاینانس 15 میلیارد و 300 میلیون یوآنى چین به وزارت راه و شهرسازى ابالغ کرد.
بر اســاس این مصوبه، در ال سى مربوطه از ســال 1395 تا کنون چینى ها 2 میلیارد و 

26 میلیون و 751 هزار و 957 یوآن واریز کرده اند؛ قرار است تا سال 1403 نیز مجموع 
واریزى چینى ها در این ال سى، به 15 میلیارد و 300 میلیون یورو برسد.

بازپرداخت این فاینانس (تسهیالت خارجى) تا سال 1408 ادامه داشته و به طرف چینى 
21 میلیارد و 881 میلیون یوآن برگشت داده مى شود.

شــوراى اقتصــاد بازگشــایى هــر گونه ال ســى جدیــد را منــوط بــه تصویب
 این شورا کرده است. 

فقط قم-اصفهان احداث مى شود؛
تهران از راه آهن سریع السیر حذف شد
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کامبیز دیرباز در عین حال که بازى «شب هاى مافیا» را کامال جدى 
و دور از شوخى مى داند، معتقد است: شرکت کنندگان در این مسابقه 
همه با هم دوست و رفیق اند و باید از بازى با هم لذت ببرند نه اینکه 

دلخور شوند.
این بازیگر سینما و تلویزیون از حضور در مسابقه «شب هاى مافیا» 
به عنوان شرکت کننده و سپس گرداننده گفت و درباره حاشیه هاى 
این شوى تلویزیونى، میزان جدى بودن اختالف نظرهایى که میان 
شرکت کنندگان ایجاد مى شود و هر آنچه که در این مدت در پشت 

صحنه این مسابقه گذشته است، توضیحاتى را ارائه داد.
دیرباز ابتدا در پاسخ به این پرسش که تذکراتى که به بازیگران براى 
رعایت قوانین مسابقه مى دهد و رفتار صریحش در گردانندگى، جدى 
است و آیا این شــیوه تاکنون به دلخورى میان خودش و بازیگران 
منجر نشده است؟ تصریح کرد:  به عنوان کسى که 9 دست بازیکن 
شوى مافیا بودم و 15 دســت هم گردانندگى آن را بر عهده داشتم، 
قاطعانه مى گویم تمام اتفاقاتى که مى بینید کامال واقعى است؛ یعنى 
تمام عصبانیت ها، خندیدن هــا، چالش ها،  صدا باال بردن ها، ناراحت  
شدن ها و همه چیز در این بازى کامال واقعى است و هیچ چیز از قبل 
چیده نشده است. به هر حال خود بینندگان هم باهوش هستند و اگر 
چیزى مصنوعى باشــد متوجه مى شوند. اساســا ذات رئالیتى شو بر 
مبناى واقعیت است، به دلیل آنکه اسمش روى آن است، تمام اتفاقات 
باید یک نمایش واقعى باشــد؛ ضمن اینکه آقاى سعید ابوطالب هم 
به عنوان کارگردان با مجموعه هایى مثل «رالى ایرانى» و کارهاى 

دیگرش نشان داده که تخصصش در همین زمینه است.

او به صحبتهایش اینگونه ادامه داد: همه اتفاقات در «شب هاى مافیا» 
واقعى است. دقت کرده باشید، اگر شرکت کننده اى از دست دیگرى 
ناراحت شــود، اگر ما حدود 10 دقیقه اول از هر قسمت را به همین 
موضوع اختصاص مى دهیم؛ یعنى صحبت کــردن درباره اتفاقاتى 
که در قسمت قبلى رخ داده است. بنابراین درباره دلخورى ها، گله ها، 
عذرخواهى ها،  تشکرها و هرچه که هست در همان 10 دقیقه اول از 
قسمت جدید صحبت مى شود. ضمن اینکه مدام یادآورى مى شود این 
یک بازى است و در تایمى که با هم بازى مى کنیم، لذت مى بریم، ولى 
در عین حال کامال جدى بازى مى کنیم. من هم به عنوان گرداننده در 
تمام این مدت سعى کردم بازى را کنترل کنم و کامال جدى برخورد 

کنم تا بتوانم همه ماجراها را مدیریت کنم.
کامبیز دیرباز در ادامه این گفت وگو درباره تخلفات احتمالى صحبت 
کرد که در بازى «شــب هاى مافیا» از سوى شــرکت کنندگان رخ 
مى دهــد و تذکراتى که به آن ها داده مى شــود؛ مثــل تذکرى که 
در قســمت جدید به ســمانه پاکدل مبنى بر اینکه چشــم هایش 
را زود باز کرد داده شــد و او نســبت به این اتفاق و حــذف از بازى 

معترض بود.
گرداننده «شبهاى مافیا» گفت: به هر حال گرداننده، داور بازى است 
و داور هم ممکن اســت نظرش با داور دیگر متفاوت باشــد. ضمن 
اینکه یکســرى از قوانیِن بازِى مافیا، قوانین از پیش نوشــته شده و 
مشخصى اســت؛ مثل اینکه حرفه اى باید هر شب شلیک کند و اگر 
به همشــهرى اش تیر بزند، بیرون مى رود اما اگر بــه مافیا تیر بزند 
بیرون نمى رود و مافیا بیرون مى رود که این اتفاق دیگر ســلیقه اى 

نیســت، بلکه مثل دو دوتا چهارتاى ریاضى اســت، اما یکســرى 
اتفاقات سلیقه اى است؛ مثل اطالق نقش که تشخیص آن مستقیما 
با گرداننده اســت یا مثل تخلفاتى از جنس همین تخلفى که شما به 

آن اشاره کردید.
این بازیگر ســینما و تلویزیون در ادامه با بیان اینکه در بازى مافیا با 
کسى شوخى نداریم و تابع قانون هستیم، اظهار کرد: اگر ما مى گوییم 
اعضاى تیم مافیا بخوابند، یعنى باید بخوابند، شوخى که نداریم و این 
را 10 بار هم نباید بگوییم. حاال من خودم اوایل کار سه بار این جمله 
را تکرار مى کردم ولى خیلى از بینندگان نســبت به این موضوع نقد 
داشتند که چرا این همه تکرار مى کنم؛ بنابراین آرام آرام کم کردیم. به 
عنوان مثال در همین صحنه خاص که به آن اشاره کردید باز هم سه 

بار گفتیم که اعضاى مافیا بخوابند اما در تدوین به دلیل اینکه حوصله 
تماشــاگر ســر نرود کوتاهش مى کنیم. در هر صورت وقتى اعالم 
مى کنیم مافیا بخوابند هر کســى که نمى خوابد قانون بازى اینگونه 
مى گوید که باید از بازى اخراج شــود و طبیعى است کسى که اخراج 
مى شود نمى خواهد بپذیرد. مثل بازى فوتبال که وقتى یک نفر کارت 
قرمز بگیرد تا بخواهد از زمین بیرون بــرود عموما یک تایمى طول 
مى کشد و همه اعتراض دارند؛ بنابراین امرى کامال طبیعى است که 
بازیکن هم نسبت به اخراجش اعتراض دارد ولى ما به عنوان گرداننده 
و داور در بازى مجبوریم عدالت را رعایت کنیم و قوانین را مو به مو 
اجرا کنیم، به دلیل اینکه بیننده حق دارد و شــوخى ندارد. مافیا یک 

بازى خیلى جدى است.

کامبیز دیرباز: 
مافیا با کسى شوخى ندارد

پیش بینى  هاى جدید
 براى نامزدى 

«قهرمان» در اسکار

مهران غفوریان حرف 
پزشکش را رد کرد

همزمان با انتشــار تریلر آمریکایى فیلم «قهرمان» 
توسط آمازون استودیو، نشریات معتبر سینمایى درباره 
این فیلم و حضور آن در جمع نامزدهاى اسکار نوشتند. 
رونمایى از «قهرمان» در جشنواره  کن که با کسب 
جایزه هیات داوران از این رویداد مهم سینمایى همراه 
شــد، این فیلم را به یکى از شانس هاى اصلى جوایز 
اسکار امسال بویژه در شاخه بهترین فیلم بین المللى 

تبدیل کرده است. 
همزمان با انتشــار تریلر جدید فیلم «قهرمان» در 
آمریکا از سوى اســتودیو آمازون، «ان تامپسون»، 
منتقد مطرح ایندى وایر، «قهرمان» را یک احتمال 
تقریبا قطعى براى نامزدى در اســکار و داراى بخت 

بسیار باالیى براى برنده شدن این جایزه مى داند.
همچنین «کلیتون دیویس» ، از سردبیرهاى بخش 
جوایز فیلم مجله  «ونیتى فر» نیز در این باره مى نویسد: 
«قهرمان مى تواند ســومین جایزه اســکار را براى 
ســرزمین فرهادى به ارمغان آورد که این اتفاق او را 
یک پله به فدریکو فلینى، برنده چهار جایزه اســکار 

بین المللى، نزدیک تر مى کند».
در حاشیه انتشار تریلر آمریکایى «قهرمان»، ورایتى 
نیز نوشته است: «قهرمان عالوه بر نامزدى در رشته 
اسکار بهترین فیلم بین المللى، مى تواند در رشته هاى 
بهترین فیلمنامه اصلى نیز نامزد شود. و بخت فرهادى 
براى نامزدى در رشــته کارگردانى و همچنین بازى 
درخشــان امیر جدیدى در نقش اول را نیز دست کم 

نگیرید.» 
«قهرمان» این روزها روى پرده سینماهاى سراسر 

ایران است.

مهران غفوریان در یک پیــام تصویرى، این ادعا 
را که او در سریال «نیسان آبى» دنبال یک وانت 
نیســان مى دویده و براى همین دچار سکته شده 

است، رد کرد.
مهران غفوریان که حدود دو هفته پیش سکته کرد 
و پس از بسترى شدن در بیمارستان، عمل قلب باز 
انجام داد و اینک در خانه، دوران نقاهت را سپرى 
مى کند، در پیامى تصویرى در اینستاگرامش، یک 

شایعه را تکذیب کرد. 
او در ایــن پیام با رد ســخنان یکــى از دکترهاى 
معالجش که دلیل سکته او را دویدن پشِت نیسان 
آبى در یکى از سکانس هاى سریالى به همین نام 
به کارگردانى منوچهر هادى عنوان کرده بود، گفت: 
«به این شایعه که من دنبال نیسان آبى دویده ام و 
قلبم گرفته اســت، توجه نکنید. واقعیت این است 
از هنگامى که عوامل سریال نیســان آبى به ویژه 
منوچهر هادى (کارگردان) متوجه شدند من مشکل 

قلبى دارم، حتى یک پالن هم از من نگرفتند.»
غفوریان ادامه داد: «گروه سریال نیسان آبى مثل 
یک خانواده من را دوست دارند و بعد از اطالع از 
بیمارى قلبى ام، من را جلــوى دوربین نبردند چه 
برسد به این شــایعه که در یک ســکانس دنبال 
نیسان آبى بدوم. خواهش مى کنم به این شایعات 

دامن نزنید.»
پــس از ســکته و جراحــى مهــران غفوریان، 
فیلمبردارى ســریال «نیسان آبى» به کارگردانى 
منوچهر هادى متوقف شــده است. حسین یارى، 
مهران غفوریان، یکتــا ناصر و بهنــاز جعفرى، 

بازیگران این سریال هستند.  

پس از امیر کربالیــى زاده و عباس جمشــیدى فر، امیر 
غفارمنش هم به پروژه «خوشنام» پیوست.

