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دارچین
یک ابرخوراکى  

است

افزایش آمار قربانیان انواع حوادث در اصفهان
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ظرفیت 90 درصد 
هتل هاى اصفهان 

تکمیل شد

نه تنها عطر دارچین به شما شادى مى بخشد و برایتان 
خاطره انگیز است، بلکه به طور ویژه یک ابَرغذا محسوب 

مى شود و خواص فوق العاده اى براى 
سالمتى دارد. شاید شگفت انگیزترین و 

هیجان انگیزترین مزیت مصرف روزانه...

معاون ســرمایه گذارى و تأمین منابع اداره کل 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 
اصفهان گفت: بــا توجه به اجــراى طرح ملى 
واکسیناسیون کرونا، نزدیک به 90 درصد ظرفیت 
هتل هاى استان تکمیل شده و با انبوه گردشگر 

مواجه هستیم.
مهدى زاهدى پور با بیان اینکه  کرونا بیشــترین 
آسیب را به بخش گردشــگرى وارد کرد، افزود: 
در استان اصفهان 70 هتل یک تا پنج  ستاره، 80 

مهمانپذیر و 500 خانه ...

آمادگى براى احیاى چوگان در اصفهانآمادگى براى احیاى چوگان در اصفهان
در دیدار شهردار اصفهان با رئیس هیئت چوگان تأکید شددر دیدار شهردار اصفهان با رئیس هیئت چوگان تأکید شد
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از نزاع و سوختگى بگیرید تا برق گرفتگى و گازگرفتگى

مرزبان: نویدکیا معیارهاى قهرمانى
 را مى شناسد

علیرضا مرزبان، مربى سپاهان با بیان اینکه ما هیچ وقت دست از مبارزه براى 
قهرمانى برنخواهیم داشــت گفت: نویدکیا که در تمام قهرمانى هاى سپاهان 
بوده، معیارهاى قهرمانى را مى شناسد. او مى گوید: تیم نیاز به آرامش بزرگ دارد. 
نویدکیا مى داند کجاى تیم باید بهتر باشد و برنامه هاى تمرینى تمام آنها روى 

همین معیارها سازماندهى مى شوند...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون میراث فرهنگى اصفهان:
 با انبوه گردشگر مواجه هستیم

امدادرسانى به
 199 حادثه دیده 
گرفتار در برف و 

باران 

دلیل گرانى بى سابقه برنج در اصفهان چیست؟
کنکاشى در دالیل مطرح شده توسط فعاالن اقتصادى استان؛

3

ادامه یکه تازى فاینورد ادامه یکه تازى فاینورد 
3
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رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت:رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت:

صنایع اصفهانصنایع اصفهان
 در حال احیا در حال احیا

 است است

نابغه ایرانىنابغه ایرانى
 همه را  همه را 

حیرت زده حیرت زده 
کرد!کرد!
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 آتش تقى پور: آتش تقى پور:

نقش هایم کوتاه استنقش هایم کوتاه است
 اما به بهترین شکل  اما به بهترین شکل 

کارم را انجام مى دهم

شهردارى جوشقان قالى

گزارش  عملکرد شهردارى جوشقان قالى در شش ماه اول سال1400
به استناد ماده 71قانون شهردارى ها