گروه ســریال «خوشــنام» به تهیه کنندگــى احمد زالى 
و به کارگردانى علیرضــا نجف زاده، هــم اکنون درحال 
ضبط ســکانس هاى خارجى هســتند و به زودى ضبط 
ســکانس هاى خانه اصلــى در میدان قیام از ســر گرفته 
مى شود. فیلم نامه اولیه این سریال توسط محسن کیایى 
نوشته شده بود و با قلم فهیمه ســلیمانى در حال نگارش 

براى شبکه یک سیما است.
ســریال «خوشــنام» که محصول گروه فیلم و ســریال 
شــبکه اول ســیما اســت این روزها همزمــان با ضبط 
ســکانس هاى خارجى در لوکیشــن هاى شهرك غرب، 
بیمارســتان، فرهنگســراى خاوران، کارواش و ... آماده 
ادامه تصویربردارى در لوکیشــن اصلى مجموعه در خانه 

شخصیت «شهرام» در میدان قیام مى شود.
علیرضا نجف زاده کارگردان این سریال گفت: این روزها 

ضمن نــگارش فیلمنامه بازیگران جدیــد نیز به ما 
اضافه مى شــوند و امیر غفارمنــش بازیگر جدید 
سریال «خوشنام» است که در خالصه توضیح این 

شخصیت مى خوانیم:
در خالصه داستان این سریال مى خوانیم: از مکافات 

عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو.
حمید لوالیى، هومن حاج عبدالهى، شهره لرستانى، سحر 
ولدبیگى، فریده سپاه منصور، نیلوفر رجایى فر، محمدرضا 
داودنژاد، مهرداد ضیایى، ساناز ســماواتى، الهه جعفرى، 

سیامک ادیب، سلمان خطى، فرزاد حاتمیان، سید رضا 
حسینى، پروین ملکى، مهرى آل آقا، بازیگران سریال 

تلویزیونى «خوشنام» هستند.

کمند امیرســلیمانى درباره حال وخیم برادرش، 
سپند امیر سلیمانى بر اثر ابتال به کرونا صحبت 

کرد.
این بازیگر که مهمان اولین قســمت برنامه 
«احوالپرســى» بود از دورانى که برادرش، 
سپند امیرسلیمانى، به کرونا مبتال شده بود 

و تجربیات سختش گفت:
«حدود پنج ماه پیش سپند کرونا گرفت 
و ریه اش درگیر شد. متاسفانه دارویى که 
براى درمان ریه او تجویز کردند باعث شــد که 
روده اش سوراخ شود. بعد از آن عفونت وارد خونش 
شد و کل بدن را گرفت. سپند به شوخى در توصیف 
مریضى اش مى گوید به جز مرگ همه اتفاق هاى 

کرونا را تجربه کردم.
وقتى بــرادرم را در بخــش مراقبت هاى ویژه 
بســترى کردند پزشــک معالجش من را صدا 

کردند و گفتند شــرایط برادرتان بسیار وخیم است و 
دیگر خیلى از دســت ما کارى بر نمى آید و باید صبر 
کنیم و امیدوار باشیم که بتواند از این شرایط عبور کند. 
من همان موقع تصمیــم گرفتم درباره این موضوع با 
هیچ کس صحبت نکنم و به خصوص به پدر و مادرم 

چیزى نگویم و این موضوع را پیش خودم نگه دارم.
نمى خواســتم این انرژى منفى پخش شود و حتى هر 
کسى لطف مى کرد و حال ســپند را مى پرسید تاکید 

مى کردم که خوب است و به زودى بهتر هم مى شود.
به همین ترتیب هفته بسیار بدى را سپرى کردم چون 
دیگر پزشکان هیچ امیدى به بهبودى سپند نداشتند. 
خدا را شــکر به خیر گذشــت و این اتفاق درس هاى 
مهمى براى من داشــت و فهمیدم چقــدر چیزهایى 
ســاده اى در زندگى مان وجود دارد کــه باید هر روز 
بابت آنها شــکرگزار باشــیم در حالیکه اصال آن ها

 را نمى بینیم.»

مهران
پزش

مهران غفوریان
را که او در سری
نیســان مى دو
است، رد کرد.

مهران غفوریان
و پس از بسترى
انجام داد و اینک
مى کند، در پیام
شایعه را تکذیب
او در ایــن پیام
معالجش که د
آبى در یکى از
به کارگردانى من
«به این شایعه
قلبم گرفته اسـ
از هنگامى که
منوچهر هادى
قلبى دارم، حتى
غفوریان ادامه

یک خانواده من
بیمارى قلبى ام
برسد به این ش
نیسان آبى بدو
دامن نزنید.»

پــس از ســک
فیلمبردارى سـ
منوچهر هادى
مهران غفوریا
بازیگران این س

س جمشــیدى فر، امیر 
» پیوست.

هیه کنندگــى احمد زالى 
اده، هــم اکنون درحال 
ســتند و به زودى ضبط

میدان قیام از ســر گرفته 
ال توسط محسن کیایى

ـلیمانى در حال نگارش 

ســریال  ول گروه فیلم و
روزها همزمــان با ضبط 
ــن هاى شهرك غرب، 
وران، کارواش و ... آماده 
ن اصلى مجموعه در خانه 

م مى شود.
سریال گفت: این روزها 

ن جدیــد نیز به ما 
ـشبازیگر جدید 
الصه توضیح این 

 خوانیم: از مکافات 
ید جو ز جو.

ى، شهره لرستانى، سحر 
فر رجایى فر، محمدرضا 
ســماواتى، الهه جعفرى، 

اد حاتمیان، سید رضا 
قا، بازیگران سریال 

ا ش خ

امیر غفارمنش هم به سریال «خوشنام» پیوست 

خ اطره تلخ کمند امیرسلیمانى 
از ابتالى برادرش به کرونا

تلویزیونى «خ

کمند امیرســلیمانى درباره ح
سپند امیر سلیمانى بر اثر ابت

کرد.
این بازیگر که مهمان اولی
د «احوالپرســى» بود از
سپند امیرسلیمانى، بهک
و تجربیات سختش گ
ماه پیش پنج «حدود
و ریه اش درگیر شد. م
براى درمان ریه او تجویز کر
روده اش سوراخ شود. بعد از آن
شدو کل بدن را گرفت. سپند به
مریضى اش مى گوید به جز مر

کرونا را تجربه کردم.
وقتى بــرادرم را در بخــش
بســترى کردند پزشــک م

خوشنام» هستند.

خ اطره
از ابتال

بهنام ناصرى مدیــر برنامه هاى على صادقى از 
انتشــار اولین آلبوم این بازیگر در قالب یک اثر 
بى کالم خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزى هایى 
که على صادقى و على امیرشاهى از اوایل سال 
1394 داشتند، همراه با ســایر فعالیت هایى که 
على صادقى در عرصه بازیگرى داشت، تصمیم 
به تولید پروژه اى گرفته شد که در قالب یک اثر 

بى کالم پیش روى مخاطبان قرار گیرد.
به گفته او؛ این آلبوم دربرگیرنده فصل جدیدى 
از فعالیت هاى على صادقى در مقام آهنگســاز و 
تنظیم کننده است که در قالب یک پروژه مشترك 
با على امیرشــاهى در حوزه موســیقى شــکل 
مى گیرد و این دو هنرمند امیدوارند که آلبوم مورد 
توجه مخاطبان قرار گیــرد. البته این نکته را هم 

بگویم اساسًا على صادقى قبل از ورود به عرصه 
بازیگرى، در حوزه موســیقى فعالیت مستمرى 
داشت که ورودش به حوزه بازیگرى این بخش 

از فعالیت هــاى وى را در حوزه هــاى اجرایى 
کمرنگ تر کرده بود. گرچه در همین ایام نیز 
او به صورت مستمر موسیقى را دنبال مى کرد.
وى با اشاره به انتخاب نام متفاوتى که براى 
اولین آلبوم على صادقى و على امیرشــاهى 
توســط این دو هنرمند در نظر گرفته شده، 
تصریح کــرد: همان گونه کــه مخاطبان در 
مواجهه با على صادقى همواره با بازیگرى رو 

به رو هستند که تالش مى کند شرایط متفاوتى 
از نوع بازى را با توجه به سبکى که در آن حضور 
دارد، فراهم آورد، بنابرایــن گروه طراحى و ایده 
پــردازى اثر متشــکل از على صادقــى و على 
امیرشاهى فضاى کار را به سمتى بردند که در این 
قالب عنوان متفاوتــى را هم براى آلبوم انتخاب 
کنند که در نهایت به اسم «قرچ قوروچ» رسیدند. 
عنوانى در نــوع خود تجربه جدیدى اســت که 
مى تواند به نوعى معرف شنیدن یک اثر متفاوت و 

کمتر تجربه شده براى شنوندگان باشد. 

على صادقى «قرچ قوروچ» را  منتشر مى کند

فراخوان شبکه ســه براى حضور استعدادها در 
حالى منتشر مى شــود که هنوز مشخص نیست 
فصل سوم "عصر جدید“ نوروزى خواهد شد و یا 

زمان دیگرى به تلویزیون برخواهد گشت.
تیزِر فراخوان حضور استعدادها روى آنتن شبکه 
سه ســیما مى رود که هرکس با هر سن و شغلى 
مى تواند در این برنامه شرکت کند و استعداد خود 

را نشان دهد. 
این فراخوان در حالى منتشــر شــده که هنوز 
جزئیاتى از فصل سوم "عصر جدید“ منتشر نشده 
و مشخص نیست که چه زمانى به آنتن برخواهد 
گشت؟ این برنامه چه تغییراتى دارد و سرنوشت 
سرى جدید به کجا خواهد رسید؟ چرا که احسان 
علیخانى و همکارانش فصل دوم را هم به سختى 

در ایام کرونا به پایان رساندند.

قرار بود در فصل زمستان فصل سوم این برنامه 
پربیننده تلویزیونى آغاز شــود اما سختى هاى 
فصل دوم و توقف هاى پى در پــِى آن به دلیل 
شــیوع کرونا، شــروع فصل جدید را منوط به 
واکسینه شدن و شرایط آراِم کرونا قرار داده است. 
حتى برخى گمانه زنــى کرده اند "عصرجدید3“ 
برنامه نوروزى شــبکه سه ســیما خواهد بود. 
پیگیرى هاى تســنیم نشــان مى دهد که هنوز 
زماِن شــروع تولید فصل سوم مشخص نیست. 
آرام شــدن کرونا و واکسینه شــدن حداقل 80 
درصد مردم باعث مى شود تا دست اندرکاران این 
برنامه تلویزیونى بتوانند پیش تولید و تولید فصل 

سوم را آغاز کنند.
در پیگیرى هایى که چند صباِح قبل اتفاق افتاد 
قرار بود فصل سوم به فصل زمستان برسد اما با 

رایزنى هاى جدید به نظر مى رسد و جمله اى که 
به گوش مى رسد "شاید عید نوروز، شاید تابستان 

و یا زمانى دیگر!“
به نظــر مى رســد دلیــِل فاصله ایجاد شــده 
میــان "عصــر جدیــد“ و تلویزیــون در این 
اســت کــه 90 درصــد شــرکت کنندگان از 

شهرستان  اند. 
البته پیگیرى ها بابت انتخاب داوران فصل جدید 
هم ما را به این نکته رســاند: «داوران که حتمًا 
تغییر مى کنند؛ همان طور که احســان علیخانى 
در برنامه "دورهمى“ توضیح داد اما با هیچ کسى 
منهاى آن برنامه مهــران مدیرى، هنوز مذاکره 
نشــده! آنجا هم علیخانى به مدیرى مى گوید 
آرزویم این است که شما در برنامه "عصر جدید“ 

داورى کنید.»