منابع
عملکرد 6ماههبودجه مصوب شرحردیف

درآمدهاى ناشى از 110000
 4,292,674,815   25,972,000,000  عوارض عمومى 

درآمدهاى ناشى از 120000
 18,234,443,999   1,645,000,000  عوارض اختصاصى 

130000
بهاى خدمات و 

درآمدهاى مؤسسات 
انتفاعى 

  2,745,700,000   3,027,954,853 

درآمدهاى حاصل از 140000
 4,820,096,287   9,159,750,000  وجوه واموال شهردارى

کمکهاى اعطایى دولت 150000
 -   3,000,000,000  وسازمانهاى دولتى 

اعانات وکمکهاى 160000
 2,917,093,091   3,405,240,000  اهدایى ودارایى ها

 33,292,263,045   45,927,690,000  جمع کل درآمدها 100000

 8,513,123,555   11,750,000,000  داراییهاى سرمایه اى 200000

 -  داراییهاى مالى 300000

 41,805,386,600   57,677,690,000  جمع کل منابع 

مصارف  و هزینه ها
عملکرد 6ماههبودجه مصوبهزینه هاردیف

کالبدى وشهر 1
 7,250,000,000   1,000,000,000  سازى 

محیط زیست 2
 2,553,850,000   5,850,000,000  وخدمات شهرى 

ایمنى ومدیریت 3
 2,766,519,610   3,000,000,000  بحران

 1,558,000,000   6,650,000,000  حمل ونقل وترافیک4

 خدمات مدیریت 5
  38,290,000,000  24,289,922,372 

 315,165,000   2,888,000,000  اجتماعى وفرهنگى 6

 جمع کل هزینه ها
  57,678,000,000  38,733,456,982 

پرداخت
 بدهى هاى وام 
وزارت کشور

 2,083,300,000   5قسط 

 40,816,756,982  جمع کل مصارف 

عملکرد 6ماه اول سال 1400 به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد .
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م ى م مم ى م م

برایتان  شد و
بَرغذا محسوب
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مرزبان: نویدکیا
 را مى
علیرضا مرزبان، مربى سپاهان با بی
برنخواهیم داشــت گفت قهرمانى
بوده، معیارهاى قهرمانى را مى شناسد
نویدکیا مى داند کجاى تیم باید بهتر
همین معیارها سازماندهى
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عضو هیئت مدیــره اتحادیــه صنــف تولیدکنندگان و 
فروشندگان پوشاك تهران گفت: پوشاك قاچاق بنگالدشى 
باقیمت تناژى و بعضًا با یک دهم قیمت واقعى وارد کشور 
مى شود که بهاى تمام شده ندارد درحالى که بهاى تمام شده 
کاالى تولید داخل بیشتر است و اگر روند واردات کاالى 
بنگالدشى به هر کشورى حمله کند تولید پوشاك آن کشور 
را از بین مى برد که به دلیل شرایط اقتصادى فعلى متأسفانه 

از این پوشاك قاچاق استقبال مى شود.
مجید افتخارى گفت:کشور بنگالدش دومین صادرکننده 
پوشاك دنیاست که 20 میلیون اشتغال ایجاد مى کند و این 
کشور در حوزه پوشــاك قوى و قدرتمند است و همچنین 

تمام نشان هاى تجارى اروپایى در بنگالدش تولید مى شود.
وى بیان کرد: بنگالدش پوشــاك را براى کشــورهاى 
اروپایى، ایتالیایى، اســپانیایى و... تولید مى کند که بعد از 
فراگیر شدن بیمارى هاى کرونا در دنیا با حجم وحشتناك 
کاالى لغو شده و از مدل خارج شده اروپایى مواجه شد لذا 
این کاالها را به صورت تناژى و کیلویى به کشورهایى که 
نظارت درســتى در آنها وجود ندارد مى فروشد که در حال 

حاضر بهترین گزینه براى فروش این کاالها ایران است.
وى در ادامه گفت: بخش عمده کاالى بنگالدشى از امارات 
وارد کشور مى شود بنابراین مسیرها مشخص است و باید با 

سیستم دیگرى با واردات کاالى بنگالدشى مقابله کنند.

رئیس جامعه هتلداران کیش مى گویــد: هزینه اقامت 
در هتل هــاى قطــر در دوران جام جهانــى، 10 تا 15 
میلیون تومان تمام مى شود و قول مى دهیم چهارهزار 
اتاق با قیمت مناســب در جزیره کیش بــراى اقامت 
تماشــاچى هاى ایرانى و خارجى و تیم هــاى فوتبال 

آماده کنیم.
مسیح ا... صفا اظهار کرد: با توجه به گام بلندى که تیم 
ملى فوتبال ایران براى حضور در جام جهانى برداشــته 
است، باید ظرفیت اقامت و پذیرایى را در جزیره کیش 
افزایش دهیم. اگر تیم هاى خارجى نیامدند به هر حال 
ایرانى هایى که قصد تماشــاى این بازى هــا را دارند با 

توجه به مسافت نزدیک کیش و قطر و تفاوت هزینه ها 
مى توانند در این جزیره اقامت داشته باشند.

او افزود: هزینه هر شب اقامت در هتل هاى قطر باالى 
10 تا 15 میلیون تومان مى شود، عالوه  بر این تعداد هتل 
و اتاق در قطر کم است و همه تماشاچى ها، گردشگران 
و اعضاى تیم ها را پوشــش نمى دهد. ظرفیت دبى هم 
براى این رویداد کافى نیســت. براى همین ما ســعى 
مى کنیم ظرفیــت اقامت و اســتانداردها را در کیش تا 
جام جهانى باال ببریم تا دســتکم مسافران ایرانى را در 
این جزیره با قیمت مناسب و به مراتب مناسب تر از قطر 

پوشش دهیم. 

هجوم پوشاك قاچاق 
بنگالدشى به مرزهاى ایران

کیش به دنبال مسافران 
جام جهانى قطر

ادعا علیه آهنگساز مشهور
  برترین ها | صحــرا کریمى، فیلمســاز 
سرشــناس کشــور افغانســتان در یک توییت 
ادعایى را علیه آریا عظیمى نژاد، آهنگساز مشهور 
مطرح کرد. وى با اشــاره به درخواســت کمک 
25 میلیونى براى آزادى یک پدر زندانى نوشت:  
«یک آهنگســاز ایرانى آریا عظیمــى نژاد براى 
ساخت موسیقى فیلم "حوا، مریم، عایشه" از من 
20 میلیون تومان سه سال پیش، پیش پرداخت 
گرفت؛آهنگ را نساخت و پول را هم به هزار بهانه 
پس نداد. در اینجا از ایشان خواهش مى کنم حاال 
پول مرا ندادى، حداقل به این حساب واریز کن و 

هموطن خودت را نجات بده!»

سریال 50 میلیاردى!
  برترین ها | شــنیده ها حاکى است رقم 
دستمزد بازیگران ســریال «پدر گواردیوال» در 
شبکه هاى اجتماعى خبرساز شده. در همین رابطه 
بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقى در توییتر 
خود نوشت: براى این سریال باید تیتر زد: نجومى 
بگیران! نام سریال: «پدر گواردیوال». بازیگران: 
 APمهران مدیرى (دســتمزد5/5 میلیارد). آرش
(دســتمزد 2 میلیارد). حمید فرخ نژاد(دستمزد 4 
میلیارد). فیلمنامه این ســریال را سعید نعمت ا... 
نوشته است. پرداخت دســتمزدهاى هنگفت به 
بازیگران این سریال حاشیه ساز شده و پیش بینى 

مى شود 50 میلیارد تومان براى آن هزینه شود.

آمار رو به افزایش 
تصادفات 

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان    ایرنا |
اینکه در هر روز 22 حادثه پر تلفات ترافیکى اتفاق 
مى افتد گفت: از ابتداى ســال تا کنون 117 مورد 
حادثه تصادف اتوبوسى رخ داده که نسبت به سال 
گذشته 62 درصد افزایش داشته است. محمد جعفر 
میعادفر اظهارکرد: 103 مورد تصادف مینى بوس 
را داشتیم که 24 درصد نسبت به گذشته افزایش 
داشــته و 15 درصد تصادف خودروهاى ون نیز 

اعالم شده که در حال افزایش است.

هزینه خوردن املت 
با افزایش قیمــت تخم مرغ    برترین ها |
به هر عــدد 2000 تومان این ســئوال در ذهن 
ایجاد مى شود که ساده ترین غذاى تهیه شده از 
تخم مرغ یعنى املت چقدر هزینه دارد؟ در همین 
رابطه خبرنگار «تجارت نیوز» با انتشار منوى یک 
رســتوران لوکس از املت 125هزار تومانى این 

رستوران رونمایى کرد !