جزئیاتى از فصل سوم «عصر جدید» 
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محرم نوید کیا سرمربى تیم سپاهان 
پیش از شروع فصل به نکته واقعى 
در مورد تیمش اشاره کرد و خواست 
با این مصاحبه به شاگردانش پیش از 

شروع لیگ برتر هشدار داده باشد. 
او گفت تیم سپاهان فصل گذشته بیشتر 
امتیازات را در بازى هایى از دســت داد که 
حریفان نه تنها مدعى نبودند بلکه جزو تیم هاى 
نیمه پایین جدول به حساب مى آمدند. این اتفاق نزدیک 
بود در بازى با هوادار براى سپاهان تکرار شود. حریفى که 

در دو بازى ابتدایى شکست خورده بود.
 هوادار دراین بــازى مقاومت خوبى در برابر حمالت 
سپاهان داشت و حتى حمالتى را هم روى دروازه این 
تیم طراحى کرد. البته تیــم غالمرضا عنایتى در هفته 
نخست بازى ها و در دیدار با استقالل به خوبى نشان داد 
که تحت تاثیر نام حریف قرار نخواهد گرفت و دوست 
دارد در بازى با تیم هــاى بزرگ هم تهاجمى و به 

قول فوتبالى ها باال بازى کند. 
در فاصله 6 دقیقه مانــده به پایان بازى دانیال 

اسماعیلى فر در شلوغى دروازه هوادار توپ را به گل تبدیل کرد 
تا سپاهان 3 امتیاز این بازى مهم را از دست ندهد و در سه هفته 
سپرى شده از مسابقات 100 درصد امتیازات را کسب کرده باشد 
هر چند برترى یک بر صفر در برابر هوادار هم نتیجه خوبى براى 

سپاهان محسوب نمى شود. 
سپاهانى ها خیلى زود دوباره به آنچه که محرم نوید کیا گفته بود 
رسیدند. این که بازى و کسب نتیجه در برابر تیم هایى که مدعى 
نیستند و در نیمه پایین جدول قراردارند سخت تر است. شاید این 
اتفاق به این دلیل براى ســپاهانى ها رخ مى دهد که شاگردان 
محرم نویدکیا خواسته و ناخواسته در برابر چنین تیم هایى با غرور 

فوتبال بازى مى کنند و یا خود را از پیش برنده مى دانند.
  به یاد داریم فصل گذشته سپاهان در خانه در برابر نفت مسجد 
سلیمان به نتیجه مساوى دست پیدا کرده بود و در مسجد سلیمان 
هم در برابر این تیم شکست خورده بود. تصور کنید 4 امتیاز این 
بازى را به دســت آورده بود. آنوقت اتفاقات بهترى در لیگ برتر 

فصل گذشته براى شاگردان محرم نوید کیا رخ مى داد. 
سپاهان براى اینکه با چنین مشــکلى مواجه نشود باید هشدار 
محرم نوید کیا را جدى بگیرد و تیم هایى چــون هوادار را باید

 تیم هاى مدعى فرض کند.

رقابت هاى هفته ســوم لیگ برتر در شرایطى 
برگزار مى شود که سازمان لیگ دیدار پیکان و 
ذوب آهن را معوقه اعالم کرده و هنوز زمان این 

مسابقه مشخص نیست.
دلیل لغو این مسابقه حضور 5 بازیکن دو تیم در 
اردوى تیم ملى امید بوده اســت. پیکانى ها هم 
اکنون 2 بازیکن و ذوبى ها 3 بازیکن در اردوى 
شاگردان مهدوى کیا دارند و به همین خاطر این 
مسابقه لغو شد و در زمان دیگرى برگزار مى شود.
با توجه به اینکه پیکان و ذوب آهن ملى پوشى در 
تیم بزرگساالن ندارند و از طرفى در تقویم سازمان 
لیگ زمان ویژه اى براى برگــزارى این بازى 

وجود ندارد، به احتمال فراوان شــاهد برگزارى 
شــاگردان مجتبى حســینى و مهدى تارتار در 

فیفادى خواهیم بود.
احتماال کمیته مسابقات سازمان لیگ بعد از دیدار 
ایران و لبنان و قبل از مصاف شاگردان اسکوچیچ 
با سوریه در مقدماتى جام جهانى بازى پیکان و 
ذوب آهن را در تهران برگــزار مى کند تا جدول 

مسابقات لیگ برتر همه تیم ها یکسان شود. 
گفتنى اســت؛ پیکان وذوب آهــن روز جمعه 
دیدارهاى هفته چهارم خود را برگزار مى کنند. 
جایى که پیکان میهمان تراکتور است و ذوب آهن 

از سپاهان پذیرایى خواهد کرد.

پس از ورود وینگر باتجربه ســپاهان بود که این تیم توانست 
به گل پیروزى بخــش مقابل هوادار در دیدار خانگى دســت 

پیدا کند.
محمدرضا خلعتبرى 38 ساله که حاال نقش کاپیتان اول را در 
تیم سپاهان ایفا مى کند، به عنوان بازیکن تعویضى در دقیقه 
77 وارد میدان شد و نویدکیا قصد داشت تا با انجام این تغییر 
تاکتیکى، از تجربه باالى خلعتبرى در ترکیب تیمش بهره ببرد 
و شاید با تجربه این بازیکن، گره کور تقابل با هوادار باز شده و 

سپاهان به گل برترى در این دیدار خانگى دست یابد.
بــا ورود خلعتبرى به میدان، این بازیکــن تالش زیادى کرد 
تا بتواند با تحرکات خــود خط دفاعى هــوادار را آزار بدهد و 
ســرانجام تیمش را به هدف اصلى که رسیدن به گل برترى 

است، نزدیک کند.

7 دقیقه بعد از تعویض و به میدان آمدن خلعتبرى، این بازیکن 
یک پاس در عمق براى شهباززاده و مغانلو در نوك پیکان حمله 
سپاهان ارسال کرد که در فعل و انفعاالتى روى همان ارسال 
خلعتبرى، دانیال اسماعیلى فر توانست گل برترى سپاهان را 
به ثمر برساند تا این چنین وینگر باتجربه سپاهانى ها بتواند با 

ورود خوب به مسابقه، شرایط را به سود تیمش تغییر بدهد.
حاال محمدرضا خلعتبرى پس از درخشش در مقابل هوادار، باید 
خود را آماده جدال حساس هفته آینده کند، دیدارى که دربى 
اصفهان است و شاگردان نویدکیا باید مقابل شاگردان تارتار 
در ذوب آهن صف آرایى کنند و خلعتبرى که تجربه باالیى در 
حضور در دربى اصفهان با پیراهن ســپاهان و ذوب آهن دارد، 
بدون شک مى تواند در این مســابقه ح ساس نقش کلیدى را 

ایفا کند.

آقاى گل فصل گذشــته لیگ برتر فاصله چندانى تا گلزنى 
دوباره با پیراهن سپاهان نداشــت اما دروازه بان هوادار این 

بازیکن را ناکام گذاشت.
سجاد شهباززاده پس از درخشش در مسجدسلیمان و دبل 
مقابل نفت و روشن شدن موتور گلزنى هایش در لیگ بیست 
و یکم، به دنبال آن بود تا بتواند به روند گلزنى هایش در فصل 
جدید لیگ برتر ادامه بدهد و براى انجام این کار، او باید از 
خط دفاعى کم اشــتباه هوادار عبور مى کرد تا بتواند شمار 

گل هاى خود در لیگ بیست و یکم را به عدد 3 برساند.
مدافعان هوادار به خوبى در مهار شــهباززاده موفق بودند و 
او تنها در دقیقه 69 بود که روى یــک پاس در عمق عالى 
توانست پشت مدافعان هوادار فرار کند و صاحب توپ شود 
اما این موقعیت عالى گلزنى براى مهاجم باتجربه سپاهان، 

با دخالت و درخشش مهرداد بشــاگردى دروازه بان هوادار 
همراه شــد و بشــاگردى اجازه به ثمر رسیدن سومین گل 

فصل شهباززاده را نداد.
با این وصف آقاى گل لیگ بیستم نتوانست هفته سوم فصل 
جدید را هم با گلزنى به پایان برساند؛ جالب آن که او فصل 
گذشته روند سریالى گلزنى هایش را از هفته چهارم آغاز کرد 
و در ســه هفته ابتدایى تنها 1 گل زده بود و باید دید آیا این 

مسئله در فصل جدید هم تکرار خواهد شد؟
حریف هفته چهارم سپاهان تیم همشهرى یعنى ذوب آهن 
است و سجاد شــهباززاده که فصل گذشته ناکام در گلزنى 
مقابل این تیم بود، باید دید مى تواند این طلســم را بشکند 
و به شــمار گل هاى خود در لیگ بیســت و یکــم بیفزاید 

یا خیر.

س محرم نوید کیا
پیش از شروع
مورد تیمش در
با این مصاحبه به
شروع لیگ برتر ه
او گفت تیم سپاهان
امتیازات را در بازى ه
حریفان نه تنها مدعى نبو
نیمه پایین جدول به حساب مى آمد
بود در بازى با هوادار براى سپاهان
بازى ابتدایى شکست خورده در دو
 هوادار دراین بــازى مقاومت خ
سپاهان داشت و حتى حمالتى ر
تیم طراحى کرد. البته تیــم غالم
نخست بازى ها و در دیدار با استقال
که تحت تاثیر نام حریف قرار نخ
دارد در بازى با تیم هــاى بزر
قول فوتبالى ها باال بازى کن
6در فاصله 6 دقیقه مانــده

ب ی ى ار ی این ر رى لبر نب پ
بــا ورود خلعتبرى به میدان، این بازیکــن تالش زیادى کرد 
آزار بدهد و بتواند با تحرکات خــود خط دفاعىهــوادار را تا

ســرانجام تیمش را به هدف اصلى که رسیدن به گل برترى 
است، نزدیک کند.

ر و ا ن ه ا
در ذوب آهن صف آرای
حضور در دربى اصفه
بدون شک مى تواند د

ایفا کند.

هشدار نوید کیا جدى گرفته نشد! هشدار نوید کیا جدى گرفته نشد! 

دیدار پیکان- ذوب آهن
 مابین بازى هاى تیم ملى

ماجراجویى هاى خلعتبرى در 38 سالگى ادامه دارد

فاصله میلیمترى شهباززاده تا سومین گل فصل 
مربى تیم فوتبال سپاهان مى گوید از نتیجه کسب شده برابر هوادار رضایت 

دارد، اما از عملکرد تیم نه.
علیرضا مرزبان پس از پیروزى ســپاهان مقابل هوادار در میسکدزون 
ورزشــگاه نقش جهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تیم هایى که به 
لیگ اضافه مى شوند، سعى مى کنند انسجام دفاعى بهترى داشته باشند. 
تیم هوادار انسجام دفاعى بسیار خوبى داشت و سعى کرد حمالت ما را 
دفع کند.  وى ادامه داد: در نیمه دوم تغییر شیوه دادیم تا اهداف گلزنى را 
به نوعى تغییر بدهیم. طبیعتاً از بازى خودمان راضى نیستیم اما از نتیجه 

راضى هستیم و باید به فکر بازى هاى بعدى باشیم.
مربى ســپاهان در خصوص دیگر بازى هاى این تیــم در لیگ برتر نیز 
صحبت کرد و اینطور توضیح داد: نتیجه خوبى را امروز کســب نکردیم 
اما این برایمان درسى مى شود تا بتوانیم عملکرد خوبى داشته باشیم. باید 
سعى کنیم کمى صبور باشیم و با حوصله بیشترى کار کنیم. اما چیزى که 
باید به آن افتخار کنیم این است که هیچ موقع دست از مبارزه برنداشتیم 

و هر لحظه بیشتر جنگیدیم.