واریز سهمیه جبرانى 
ســهمیه بنزین دارندگان    تجارت نیوز |
وسایل نقلیه به همراه ســهمیه جبرانى ناشى در 
کارت هاى سوخت شارژ شد و قابل استفاده است. 
براساس اعالم شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى، 10 لیتر بنزین جبرانى براى خودروها و پنج 
لیتر براى موتورسیکلت ها بر اساس مصوبه هیئت 
وزیران به منظور قدردانى از همراهى هموطنان در 
جریان حمله سایبرى به سامانه هوشمند سوخت 
از ساعت 3 و 30 دقیقه بامداد دیروز دوشنبه (یکم 

آذرماه) قابل استفاده است.

براى ششمین بار 
بنــا به گــزارش هاى    دیده بان ایران |
رسیده آرمان عبدالعالى، شنبه 29 آبان ماه، براى 
ششمین بار جهت اجراى حکم به سلول انفرادى 
منتقل شد. او آخرین بار روز سه شنبه 11 آبان ماه، 
از ســلول انفرادى به بند خود بازگشته بود. اتهام 
ارتکاب  قتل غزاله شکور درحالى به او وارد شده 
که تا امروز هیچ جسدى کشف نشده است. آرمان 
در زمان بازداشت به ارتکاب قتل اعتراف کرده بود. 
بسیارى طى هفته هاى اخیر بارها از خانواده غزاله 

درخواست عفو کرده اند.

خشکسالى، نیازمند راه حل ملى
آیت ا... سید ابراهیم رئیسى در جلسه    تسنیم|
هیئت دولت با اشاره به مشکل کم آبى و خشکسالى 
تصریح کرد: رســیدگى به مشــکل کم آبى صرفًا به 
وزارت نیرو منحصر نمى شــود و همه دســتگاه هاى 
مرتبط، وظیفه دارند در مشورت با جوامع دانشگاهى 
راه حل ملى براى خشکســالى بیابند. رئیس جمهور 
تغییر الگوى کشت را یکى از راه هاى مواجهه با کم آبى 
دانست و گفت: باید متناسب با اقلیم و داشته هاى منابع 
آبى براى کشت محصوالت اقدام شود و آموزش مورد 

نیاز نیز به کشاورزان ارائه شود.

سابقه کار استاندار چهارمحال 
در اصفهان

  تسنیم| اســتاندار چهارمحال و بختیارى از 
هیئت وزیران رأى اعتماد گرفت. در این جلسه که به  
ریاست آیت ا...  رئیسى برگزار شد، اعضاى دولت پس از 
بررسى سوابق غالمعلى حیدرى به او به عنوان استاندار 
چهارمحال و بختیارى رأى اعتماد داد. فرماندهى سپاه 
استان هاى چهارمحال و بختیارى و اصفهان از جمله 

سوابق حیدرى در سالیان گذشته بوده است.

اصغر فرهادى بى وطن است!
روزنامه «کیهــان» در مطلبى به    برترین ها |
شــدت از مواضع اخیر اصغر فرهادى انتقاد کرد. این 
روزنامه نوشت:  بیانیه آقاى فیلمساز نه نشانه اقتدار و 
ثبات هنرى و استحکام محبوبیت او در خارجه؛ بلکه 
نمایانگر آشفتگى ذهنى اوست. اویى که طبعًا دوست 
ندارد، اعتناى فرامرزى را از دست بدهد و در مقام یک 
ورشکســته هنرى بى وطن، ظاهر و باور شود! اگر چه 

ورشکستگى، بارز و غیرقابل کتمان است!

تلویزیون دست انقالبى هاست
مدیر شبکه مستند گفت: تلویزیون دست    مهر |
انقالبى هاســت. اگرچه انقالبى بودن هم باید در دل 
آدم ها باشد و ظاهر مالك نیست، منتهى مهمتر این 
است که باید دید چقدر میدان عمل وجود دارد. حرفم 
این است که برخى افراد از جناح این طرف و آن طرف 
با دستاویز قراردادن هرچیزى، تلویزیون را محافظه کار 
مى کنند. معتقدم تلویزیون جایگاه مهمى در ایران دارد، 
جمهورى اسالمى است و همین یک دست اسلحه. ما 
نباید در این حوزه ها با تعارف برخورد کنیم. تلویزیون 
باید به گونه اى باشد که مدیران کالنش رسانه را بفهمند 

و متوجه اقتضائاتش باشند

حضور زنان درسریال  ها، 
ممنوع 

وزارت امر به معــروف و نهى از منکر    ایسنا|
طالبان به رســانه ها گفته از پخش ســریال هایى که 
زنان در آن ایفاى نقش کرده انــد، خوددارى کنند. بر 
اساس اطالعیه  این وزارتخانه، رسانه هاى تلویزیونى 
نباید فیلم ها و سریال هایى را پخش کنند که «خالف 
اصول شــرعى و ارزش هاى افغانســتانى» باشــد. 
رســانه هاى افغانســتان در دو دهه گذشته بیشترین 
پخش برنامه هاى طنز، سریال هاى ترکیه اى و هندى 
را داشته اند که اکنون طالبان پخش آنها را هم ممنوع 

اعالم کرده  است.

ملخ سر سفره اروپایى ها آمد!
بعد از کــرم ، اروپایى ها ملخ را    اعتمادآنالین|
هم به عنوان یکى از مواد غذایى به رسمیت شناختند. 
«فرانس پرس» به نقل از بیانیه اداره اجرایى اتحادیه 
اروپا خبر داد، از این پس ملخ هاى مهاجر به شــکل 
یخ زده، خشک یا پودرشده به عنوان یکى از مواد غذایى 
جدید در فروشــگاه هاى اتحادیه اروپا عرضه خواهند 
شد. بعد از صدور این رأى، اجازه فروش این نوع ملخ 
به عنوان مواد غذایى در فروشگاه هاى اتحادیه صادر 
شده است. ملخ دومین حشره اى است که بعد از نوعى 
کرم به عنوان مواد غذایى در اتحادیه اروپا اجازه عرضه 

پیدا مى کند.

خبرخوان

به نظر مى رســد  نظر دولت براى پرداخت یارانه جدید 
در مراحل پایانى اســت و به احتمال زیاد مبلغ این یارانه 
همانطور که از جلســه رئیس جمهور بــا اقتصاددانان 

مشخص شد 110 هزار تومان باشد.
از طرفى دولت تصمیمش را براى حذف ارز 4200 تومانى 
گرفته. یکى دو روز پیش نیز خبرى منتشر شد که سازمان 
غذا و دارو ارز ترجیحى داروها را قطع کرده است. این در 
حالى اســت که به گفته نمایندگان مجلس نظر دولت 
این اســت که  بر حفظ این ارز براى گنــدم و دارو حفظ 

شود.
اما به هر صورت چه دارو از لیســت دریافت کنندگان ارز 
4200 تومانى حذف شود و چه نشــود، به احتمال زیاد 

دولت یارانه 110 هزار تومانى را پرداخت مى کند.
صریح ترین موضع گیرى دربــاره مبلغ یارانه جدید روى 
نــرخ «110 هزار تومان» اســت. رقمى که از جلســه 
رئیس جمهور با جمعــى از اقتصاددانان بیرون آمد. طى 
دو سال اخیر و در زمان دولت قبلى نیز نظر مجلسى ها و 
دولتى ها براى حمایت از خانوارها روى رقم حدود 100 

هزار تومان تأکید شده است.
یکى از اقتصاددانانى که در جلســه بــا رئیس جمهور 
حضور داشــت، احمد توکلى بود. او پس از جلسه گفت 
که قرار است ماهى 110 هزار تومان به هر یک از اقشار 
آسیب پذیر بعد از حذف ارز 4200 تومانى یارانه پرداخت 

شود.
اگرچه به گفته توکلى هنوز این مبلغ قطعى نشــده اما از 
آنجایى که مجلس نیز پیشنهاد داده بود که به جاى حذف 
ارز 4200 تومانى کارت رفاهى به خانوارها پرداخت شود 
و از یارانــه 110 هزار تومانى نیز نام برده شــده، به نظر 

مى رسد پرداخت این مبلغ قطعى است.