ستاره ایرانى تیم پورتو با اهداى پیراهنش به یک هوادار، اشک او را در آورد.تیم 
پورتو موفق شد با پیروزى 4 بر یک مقابل بواویشتا 25 امتیازى شده و موقتا به 

صدر جدول رده بندى لیگ پرتغال صعود کند.
مهدى طارمى پس از درخشــش در دو مســابقه اخیر پورتو که در لیگ برتر 
پرتغال هت تریک کرد و در حضور تعویضى در لیگ کاپ یک گل به ثمر رساند، 
انگیزه زیادى براى باز کردن دروازه علیرضا بیرانوند داشت اما سهمى از 4 گل 

تیمش نداشت.
او در شــبى که حداقل دو پنالتى رویش گرفته نشد و یک گلش مردود اعالم 
شد، دو پاس گل داد تا بازهم نقش مهمى در پیروزى تیمش ایفا کند. هواداران 
پورتو که این روزها مهدى طارمى به ستاره یک تیم شان تبدیل شده در پایان 

مسابقه این بازیکن را به شدت تشویق کردند.
در میان هواداران پورتو چند نفر هم حضور داشــتند که با پرچم ایران حضور 
یافته بودند؛ یکى از هواداران دست نوشته بزرگى به دست داشت که روى آن 
نوشته شده بود: "مهدى پیراهنت را به من بده!" جالب اینجاست که رنگ این 
نوشــته ها نیز به رنگ پرچم ایران بود تا در کنار پرچم ایــران، آن بخش از 

ورزشگاه، براى طارمى حال و هواى دیگرى داشته باشد.
ســتاره پورتو زمانى که متوجه این دست نوشــته و پرچم ایران شد به سمت 
هواداران یاد شــده رفته و در حرکتى جالب، درخواســت هــوادار خانمى که 
پیراهنش را مى خواست اجابت کرد. این هوادار در حالى که با چهره اى ذوق زده 
به طارمى خیره شده بود، پس از دریافت پیراهن او در حالى که از شدت شادى 

اشک مى ریخت، یکى از بهترین خاطرات خود را تجربه کرد.
مهاجم گلزن تیم ملى ایــران بعد از این کــه حرکت زیباى فــوق را انجام 
داد مثل همیشــه با حالتى خونسرد برگشــته و به مســیر خود ادامه داد؛ در 
حالى که هنوز تشــویق مى شــد و هوادارى که پیراهنــش را گرفته بود، در 
حس و حالى دیدنى قرار داشــت. این ســتاره محبــوب در حین ترك زمین 
با درخواســت چند هوادار دیگر هم مواجه شــد که از او درخواســت عکس 
یادگار کردند؛ مهدى درخواســت این هواداران خردســال را هــم فروتنانه 
قبول کــرده و با گرفتن گوشــى از آنها، یک ســلفى خاطرانگیز برایشــان 

گرفت.

اشک شوق هوادار پورتو از 
دریافت پیراهن طارمى

مرزبان: بازى با هوادار برایمان درس شود
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دروازه بان تیم فوتبال استقالل تهران مى  گوید 
برخى مشکالت شخصى دلیل ناراحتى او در 

مصاف برابر تراکتور بوده است.
رشید مظاهرى که در مصاف با تراکتور پس 
از حضور تعویضى مقابــل ذوب آهن بار دیگر 
روى نیمکت حضور داشت، در واکنش به این سوال که چرا طى 
روزهاى گذشته ناراحت بوده، اینطور صحبت کرد: خداراشکر بازى 
را بردیم. یک سرى مشــکالت مالى و شخصى دارم که هندل 

کردنشان سخت بود.
وى در مورد شــایعه رفتن به فوالد گفت: نه این صحت ندارد و 

صحبتى نشده است. من اینجا هستم.

او سپس در واکنش به این ســوال که آیا از باشگاه پول دریافت نکرده که 
از مشــکالت مالى حرف مى زند، بیان کرد: نه مشکل مالى یعنى مشکل 

شخصى خودم.
مظاهرى در واکنش به این سوال که آیا مى تواند جاى خودش را در ترکیب 
اصلى باز کند، گفت: نمى دانم آقا فرهاد تشخیص مى دهند. هر وقت صالح 
دانستند من هستم و به تیم کمک مى کنم و هر وقت که صالح ندانستند، 

کنار تیم هستم و به تیم انرژى مثبت مى دهم.
دروازه بان استقالل در مورد اینکه آیا این مشکالت در بازى با ذوب آهن 
روى او تاثیر گذاشته بود، گفت: با هر شرایط روحى و روانى در بازى با ذوب 
آهن فکر مى کنم بد نبودم. توانستم به تیمم کمک کنم و امیدوارم در آینده 

هم این روند ادامه داشته باشد.

مظاهرى:
هندل کردن مشکالتم سخت است

هوادار در هفته سوم در دقایق پایانى بازى را 
به سپاهان واگذار کرد و همچنان در کسب 

امتیاز در لیگ برتر ناکام است . 
 رضا عنایتى، سرمربى هوادار، در کنفرانس 
خبرى پس از بازى با ســپاهان از عملکرد 
شــاگردانش ابراز رضایت کــرد و در مورد 
منطقى بازى کردن هوادار جلوى ســپاهان 
گفت: بحث حمله کردن جلوى سپاهان خود 
زنى بود و ما مى دانستیم سپاهان در خط حمله 
بازیکنانى دارد که مى توانند در هر لحظه نتیجه 
را تغییر دهند و شما دیدید که ما در یک لحظه 
غفلت باختیم. در این بازى تدافعى تر بودیم 
ولى روى یک اشــتباه فردى همه چیز به هم 
ریخت. بازیکنان آنچه به آنها گفته مى شود 
را انجام مى دهند و از این بابت کامال راضى 

هستم.

حمله کردن به سپاهان 
خودزنى بود

آقاى
دوبار
بازیک
سجاد
مقابل
و یکم
جدید
خط د
گله
مدافع
نه

نیز مربى ســپاهاندر خصوصدیگر بازى هاى این تیــمدر لیگ برتر
صحبت کرد و اینطور توضیح داد: نتیجه خوبى را امروز کســب نکردیم 
اما این برایمان درسى مى شود تا بتوانیم عملکرد خوبى داشته باشیم. باید 
سعى کنیم کمى صبور باشیم و با حوصله بیشترى کار کنیم. اما چیزى که 
باید به آن افتخار کنیم این است که هیچ موقع دست از مبارزه برنداشتیم 

و هر لحظه بیشتر جنگیدیم.
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فقدان سند مالکیت 
شماره: 26023751- 1400/7/29 نظر به اینکه ســند مالکیت یکباب مغازه پالك ثبتى 
شماره 1455 فرعى از 15176 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقاى تقى پهلوان 
نشان مورد ثبت و صفحه 209 دفتر 350 به شماره چاپى 981062 که بموجب سند رسمى 
شماره 10346- 94/06/14 دفترخانه اسناد رسمى 224 اصفهان به مالکیت ایشان درآمده 
اســت نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده به شــماره 26023751- مورخه 
1377/06/07 به انضمام دو برگ شهادت شــهود که امضاء شهود آن ذیل شماره 15463 
مورخه 1400/06/07 به شماره یکتا 140002150369000371 به گواهى دفترخانه 421 
اصفهان رسیده مدعى میباشند که ســند مالکیت به علت جابجائى مفقود شده ودرخواست 
صدور المثناى اسناد مالکیت ملک فوق را نموده اند پالك مذکور طبق گواهى دفتر امالك 
در رهن و بازداشت نمى باشد لذا مراتب فوق به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود تا چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 1214283- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان - موسوى/8/151 

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  14 فرعى از  پالك 527 اصلى واقع در قطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  بانو زهره محمدى  نجف آبادى فرزند 
حسنعلى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روزچهارشنبه مورخ 1400/09/03 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 

تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.
  تاریخ انتشار: 1400/08/10  - 1214113/ م الف رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد  - 

حجت اله کاظم زاده/8/252                           

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

شــماره: 140060302006005123- تاریخ: 1400/08/03 جلسه 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 
کالســه 1399114402006001876 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم یداهللا یزدیان رنانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى 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 مســتندات ضمیمه شامل مع االوسطه از مالکیت صاحب 
گلشنى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم یداهللا یزدیان رنانى به شناسنامه شماره 46 کدملى 1289996954 صادره فرزند 
باقر نسبت به 6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 766,54 مترمربع پالك شماره 910 فرعى 
از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. توضیحات: ارسال به عدیلى 1400/08/03 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/10- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/25- م الف: 
1213981 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید محمود حسینى 
عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/8/253

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

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

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى 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 ثبت در صفحه 533 دفتر 543 و 
سند 192685 مورخ 88/07/27 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت 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 على جاویدان به شناسنامه شماره 11872 
کدملى 1140371754 صادره خمینى شهر فرزند حسینعلى نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه 
به مساحت 52/81 مترمربع پالك شماره 217 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/10- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/08/25- م الف: 1213886 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره 
راه و شهرسازى-  سید محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/8/255

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 8376- 1399/07/08 هیات ســوم خانم مهرى ماهرانى برزانى به 
شناسنامه شماره 419 کدملى 1293130605 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 43,23 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2443 فرعى از 18 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مورد ثبت صفحه 396 دفتر 

62 امالك  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/10 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/25- م الف: 

1215029- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/257

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

شماره: 2027007926- تاریخ: 1400/8/6 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از 
طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شــخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007926 مورخ 1400/07/20 حسین شفیعى فرزند 
فرهاد بشماره شناسنامه 29 صادره از جرقویه بشــماره ملى 5649669708 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 13213 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 142/60 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/25- م الف: 1214348- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/259

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

راى شماره 140060302026008307 مورخ 1400/06/20 هیات یک آقاى حیدر على 
جعفرپور هارونى به شناســنامه شــماره 888 کدملى 1816423051 صادره آبادان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 412,45 مترمربع از 
پالك شماره 27 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق قباله عادى مع الواسطه از مالکیت آقاى حسین جزى خزروقى موضوع سند 

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

انتقال 80893 مورخ 49/6/1 دفترخانه 2 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/10 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/25 - م الف: 1214355 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى/8/261

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

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

از مالکیت رسمى على داورى دولت آبادى

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/10 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/25 - م الف: 1214273 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى/8/263

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

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

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

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

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

شهرت همگى حسینى مارانى (فرزندان) به زهرا بمونى به قانون ارث انتقال گردید. 
5- راى شــماره 140060302026008562 مورخ 1400/06/24 هیــات دو آقاى على 
حســینى مارانى به شناسنامه شــماره 735 کدملى 1289068437 صادره اصفهان فرزند 
فضل اله نسبت به 22 سهم و دویست و دو، یکهزار و چهارصدم یکسهم مشاع از 155 سهم 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 159,75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 15 و 16 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
از مالکیت رسمى خانم ایران کریمى قوام آبادى موضوع سند انتقال 35950 مورخ 82/5/9 
دفتر 89 اصفهان بوده که به موجب گواهى حصر وراثت 2450 مورخ 96/7/4 شــعبه 10 
حصر وراثت اصفهان و فرم مالیاتــى 14276- 97/3/28 دارایى اصفهان فوت نموده ورثه 
وى عبارتند از همسر به نام فضل اهللا و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على شهرت همگى 
حسینى مارانى که ورثه به موجب ســند 56710 مورخ 99/3/10 دفتر 114 اصفهان مقدار 
40,05 سهم مشــاع از پالك 16 فرعى از 15177 و مقدار 11,61 سهم مشاع از پالك 15 

فرعى از 15177 را به خانم زهرا بمونى انتقال قطعى داده اند لذا مالکیت ورثه مرحوم ایران 
کریمى قوام آبادى و فضل اهللا حسینى مارانى (زوج) و زهره و محمد جواد و ابراهیم و على 

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

شهرت همگى حسینى مارانى (فرزندان) به زهرا بمونى به قانون ارث انتقال گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/10 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/25 - م الف: 1214385 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى/8/265

فقدان سند مالکیت 
شماره: 26021696- 1400/8/8 سند مالکیت جزء سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 4 فرعى از 13557 اصلى واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان با شماره دفتر الکترونیکى 140020302026010625 که سابقا در دفتر 933 
صفحه 484 اداره ثبت جنوب اصفهان داراى ســابقه ثبت بوده و داراى سند مالکیت اصلى 
بشماره 070796 و طبق مستند مالکیت بشماره 686 مورخ 1374/11/29 هیات شعبه اول 
اداره دوم ثبت اصفهان ماده 147 اصالحى قانون ثبت بنام آقاى مصطفى حق شناس فرزند 
اسماعیل بشماره شناســنامه 42433 بتاریخ تولد 1343/05/04 صادره از اصفهان بشماره 
ملى 1280313099 مسبوق به سابقه ثبت میباشــد و اکنون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى نسبت به مالکیت خود از پالك فوق را نموده است لذا به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهى میشود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1215300 - رئیس ثبت منطقه شمال اصفهان - موسوى/8/267 

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

شماره: 140060302006002202 - تاریخ: 1400/04/08 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1399114402006000440 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم فاطمه رضائى آدریانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 668 فرعى از 

107 اصلى واقع در بخش 14 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 سند به شماره 130399 مورخ 
80/6/25 و مالحظه نقشه 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 داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى / خانم فاطمه رضائى آدریانى به شناسنامه شماره 4297 کدملى 1140693141 صادره 
فرزند حسینعلى در قسمتى از/ ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/49 مترمربع پالك 
شــماره 668 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. 
شماال به طول 5/60 متر دیوار به دیوار باقیمانده

شرقا به طول 22/12 متر دیواریست اشتراکى به باقیمانده 
جنوبا به طول 5/48 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 22/10 متر دیوار به دیوار پالك 1042 فرعى 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/10 - م  الف: 
1207004 - مجتبى پورعلى - عضو قضائى. ســعید حاجى احمــدى - رئیس اداره راه و 
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خمینى شهر /7/201

آگهى تغییرات
شرکت کیهان افروغ آژمان سهامى خاص به شماره ثبت 62650 و شناسه ملى 14008446331 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1400/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - پیام نیک رام به شــماره ملى 1285063181، پیمان نیک رام به شماره ملى 
1292195991 و فروغ نیک رام به شماره ملى 1285972864 به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - لیال 
محمدى خرزوقى به شماره ملى 1285056760 و زهره عطائى به شماره ملى 1282659553 به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یک سال 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 (1213361)

آگهى تغییرات
شرکت کیهان افروغ آژمان سهامى خاص به شماره ثبت 62650 و شناسه ملى 14008446331 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/03/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - فروغ نیک رام به شماره ملى 1285972864 بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، پیمان 
نیک رام به شماره ملى 1292195991 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پیام نیک رام به شماره ملى 1285063181 بسمت رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و یکى دیگر از اعضاى هیئت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1213366)

آگهى تغییرات
شرکت فراسان صنعت رسا سازان سهامى خاص به شماره ثبت 2289 و شناسه ملى 14009434856 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى رضا طالبى به شماره ملى 1130182576 ، آقاى عابدین رحیمى آشجردى به 
شماره ملى 1150101218 و آقاى اسماعیل کریم زاده طالخونچه به شماره ملى 1419946701 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - خانم نرگس اخوان بى تقصیر به شماره ملى 1282445030 بسمت بازرس اصلى و آقاى سیدمحمدرضا اطهرى اصفهانى به شماره 
ملى 1291166341 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 

انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1213369)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى کاوش گستر پایا سهامى خاص به شماره ثبت 17143 و شناسه ملى 10260380686 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/05/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود یزدى زاده به شماره ملى 1283586703 و مریم سامع به شماره ملى 1287992382 و 
سید حامد حسینى به شماره ملى 1092225889 و جواد یزدانى بخش به شماره ملى 1270510568 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . مجید جمشیدى به شماره ملى1286002087 به سمت بازرس اصلى و حسین سعیدى دهاقانى به شماره ملى1940411505 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. تراز و صورتهاى مالى 
منتهى به سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1213367)
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آگهى تغییرات
شرکت خدماتى آذر گل زنده رود شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 27590 و 
شناسه ملى 10260483077 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/25 محسن شیرینى بشماره 
ملى 1284698831 و شایان شیرین 
بشماره ملى 1272402940 و لیال بحق 
بشــماره ملى 1280375493 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . ایمان صفرزاده 
زفره بشــماره ملــى 1282736752 
بسمت بازرس اصلى و سعید لطفى گل 
سفیدى بشماره ملى 1111915751 
بســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند . روزنامه 
نصف جهان براى چاپ آگهیها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1213370)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آذرخش نسیم آریا درتاریخ 1400/07/24 به شــماره ثبت 69048 به شناسه ملى 
14010430603 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه امور خدماتى از قبیل طبخ و توزیع غذا ، نظافت اماکن عمومى و مسکونى و 
ارگانها و ادارات و فضاى سبز - تامین نیروى انسانى متخصص وموقت صرفا در راستاى اهداف شرکت –احداث 
و توسعه فضاى سبز شهرى ، پیاده رو سازى و جدول خیابانها – ارائه کلیه خدمات در زمینه پرستارى و نگهدارى 
کودکان و سالمندان در منزل - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، دولتى و غیر دولتى - شرکت در 
کلیه مناقصات ، مزایدات و پیمان هاى دولتى و خصوصى - برگزارى و شرکت در نمایشگاه داخلى، خارجى و بین 
المللى (بجز فرهنگى و هنرى) - اخذ وام و تسهیالت از بانکها و موسسات دولتى و خصوصى صرفا در راستاى 
تحقق اهداف شرکت - اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور در صورت 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 وحید ، 
کوچه مسجد ائمه اطهار ، کوچه شکوفه ، پالك 16 ، طبقه همکف کدپستى 8176945361 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 35011 مورخ 1400/07/12 
نزد بانک صادرات ایران شعبه خانه اصفهان با کد 1903501 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم منیژه استکى به شماره ملى 1159016747 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال خانم دریا اخوندى به شماره ملى 1273332563 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم فاطمه استکى به شماره ملى 5759945963 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت 
مدیره منفرذاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حمیدرضا 
حیدرى کمال آبادى به شماره ملى 1270325231 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى اصغر غالمى به 
شماره ملى 5499785521 به سمت بازرس على البدل 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 (1213365)

آگهى تغییرات
شــرکت گلپونه مهر نقش جهان ســهامى 
خاص به شماره ثبت 28889 و شناسه ملى 
10260495658 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: - آقاى علیرضا بهشــتى به شــماره ملى 
1291807705 ، آقــاى علیرضا ثقفیان به 
شــماره ملى 1284659453 ، آقاى دانیال 
ثقفیان به شــماره ملــى 1270693174 ، 
آقاى محســن محمدى اول به شماره ملى 
1171050607 ، آقاى عماد ممیز به شماره 
ملى 1288442386 و آقاى علیرضا آصفى 
به شــماره ملى1200033612 بســمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. - موسســه حسابرسى و 
خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملى 
10100200524 به سمت بازرس اصلى و 
آقاى رامین جاللى عاشق آبادى به شماره ملى 
1270656171 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1213372)

آگهى تغییرات
شــرکت گلپونــه مهــر نقــش جهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 28889 
و شناســه ملــى 10260495658 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/01 آقاى علیرضا بهشــتى 
به شــماره ملى 1291807705 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، آقاى علیرضا ثقفیان 
به شــماره ملى 1284659453 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیــره ، آقاى دانیال 
ثقفیان به شــماره ملى 1270693174 
، آقاى محســن محمدى اول به شماره 
ملــى 1171050607 ، آقاى عماد ممیز 
به شــماره ملى 1288442386 بسمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره و آقاى علیرضا 
آصفى به شــماره ملى 1200033612 
بســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء نائب 
رئیس و رئیس هیات مدیره متفقا همراه 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1213373)

آگهى تغییرات
شرکت کیهان افروغ آژمان سهامى خاص به شماره 
ثبت 62650 و شناســه ملى 14008446331 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه 
شرکت از محل مطالبات حال شــده سهامداران و 
صدور ســهام جدید از مبلــغ 1000000 ریال به 
مبلغ 1000000000 ریــال افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه بدین شــرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 1000000000 ریال نقدى اســت منقسم به 
100000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1213363)

آگهى تغییرات
شرکت فراسان صنعت رسا ســازان سهامى خاص به 
شماره ثبت 2289 و شناسه ملى 14009434856 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/20 
آقاى رضا طالبى به شماره ملى 1130182576 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، آقاى عابدین رحیمى آشجردى به 
شماره ملى 1150101218 بسمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره ، آقاى اســماعیل کریم زاده طالخونچه به 
شماره ملى 1419946701 بسمت نایب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیرعامل و على باقریان 
طالخونچه (سهامدار ) همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1213368)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى کاوش گستر پایا سهامى خاص به شــماره ثبت 17143 و شناسه ملى 10260380686 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/05/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 23 اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید: عده اعضاى هیات مدیره : شرکت بوسیله هیات مدیره اى مرکب 3 الى 5 نفر عضو 
که بوسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحبان سهام انتخاب مى شوند اداره خواهند شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل مى باشند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1213371)

آگهى تغییرات
شرکت عمران و ارتباط نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 31612 و شناسه ملى 10260521663 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا در سمت اعضاى هیئت 

مدیره تغییرى حاصل نگردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1213374)

ورقه هاى آلومینیومى به راحتى سالمت غذا هاى شما را به خطر مى اندازند 
و در نهایت ســالمتتان را تهدید مى کنند. اگر غذا هاى باقى مانده و قابل 
مصرف از هر وعده غذایى را به درستى بسته بندى و نگهدارى کنیم، این 
غذا ها معموال تا 4 روز مى توانند در یخچال باقى بمانند و دچار مشــکل 
نشــوند. اما وقتى از بســته بندى و نگهدارى صحیح صحبت مى کنیم، 

منظورمان چیست؟
بعضى افراد ترجیح مى دهند که دورتادور بشــقاب غــذا را همان طور که 
هست، با ورقه هاى آلومینیومى پوشــش دهند و خیلى سریع و راحت آن 
را داخل یخچال بگذارند. این کار خیلى راحت، کاربردى و ســریع به نظر 
مى رسد، اما واقعیت این است که استفاده از ورقه هاى آلومینیومى به راحتى 
سالمت غذا هاى شــما را به خطر مى اندازند و در نهایت، سالمت تان را 

تهدید مى کنند.
همان طور که ما براى نفس کشــیدن به هوا نیاز داریــم، باکترى ها نیز 
براى زنده ماندن و تکثیر شدن به هوا نیاز دارند. بعضى از باکترى ها مانند 
باسیلوس سرئوس که باعث مسمومیت هاى غذایى مى شوند، سم هایى 
تولید مى کنند که نمى توان آن ها را با کمک حرارت باال در روند پخت وپز 
نابود کرد. وقتى که مقدارى از یک وعده غذایى تازه و داغ بیشتر از 2 ساعت 
در فضاى آزاد باقى مى ماند، باکترى ها در آن سریعا رشد مى کنند و تکثیر 

مى شوند.
حاال به این نکته توجه کنید که استفاده از فویل آلومینیومى براى نگهدارى 
از غذا ها دقیقا همین خطر را به وجود مــى آورد، چراکه نمى تواند ورود هوا 
به ســطح مواد غذایى را به طور کامل مســدود کند. دکتر لیندزلى مالون 
متخصص تغذیه مى گوید: «وقتى که هوا در محفظه نگهدارى از غذا ها 
وجود داشته باشد، باکترى ها سریع تر رشد مى کنند. بنابراین، تهیه ظرف هاى 
نگهدارنده مناسب و بســته بندى صحیح مواد غذایى براى نگهدارى از 
آن ها ضرورت دارد. اگر این نکات را جدى نگیرید، باقى مانده غذاى شما 

به هیچ وجه نمى تواند ماندگارى باالیى داشته باشد». 