به تازگى نیز یکــى از نمایندگان مجلس گفته که دولت 
طرحى را به مجلس برده که براساس آن قرار است 27 
هزار میلیارد تومان یارانه جدید پرداخت شود. از آنجایى 
که احتماًال این بودجه براى یکسال است، بودجه یارانه 

پرداختى هر مــاه دو هزار و 250 میلیــارد تومان برآورد 
مى شود.

اگر قرار باشــد مبلغ یارانه پرداختى به هر فرد 110 هزار 
تومان باشد این بودجه براى حدود 20 میلیون نفر است، 

یعنى کمتر از ســه دهک. اما بعید به نظر مى رســد که 
هدف دولت پرداخت یارانه فقط به 20 میلیون نفر باشد 
و احتماًال این بودجه تا حداقل بــراى چهار دهک اول 

افزایش مى دهد، یعنى حدود 34 میلیون نفر.

خبر خوش براى کمتر از نصف جمعیت کشور؛ 

پرداخت یارانه 110 هزار تومانى نزدیک است

بعد از ظهر یک شنبه 30 آبان، مسئوالن محلى طالبان در 
ننگرهار خبر دادند که محموله کمکى دولت ایران شامل 
شش تن برنج و چهار تن دارو به شهر جالل آباد رسیده 
است و به زودى بین «خانواده هاى شهدا» توزیع مى شود.

مجید صادقى دولت آبادى، مسئول کنسولگرى ایران در 
ننگرهار هم گفت که این نخستین محموله کمک هاى 
بشردوستانه ایران اســت که به شهروندان ساکن شرق 

افغانستان ارائه مى شود. 
طالبان پس از مســلط شدن بر افغانســتان، فهرستى 
از خانواده هــاى نیازمند و مســتحق را بــراى دریافت 

کمک هاى انسان دوستانه کشورهاى جهان ترتیب دادند 
که خانواده هاى اعضاى این گروه، به ویژه خانواده هاى 
کســانى که در صفوف طالبان و در جنــگ با نیروهاى 
خارجى و دولت پیشــین افغانستان کشــته شده اند، در 
اولویت دریافت کمک ها قرار دارند. براساس اعالمیه دفتر 
استاندار ننگرهار، مواد کمکى دولت جمهورى اسالمى 
ایرن، بین خانواده هاى اعضاى طالبان که در جنگ کشته 

شده اند، توزیع خواهد شد.
 پیش از این نیز محموله هاى کمکى دیگرى از ســوى 

ایران، به کابل، قندهار، و قندوز ارسال شده است.  

 با مرگ اکبر خرمدین  81 ساله، مهمترین سئوالى که مطرح 
شده این است که سرنوشت پرونده سه قتل او چه خواهد 
شد. یکى از قضات پرونده هاى جنایى مى گوید: اتهامات 
على اکبرخرمدین، سه فقره قتل عمد و جنایات بر میت بود. 
او به جرم قتل دامادش قصاص و در رابطه با قتل فرزندانش 
به پرداخت دیه محکوم مى شد که حاال با مرگ قاتل پرونده 

درباره رسیدگى به اتهام قتل مختومه خواهد شد. 
وى افزود: اما دربــاره مجازات دیه، بایــد گفت که اکبر 
درصورت درخواســت اولیاى دم مى توانست به پرداخت 
دیه محکوم شــود. حال آنکه دختر و پسر دیگر اوکه زنده 

هستند نسبت به وى رضایت بى قید و شرط خود را اعالم 
کرده بودند. پس تنها اولیاى دم فرامرز هستند که مى توانند 
با توجه به مرگ قاتل درخواست دیه کنند و در این صورت 

از اموال قاتل، دیه به آنها پرداخت خواهد شد.
وى تصریح کرد: درباره معاون قاتل که همســرش بوده 
پرونده در جریان است و پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه 
کیفرى یک استان تهران فرستاده خواهد شد و با توجه به 
رضایت اولیاى دم در پرونده، بــراى او به اتهام معاونت در 
قتل عمدى از 6 ماه حبس تا 5 ســال زندان درنظر گرفته 

خواهد شد.