براى مارگزیدگى باید از سرد کردن عضو با آب سرد یا یخ و از روش هاى 
ســنتى مثل بریدن و مکیدن محل گزیدگى خوددارى شود و باید هر چه 

سریع تر فرد مارگزیده را به اورژانس بیمارستان منتقل کرد.
ندا محمدسعید با اشاره به اقدامات اولیه براى مصدومین ناشى از گزیدگى، 
اظهار کرد: در ابتدا باید بیمــار را آرام و از حرکات بیش از حد او جلوگیرى 
کرد و عضو محل گزیدگى را بى حرکت و هم ســطح یا پایین تر از سطح 

قلب نگه داشت.
او افزود: بستن یک نوار محکم و پهن، چند انگشت باالتر از محل گزیدگى 
به ویژه اگر محل گزیدگى در دست ها یا پا ها باشد، توصیه مى شود؛ بستن 

نوار نباید آن قدر سفت باشد که جریان خون اندام را مختل کند.
محمدسعید گفت: براى مارگزیدگى باید از سرد کردن عضو با آب سرد یا یخ 
و از روش هاى سنتى مثل بریدن و مکیدن محل گزیدگى خوددارى شود و 
باید هر چه سریع تر فرد مارگزیده را به اورژانس بیمارستان منتقل کرد؛ زمان 
را با تالش براى کشتن و یا گرفتن مار از دست ندهید.نگهدارى حیوانات در 

محل زندگى انسان توصیه نمى شود.
 

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد، کووید 
19 مى تواند سلول هاى گوش داخلى را آلوده 
کند و به طور بالقوه منجر به کاهش شنوایى و 

وزوز گوش شود.
براساس یافته هاى جدید، نحوه ورود ویروس 
به گوش داخلى مشخص نیست، اما ممکن 
اســت از طریق لوله اى که بینى را به گوش 
میانى متصل مى کند وارد شود و داده ها تاکید 

مى کند: کووید 19 مى تواند گوش داخلى را آلوده کند و به طور بالقوه باعث ایجاد مشکالت شنوایى شود.
محققان موسسه فناورى ماساچوست (MIT) و چشم و گوش ماساچوست، 10 بیمار کووید را بررسى کردند 
که تعدادى از عالئم مرتبط با گوش را گزارش کردند. آنها دریافتند ویروس مى تواند ســلول هاى گوش 

داخلى، به ویژه سلول هاى مو را آلوده کند که ممکن است منجر به مشکالت شنوایى شود. 
این تیم تحقیقاتى مى گوید، یافته ها توضیح مى دهد که چرا برخى از بیماران مبتال به کووید 19 کاهش 

شنوایى، وزوز گوش، سرگیجه و مشکالت تعادل را گزارش کرده اند.

چکار کنیم دیابت نگیریم؟
فویل آلومینیومى روى غذا نکشید

اقدامات اولیه بعد از مار گزیدگى

جدیدترین عارضه ابتال به کرونا را بشناسید

متخصص تغذیه گفت:وقتى کســى وزن باالیى دارد و چاقى 
اطراف شکم دارد مى توان پیش بینى کرد که به دیابت مبتال 
مى شود. معموال این موضوع در آقایان در سنین پایین تر و در 

خانم ها بعد از یائسگى رخ مى دهد.
على میالنى بناب گفت: همه سلول هاى بدن ما براى تامین 
انرژى به قند خون نیاز دارند. بدن همواره سعى مى کند این قند 
را در محدوده طبیعى نگه دارد و با ترشح هورمون انسولین آن را 
کنترل مى کند اما قند خون گاهى بیشتر از حد معمول مى شود؛ 
وابسته به میزانى که قند خون از حد معمول باال مى رود شدت 

دیابت هم متفاوت مى شود.
وى تصریح کرد: وقتى انسولین به مقدار کافى ترشح نمى شود 

یا اصال ترشح نمى شود دیابت نوع یک است که بیشتر در افراد 
زیر سى سال دیده مى شود و مى تواند ناشى از عوامل ژنتیکى یا 

بیمارى هاى ویروسى شود.
این متخصص تغذیه افزود: در دسته دیگرى از بیماران انسولین 
بدنشان بیش از حد ترشح مى شــود ولى این هورمون توانایى 
کنترل قند خــون را ندارد؛چون بدن نســبت به این هورمون 
حساسیت نشان نمى دهد و تعادل قند خون بهم مى خورد. این 
موضوع به چگونگى سبک زندگى افراد بر مى گردد و از چاقى و 

استرس مداوم ناشى مى شود.
میالنى عنوان کرد: برخــى بیمارى هاى غیر واگیر دیگر مثل 
چربى و فشار خون نیز با دیابت ریشــه هاى مشترك دارند و 

از عوامل مشترك ناشى مى شوند؛ به همین دلیل کسانى که 
اختالالت چربى خون دارند مبتال به دیابت و یا در معرض آن 
هم هستند و یا در بسیارى از بیماران مبتال به دیابت یا چربى 

خون، فشار خون نیز تشخیص داده مى شود.
وى با اشاره به اینکه دیابت در اکثر مقاطع قابل پیش بینى است، 
ادامه داد: وقتى کسى وزن باالیى دارد و چاقى اطراف شکم دارد 
مى توان پیش بینى کرد که به دیابت مبتال مى شود. معموال این 
موضوع در آقایان در سنین پایین تر و در خانم ها بعد از یائسگى 

رخ مى دهد که نشان دهنده اختالل در ترشح انسولین است
این متخصص تغذیه بیان داشت: عمده تجمع چربى در افرادى 
که انسولین بدنشان دچار اختالل است در اطراف شکم است. 
کسانى که شیوه زندگى مناسب ندارند چاقى دور شکم دارند. 
وقتى دور شکم از 90 سانتى متر باالتر مى رود، ترى گلیسیرید 

هم افزایش پیدا مى کند و قند خون بهم مى خورد.
میالنى اظهار داشت: به بیانى ســاده تر باید بگوییم وقتى به 
انسولین نوســان مى دهیم ترشح انســولین در بدن را بیهوده 
مى کنیم. اگر با خوردن خوراکى هایى که قندشــان به سرعت 
جذب مى شود قند خون را سریع افزایش دهیم انسولین هم به 
یکباره براى کنترل این حجم از قند وارد شده به خون، به میزان 
زیاد ترشح مى شود و باعث مى شود سلول ها حساسیت خود را 
نسبت به این هورمون کم کنند اما در عین حال انسولین خون 

افزایش یافته است.
وى اضافه کرد: در حالى که سلول ها به آن بى توجه شده اند و به 
همین دلیل قند خون باال مى رود. نباید به انسولین پیک بدهیم 
تا این اتفاق در بدن رخ دهد؛ حذف موادى که شکر افزوده دارند 
چون پروسه هضم طوالنى ندارند مى توانیم از پیک انسولین 
در بدن جلوگیرى کنیم. این مراقبت ها صرفا مربوط به کسانى 
نیست که داراى دیابت هستند بلکه الزمه پیشگیرى از ابتال به 

این بیمارى در همه افراد است.
میالنى بیان کرد: براى طوالنى کردن پروسه هضم قند خون 
باید فیبرها و مواد غذایى داراى فیبر مثل سبزیجات، میوه ها 
و حبوبات را در رژیم غذایــى افزایش دهیم؛ چون این مواد در 
دســتگاه گوارش بافتى را ایجاد مى  کنند کــه با احتباس آب 
مى تواند آنزیم هاى هضم کننده قند رقیق تر است و به همین 
دلیل فرایند جذب قند بسیار زمان بر تر است و قند به یک باره 

وارد خون نمى شود.
وى درباره قندخون نرمال گفت: قبال مبنا به این صورت بود که 
قندخون ناشتا باید زیر 100 باشد ولى حاال مى گویند باالتر از 
90 میلى گرم در دسى لیتر نشان دهنده اختالل قند خون است. 

وقتى این رقم باالتر از 120 برود با کنترل رژیم غذایى نمى توان 
آن را به حد طبیعى رساند و نیاز به درمان دارویى به وجود مى آید 
اما قند خون باالتر از 180 ممکن است به کلیه نیز ضرر بزند و 

باید براى کنترل آن پیگیرى هاى الزم را انجام داد.
میالنى افزود: وقتى قندخون افزایش پیدا مى کند کلســترول 
ال دى ال نیز افزایش پیدا مى کند و این ناشى از این است که 
فرد غذاى خوبى نمى خورد این موضوع باعث رسوب چربى ها 
در عروق مى شــود و منجر به بیمارى هاى قلبى عروقى هم 

مى شود.
میالنى بیان کرد: چربى هایى که در دماى محیط فیزیک جامد 
دارند داراى چربى اشباع شده هستند؛ البته امروزه روغن مایع 
را هم به علت اینکه مى خواهنــد روى آن بافت ایجاد کنند به 
صورت مایع وارد بازار مى کنند؛ در حالى که چربى اشباع شده 
دارند و روى اطالعات این محصوالت مشــخص شــده که 

اشباع هستند.
این متخصص تغذیه ادامه داد: در پخــت و پز از روغن هایى 
استفاده کنیم که چربى اشــباع نداشته باشــند، روغن هاى 
هیدروژنه، روغن هاى سرخ کردنى، مواد غذایى فراورى شده 
که در آن روغن هیدروژنه استفاده شده است مثل پنیر پیتزا و 
بیسکویت ها نیز براى بیماران دیابتى مضر هستند. براى اینکه 
به آن محصوالت فراورى شــده بافت بدهند از این روغن ها 
استفاده مى کنند. باید شــیوه پخت و پز را تغییر دهیم و از این 

مواد استفاده نکنیم.
میالنى اظهار داشت: به عالوه رژیم غذایى صحیح براى مبارزه 
با دیابت باید فعالیت فیزیکى بدن را افزایش دهیم. با فعالیت 
فیزیکى گیرنده هاى سلول که به انسولین حساس نبوده اند پویا 
و فعال شــده و به این هورمون حساس مى شوند و قندخون را 
بهتر کنترل مى کنند. ورزش هایى مثل پیاده روى و ورزش هاى 

استقامتى عوارض دیابت را کنترل مى کنند.
وى عنوان کرد: در دیابت نوع 2 در بلند مدت اگر بتوان قند خون 
را زیر 120 تثبیت کرد مى توان از شر این بیمارى خالص شد 
اما کمى دور از ذهن اســت و بهتر است مراقبت کنیم تا از اول 

مبتال نشویم.
این متخصص تغذیه تاکید کرد: اگر قند ساده را از برنامه غذایى 
حذف کنیم، حجم غذا را کم کنیم امــا دفعاتش را زیاد کنیم 
مى توانیم از ابتال به دیابت جلوگیرى کنیم. اگر غذاى مفیدى 
را هم اســتفاده کنیم اما حجمش زیاد باشد بازهم قند زیادى 
را به صورت همزمان وارد بدن کرده ایــم و تاثیرى در کنترل 

دیابت ندارد.
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التهاب روده موجب اختالل در  کدام عضو مى شود؟
تحقیقات جدیــد روى موش ها نشــان مى دهد که 
اختالل ارتباط بین روده و مغز بر سالمت روان بیماران 

مبتال به التهاب روده تاثیر مى گذارد.
حدود 30 درصد از بیمــاران مبتال به بیمارى التهابى 

روده دچار افسردگى، اضطراب یا هر دو هستند.
نتایج یک مطالعه جدید بر روى موش ها نشان مى دهد 
که اختالل در ارتباط بین روده و مغز ممکن اســت تا 
حدى مسئول بروز این مشــکالت در سالمت روان 

باشد.
بیمــارى التهــاب روده شــامل التهــاب مزمن در
 روده هاست. دو نوع التهاب روده وجود دارد: «بیمارى 
کرون» که مى تواند هر قسمتى از دستگاه گوارش را 
درگیر کند و «کولیت اولسراتیو» که فقط روده بزرگ 

و راست روده را درگیر مى کند.
عالئم این بیمارى شامل اســهال مداوم، درد شکم، 

کاهش وزن و خستگى است.
درد و ناراحتــى کــه برخى افــراد مبتال بــه برخى 
بیمارى هاى مزمن تجربه مى کننــد، خطر ابتالء به 
بیمارى هاى ســالمت روان را افزایــش مى دهد. با 
این حال، به نظر نمى رسد که این مسئله فقط باعث 
مشــکالت ســالمت روان در این گروه از بیماران 

مى شود.
به گفته محققان، احســاس اســترس، اضطراب یا 
افســردگى مى تواند عالئم جدیدى را در روده ایجاد 
کند. یک مطالعه جدید منتشــر شــده اکنون نشان 
مى دهد که بیمارى التهــاب روده با ایجاد اختالل در 

محور روده-مغز به طور مستقیم بر مغز تأثیر مى گذارد.
محور روده-مغز یک کانال ارتباطى دوطرفه بین روده 
و سیستم عصبى مرکزى است. میکروارگانیسم هایى 
کــه در روده زندگى مى کنند نقش برجســته اى در 

رابطه دارند.
مطالعه جدید نشــان داد که التهاب در روده ممکن 
است دروازه مهم در این سیستم ارتباطى را که تبادل 
ســیگنال بین خون و مایع مغزى نخاعى را کنترل 
مى کند، ببندد و ایــن واکنش، احتمــاًال به منظور 

جلوگیرى از گسترش التهاب به مغز است.
نتایج این تحقیق نشــان داد که در مدل موش هاى 
مبتال به التهاب روده، بسته شدن این دروازه، حافظه را 

مختل کرده و باعث اضطراب مى شود.
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تیم واکنش سریع و مدیریت بحران شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در رزمایش 
سراسرى تست آماده به کارى مولدهاى برق اضطرارى مراکز طبقه بندى شده و  مانور 

لحظه صفر حضورى فعال داشت.
مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE  شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: در رزمایش سراسرى تست آماده به کارى مولدهاى برق اضطرارى که 
در محل دیسپاچینگ شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برگزارشد، به طور همزمان 
برق تاسیسات 6 منطقه آبفاى استان قطع  شد که دوباره در کوتاه ترین زمان ممکن با 

استفاده از مولد هاى برق اضطرارى، در مدار بهره بردارى قرار گرفت.
ابراهیم محمدى با بیان این که هدف از نکوداشت هفته پدافند غیرعامل،کاهش آسیب 
پذیرى در برابر تهدید ها و بحران هاست اعالم کرد: در رزمایش سراسرى تست آماده 
به کارى مولدهاى برق اضطرارى، برق تاسیسات آبفاى صارمیه، تصفیه خانه فاضالب 
شــهرك صنعتى جى، پمپاژ آب روستاى دســتگرد مار، تصفیه خانه آب باباشیخعلى، 
ایســتگاه پمپاژ نطنز و ایســتگاه پمپاژ شاهین شهر قطع شد و ســپس مولدهاى برق 

اضطرارى در مدار بهره بردارى قرار گرفت.
وى گفت : آبفاى اســتان اصفهان همچنین به منظور ایجاد آمادگى واکنش سریع در 
شرایط اضطرار پس از هرگونه حادثه، در مانور لحظه صفر  به صورت میدانى در خیابان 

آتشگاه، خیابان شهید حجازى، نبش خیابان بهستان حاضر شد.
مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE  آبفاى استان اصفهان تصریح 
کرد: در مانور لحظه صفر، تیم  واکنش سریع و مدیریت بحران با مهار شکستگى خطوط 

انتقال آب، آمادگى خود را در مقابله با هر گونه حادثه غیر مترقبه به نمایش گذاشت.

حضور فعال آبفاى استان اصفهان در مانور لحظه صفر 

معاون برنامه ریزى و مشارکت هاى مردمى سازمان 
نوسازى مدارس کشور گفت: هم اکنون 330 پروژه 
فعال خیرساز مدرسه در استان اصفهان داریم که عدد 

قابل توجهى است.
فاطمه مهاجرانى در جلســه انتخابات هیات مدیره 
جدید مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان (دوره 
دهم)، از اصفهان به عنوان نماد تمدن ایران اسالمى 
نام برد و اظهار کرد: بر اســاس آیه اى از قرآن، آنچه 
باعث شده گام هاى خیران در این مسیر ثابت و استوار 
بماند این اســت که یارى کردن بندگان خدا، یارى 

کردن خداوند است.
وى با اشــاره به اینکه هم اکنــون 330 پروژه فعال 
خیرساز در استان اصفهان وجود دارد، گفت: این تعداد 
پروژه فعال عدد باالیى است، آن هم در این شرایط 

سخت اقتصادى که قطعا جز لطف خداوند نیست.
معاون برنامه ریزى و مشارکت هاى مردمى سازمان 
نوســازى مدارس کشــور، افزود: همین که خیران 
مدرسه ساز بنایى مى گذارند که در آن انسانى تربیت 
مى شود و زیســتن را یاد مى گیرد تا دنیا، دنیا است 
آثار آن را مى بینید. ما انســان ها پل صراط همدیگر 
هستیم تا به بهشت برسیم و خوشا به حال خیرین که 

سازندگان بهشت در این دنیا هستند.
محمدرضا جعفرى مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه 
ساز کشور نیز در این جلســه با اشاره به اضافه شدن 
خیرین مدرسه ساز در نقاط مختلف کشور به مجمع 
خیرین مدرسه ساز کشور، گفت: کمیسیون بانوان، 
اجتماعى و اقتصادى در مجمع خیرین مدرســه ساز 
کشور فعال است. اخیرا نیز کمیسیون مدرسه یار اضافه 
شده تا به مسائل مختلف مدارس رسیدگى و نیازهاى 

مدارس برطرف شود.
مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز کشور با اشاره 
به امضاى تفاهــم نامه اى بین سرپرســت وزارت 
آموزش و پرورش و رئیس جامعه خیرین مدرســه 
ساز براى پوشــش مدارس مناطق محروم از سوى 
خیرین، گفت: مجمع خیرین مدرسه ساز، آموزش و 
پرورش و نوسازى مدارس مثلثى را تشکیل مى دهند 
که باید با تعامل و همکارى سه جانبه، براى برطرف 
کردن نیازهاى آموزشى و برقرارى عدالت آموزشى 

تالش کنند.

وى با اشاره به اینکه هنوز مدارس سنگى در کشور 
داریم و دانش آموزانى در برخى از نقاط کشور مجبور 
هستند مسافت طوالنى را تا رسیدن به مدرسه طى 
کنند، افزود: توجه به آموزش فنى و حرفه اى از سوى 
جامعه خیرین نیز موضوع مهم دیگرى است که باید 
در دستور کار قرار گیرد. بسیارى از دانش آموزان بعد 
از طى دوره تحصیل مهارتى براى اشــتغال ندارند، 
درحالى که در کشورهاى صنعتى 70 درصد مدارس 
آموزش فنى و حرفــه اى و 30 درصد آموزش هاى 
نظرى مى دهند و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم 

تا دانش آموزان بتوانند مهارت و حرفه اى یاد گیرند و 
بعد از فارغ التحصیلى مشغول به کار شوند.

محمد اعتدادى، مدیر کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان نیز با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز کارهاى 
بزرگى براى آموزش و پرورش اســتان انجام داده و 
قدم هاى بزرگى برداشــته اند، گفت: با شیوع کرونا 
شرایط جامعه متفاوت شده و همه ما به مرگ نزدیک 
شده ایم، به همین دلیل بسیارى عالقه مند هستند به 

کارهاى خیر بپردازند.
وى خاطرنشان کرد: اگر شرایط اقتصادى کشور قدرى 

بهتر بود دست خیرین مدرسه ســاز بازتر بود و قطعا 
کارهاى بزرگترى انجام مى دادند، اما همه از وضعیت 
اقتصادى حاکم بر کشور آگاه هستیم، اگرچه در همین 
دو سال اخیر که کرونا فراگیر شده، خیرین کارهاى 
بسیار بزرگى در حوزه آموزش و پرورش انجام داده اند.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اعالم 
کرد: خیرین مدرسه ساز در هر نقطه استان کارهاى 
بزرگى انجام داده اند که جاى قدردانى دارد، ازجمله 
اینکه سال گذشته و در اوج همه گیرى کرونا، 15 خیر 
مدرسه ساز اصفهان به شهرستان فریدونشهر رفتند و 

کلنگ 15 مدرسه را به زمین زدند.
ســید محمد میرپور، سرپرســت اداره کل نوسازى 
مدارس اســتان اصفهان نیز بــا قدردانى از زحمات 
خیرین مدرسه ساز استان اصفهان، گفت: با توجه به 
محدودیت اعتبارات دولتى، اگر خیرین مدرسه ساز به 
ما کمک نکنند نمى توانیم مشکل فضاهاى آموزشى 
در استان را حل کنیم. هم اکنون نیز تعداد زیادى پروژه 
مدرسه سازى با کمک خیرین مدرسه ساز در دست 
اجرا داریم که امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر به بهره 

بردارى برسانیم.
وى به نقش محورى خیرین مدرســه ساز در تعلیم 
و تربیت اشاره و اظهار کرد: همدلى و همکارى که 
میان مجمع خیرین و اداره کل آموزش و پرورش و 
نوسازى مدارس استان اصفهان وجود دارد همیشه 
زبانزد بوده است. فقط در ســال 1400 و در ابتداى 
مهرماه، 55 پروژه تحویل آموزش و پرورش دادیم 
که با مشارکت خیرین اجرا شده، همچنین بیش از 
85 درصد از پروژه هاى فعلى نیز با مشارکت خیرین 

در حال انجام است.

اجراى 330 پروژه مدرسه سازى
معاون آموزش سازمان آموزش فنى و حرفه اى کشور گفت: توسعه کشور در  از سوى خّیران مدرسه ساز اصفهان

گرو تربیت افراد توسعه یافته اســت و آموزش مهارت ها در این زمینه نقش 
بسزایى دارد.

محمدرضا شاه پسند در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از سومین مسابقات 
آزاد کشــورى نماچینى آجر با بیان اینکه آموزش مهارت ها در حوزه صنعت 
ساختمان باید توسعه یابد، اظهار داشــت: البته تاکنون در این حوزه اقدامات 

خوبى صورت گرفته است.
وى با بیان اینکه برگزارى مســابقات آزاد کشورى نماچینى آجر که مهارت 
استفاده از آجر با نماى خشک براى کاهش مصرف انرژى را آموزش مى دهد 
در نوع خود جاى قدردانى دارد، تصریح کرد: انرژى هاى تجدید ناپذیر در کشور 

روبه نابودى است و باید به این امر توجه ویژه صورت گیرد.
معاون آموزش ســازمان آموزش فنى و حرفه اى با بیان اینکه توسعه کشور 
در گرو تربیت و آموزش افراد توســعه یافته است، ادامه داد: آموزش از جمله 
ارکان توسعه یافتگى اســت در این زمینه سعى داریم از ظرفیت هاى بخش 
خصوصى نیز اســتفاده کنیم و ســازمان فنى و حرفه اى نیز به عنوان ناظر 

فعالیت داشته باشد.
وى با اشاره به اینکه در اصفهان شاهد توسعه  ارتباط خوب بخش خصوصى 
و فنى و حرفه اى هستیم، افزود: بخش خصوصى باید مهارت را درك کند تا 

بتواند بهره بردارى درستى از  تولیدات خود نیز داشته باشد.
شاه پســند در ادامه در خصوص برخى از رفتارهاى سلیقه اى مدیران فنى و 
حرفه اى در کشور در زمینه حضور مربیان آموزشى در دوره هاى تخصصى 
که از سوى برخى از صنایع و دستگاهها برگزار مى شود، گفت: در این زمینه 
با توجه به رویکرد جدید رئیس سازمان فنى و حرفه اى کشور بازنگرى هایى 

را در دستور کار داریم.
معاون آموزش ســازمان آموزش فنى و حرفه اى اضافه کرد: حضور اساتید 
دانشــگاه هاى اصفهان ودیگر استانهاى کشور در مســابقات آزاد کشورى 
نماچینى آجر در نوع خود جالب توجه است و این امر بیانگر سطح باالى این 

مسابقات است.
وى با بیان اینکه فضاى نمایشــگاه بین المللى اصفهان نیز جاى قدردانى 
دارد، ابراز داشت: جانمایى این پروژه فرصت خوبى براى بازدید بهتر را براى 

مخاطبان در نمایشگاه  فراهم  مى کند.
شــاه پســند گفت: همچنین اســتفاده از فناورى هاى نوین در ساخت این 

نمایشگاه قابل توجه بوده و با سلیقه و درخور اصفهان ساخته شده است.

توسعه کشور در گرو تربیت 
افراد توسعه یافته است

قدم بزرگى که بانک ایران زمین برداشــته اســت این 
اســت که این بانک با هدف افزایش رضایت مشــترى 
در کانال هاى مختلف، امکان دسترسى تمامى شعب و 
مشــتریان خود را به یک پلتفرم دیجیتال (فراز) فراهم 
کرده و در آینده زمان حضور مشــترى را در شــعبه به 
حداقل مى رســاند. این همان برداشــتن گام واقعى در 
مسیر دیجیتالى شدن است. از سویى در اولویت قرار دادن 
مشترى از سوى یک نهاد مالى به معناى فراموش کردن 
سود آن نهاد نیست؛ برعکس این اولویت قرار دادن، یک 
تعامل سودآور دوسویه و یک بازى برد-برد هم براى بانک 
و هم براى مشترى است. توجه داشتن به این مسأله، جنبه 
تبلیغاتى تمرکز و توجه به مشــترى را به صفر مى رساند 
و محور قرار دادن او به مثابه نیــاز وجودى بانک در نظر 

گرفته مى شود.
این نهاد مالى مردمى دریافته است براى رسیدن به نتیجه 
مطلوب و تحقق چشــم انداز، باید شاخص هاى کلیدى 
عملکرد، نقش ها و مســؤولیت هاى سازمانى، فرایندها، 
فناورى؛ همچنین اولویت بندى سرمایه گذارى را تقویت 
کند؛ همچنین بانک ایران زمین مى داند به منظور موفقیت 
در یک محیط دیجیتال- که بــا تغییر و خالقیت مداوم 
معنا مى شود- باید مؤثرترین راه هاى برقرارى ارتباط با 
مشتریان را کشــف کند و نیازهاى آن ها را با روش هاى 

جدیدتر برطرف سازد.
بانک ایران زمیــن در جایگاه بانکى مســؤول در برابر 
مشــترى، نمى تواند به این مرتبه بســنده کند که تنها 
پاسخگوى نیازهاى او یا برطرف کننده صرف مشکالتى 

باشد که حین استفاده از محصول بانک با آن مواجه شده 
است. این بانک عالوه بر واکنش گرا بودن، در پى آن است 
که کنش گرا نیز باشد و این وظیفه اصلى سازمانى است 
که مبتنى بر سرویس ارائه دهنده خدمات ابرى پایه ریزى 

شده است.
بانک ایران زمین بر آن اســت که در مسیر روشن و روبه 
رشــد خویش، خدمات مشــترى را به موفقیت مشترى 
تبدیل کنــد و براى مثال اگر کاربرى به ما پیشــنهادى 
را ارائه یا مشکلى را گزارش کند، وظیفه ما این است که 
بهترین راهکار براى ارتقاى نرم افزار خود و محصوالت 
جدید به او ارائه و به مشتریان خود کمک کنیم تصمیم 
بهترى بــراى اســتفاده از امکانات موجــود در بانک

 بگیرند.

بانک ایران زمین خدمات مشترى را به موفقیت مشترى تبدیل مى کند

با همت شبانه روزى تالشگران عرصه ارتباطات در مخابرات منطقه اصفهان، شهرك 
پردیسان آران و بیدگل به شبکه فیبر نورى مخابرات مجهز شد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، با اتمام عملیات طراحى ،کابل کشى 
، آزمایش و تحویل فیبر نورى در فاز دو شهرك پردیســان آران و بیدگل با چهار هزار 
متر فیبر نورى  و منصوبات مربوطه،  امکان واگذارى تلفن ثابت ازنوع FTTH براى 

متقاضیان  منطقه جدید (فاز 2)  پردیسان مهیا شد .
گفتنى است براى فاز یک منطقه پردیسان در سال گذشته حدود 3500 متر کابل کشى 
فیبر نورى  اجرا شده بود که با این وجود تاکنون 164 مشترك FTTH  در این منطقه 

وجود دارد.

اتصال شهرك پردیسان آران و بیدگل به شبکه فیبر نورى

تا پایان 6 ماهه اول سال جارى، شرکت پاالیش نفت اصفهان با استفاده از توانمندیهاى 
سازندگان کشور، تعداد 350 قطعه یدکى تجهیزات مورد نیاز خود را با تیراژ 64000 عدد، 

بومى سازى کرده است.
رئیس پشــتیبانى ســاخت داخل و منابع کاالى این شرکت افزود: ســاخت قطعات، 

180میلیارد ریال هزینه در برداشته و صرفه جویى ناشى از بومى کردن آنها، بیش از 500 
میلیارد ریال برآورد مى شود.

سعید احترامیان تأکید کرد: با بهره گیرى از تخصص و همت صنعتگران و شرکت هاى 
سازنده توانمند و پر تالش کشور، بیش از 80 درصد نیازمندى هاى کاالیى پاالیشگاه 

اصفهان در داخل و بدون نیاز به خرید از خارج تأمین شده است.
وى با اشاره به اینکه ایجاد ارتباط مؤثر با دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان و بهره مندى از 
توانمندى صنعتگران و متخصصان کشور جزو اولویت هاى واحد پشتیبانى ساخت داخل 
و منابع کاالى شرکت قرار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر با بیش از 570 شرکت سازنده 
داخلى ارتباط داریم. رئیس پشتیبانى ساخت داخل و منابع کاالى شرکت، با بیان اینکه تا 
کنون با این روش موفق به تولید قطعات بسیار مهم و قابل رقابت با نمونه هاى خارجى 
شده ایم، گفت: با وجود اعمال تحریم هاى ظالمانه وجهت دار علیه کشور عزیزمان ایران، 
شرایط مطلوبى فراهم شده تا ما بیش از گذشته بر دانش، توانایى و تجارب کارشناسان و 
سازندگان داخلى تکیه کنیم و در این مسیر امکان ساخت نخستین بار بسیارى از قطعات 

را براى شرکت پاالیش نفت اصفهان فراهم آوریم.
احترامیان ادامه داد: با قاطعیت مى توان گفت تحریم دشــمن در این ســالها تبدیل به 

فرصت در جهت خودکفائى و قطع وابستگى در کلیه امور و پیشرفت شده است.

صرفه جویى500 میلیارد ریالى در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه در سال 
«تولید، پشتیبانى ها و مانع زدایى ها» توانست با عبور از مرز 
تولید وزنى ماهیانه 712 هزار تن فوالد، بار دیگر خودباورى 

و تکیه بر توان داخلى را به منصه ظهور برساند.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به این دستاورد مهم اظهار 
کرد: آخرین رکورد تولید ماهیانه شرکت فوالد مبارکه در 
فروردین ماه سال جارى بود که از مرز 700 هزار تن گذشت.
وى افــزود: با برنامه ریزى هاى صــورت گرفته على رغم 
این که ماه هاى نیمه دوم سال 30 روزه هستند و یک روز 

کمتر از ماه هاى نیمه اول ســال دارند، در مهرماه امسال 
باافتخار توانســتیم رکورد تولید را به بیش از 712 هزار تن 

در ماه برسانیم.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: 
محدودیت هاى انرژى در زمستان نیز پیش بینى مى شوند، 
اما تالشگران شرکت فوالد مبارکه تمام توان خود را براى 
رسیدن به برنامه تولید به کار گرفته تا بتوانند حداکثر تولید را 
براى تأمین نیاز صنایع پایین دست، تنظیم بازار و جلوگیرى 

از محدودیت در دیگر واحدهاى صنعتى محقق سازند.
وى با اشــاره به تعدد رکوردزنى ها در مهرماه سال جارى 

اذعان داشــت: على رغم وجــود محدودیت هاى انرژى 
در سال جارى، تالشــگران گروه فوالد مبارکه عالوه بر 
تولید گریدهاى جدیدى از محصوالت توانستند با تکیه بر 
خودباورى، رکورد روزانه 147 ذوب را در 5 مهرماه و رکورد 
روزانه 150 ذوب را در 29 مهرمــاه به صورت پیاپى ثبت 
کنند و در همین ایام محصول جدیــد APIX70 را  که 
مخصوص خطوط انتقال نفت و گاز است در مجتمع فوالد 
سباى فوالد مبارکه تولید نمایند که این رکوردها گامى بلند 
در جهت تحقق شعار جهش تولید و شعار تولید، پشتیبانى ها 

و مانع زدایى ها به شمار مى رود.

نشانه خودباورى و تکیه بر توان داخلى در فوالد مبارکه

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان گفت : همزمان بــا اولین روز از هفته 
نکوداشــت پدافند غیرعامل، مانور و تمرین آمادگى براى مقابله بــا حوادث احتمالى 

در اجراى پروژه خط 2 قطار شــهرى کالنشهر اصفهان 
برگزار شد.  

شهریار انصارى طادى  هدف از برگزارى این مانور را آماده 
سازى همشهریان براى مقابله باحوادث احتمالى و اعالم 
آمادگى جمعیت هالل احمر براى امدادرسانى مناسب و 
به موقع به حادثه دیدگان دانست و اظهار داشت: تمرین 
عملى براى ارتقاء آگاهى، حفظ خونسردى ، امداد و کمک 
هاى اولیه ، خروج اضطرارى و اسکان اضطرارى از دیگر 

اهداف برگزارى این مانور بود.  وى افزود: ارزیابى محل حادثه توسط تیم هاى واکنش 
سریع، جستجو و نجات، آواربردارى، حمل مصدوم و اسکان اضطرارى توسط تیم هاى 

تخصصى  جمعیت هالل احمر از جمله اقداماتى بود که در این مانور اجرا شد.
انصارى طادى تصریح کرد:  در این مانور، 15 تن از پرسنل و نجاتگران جمعیت هالل 
احمر شهرســتان هاى اصفهان و نجف آباد به استعداد 
یک دستگاه آمبوالنس و سه دستگاه خودروى امدادى، 
در قالب یک تیم ارزیاب ، دو تیم جســت و جو و نجات 
آنســت و بیورادار ، یک تیم تخصصــى آوار و یک تیم 
اســکان اضطرارى به مصدومان فرضى، خدمات الزم 

را ارائه کردند .
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان، در ادامه 
گفت: با توجه به حادثه خیز بودن کشور ما ایران، داشتن 
آمادگى الزم براى مقابله با این حوادث طبیعى در کاهش آسیب ها ، تلفات و خسارات 

بعد از آن بسیار حائز اهمیت است.

اجراى مانور در خط 2 قطار شهرى کالنشهر اصفهان