ایران 10 ُتن برنج و دارو به طالبان هدیه داد تکلیف پرونده «اکبر خرمدین» چه مى شود؟

نابغه ایرانى شطرنج جهان با عملکردى خیره کننده در 
جام ملت هاى اروپا از مرز ریتینــگ 2800عبور کرد و 

تاریخ ساز شد.
علیرضا فیروزجا ملى پوش ســابق شــطرنج ایران که 
چند سال پیش از ایران مهاجرت کرد و تابعیت فرانسه 
را گرفت با تیم ملى این کشــور نایــب قهرمان اروپا و 
همچنین نفــر دوم رنکینگ جهانى شــد. او همچنین 
رکورد جوان ترین کسى که به ریتینگ +2800 رسیده را 
هم شکست. این رکورد دست مگنوس کارلسن قهرمان 

فعلى جهان بود.
ریتینگ معیارى اســت براى ســطح بندى، ارزیابى و 
مقایسه بازیکنان با یکدیگر که توسط فدراسیون جهانى 
شطرنج وضع شده است. ریتینگ بیش از 2700 استاد 
بزرگانى هستند که شایســتگى کافى براى شرکت در 

مسابقات قهرمانى جهان را دارند.
فیروزجا کــه بخاطر بیمــارى کرونا و عــدم برگزارى 

رقابت هاى حضورى فرصت یک و نیم ســاله را براى 
رسیدن به درجه 2800 از دست داده بود با درخشش بى 
نظیرش در رقابت هاى انتخابــى قهرمانى جهان و جام 
ملت هاى اروپا موفق شد حدوداً شش ماه زودتر از سن 
کارلسن به درجه 2800برسد و رکورد تاریخى کارلسن 
را مال خود کند و جوان ترین شــطرنج بــاز عبور کرده 
از مرز 2800در تاریخ شــطرنج جهــان لقب بگیرد.این 
نوجوان 18 ساله حاال باالتر از همه تاریخ شطرنج جهان 
است، فیروزجا حاال باالتر از کاسپاروف افسانه اى، فیشر 
و کارپف و همه بهترین هاى جهان بــا این رکورد قرار 

گرفته است.
در حال حاضــر، مگنــوس کارلس ــن و فیروزجا تنها 
شطرنج بازان فعالى هستند که به امتیاز 2800 رسیده اند 
و به گفته خیلى از کارشناسان او تنها شطرنج بازى است 
که مى تواند تاج و تخت قهرمانى جهان را از کارلســن 

نروژى بگیرد و قهرمان جهان شود.

یکى از امضا کنندگان طرح «صیانت از حقوق عامه در 
مقابل حیوانات مضر و خطرناك» گفت که این طرح را 
در پى اعتراضات شــدید مردم به نگهدارى حیوانات در 

مجتمع هاى مسکونى امضا کرده است.
موسوى الرگانى، نماینده فالورجان گفته است:  بعضاً در 
مجتمع هاى مسکونى حیواناتى در اختیار افراد است که 
براى بچه ها و خانواده ها وحشت ایجاد مى کند و عالوه 
بر اینکه باعث رعب و وحشــت براى ساکنین مى شود 
یکسرى آلودگى و بیمارى هاى مشــترك بین انسان 
و حیوان را هــم ایجاد مى کند. به هر حــال نمایندگان 
مجلس نماینده قشر خاصى نیستند بلکه نماینده ملت 

ایران هســتند و بعضًا ملت ایران چنین خواســته هایى 
دارند.

وى گفت: برخى حیواناتى که نگهدارى مى شوند ممکن 
است ترس و وحشت ایجاد نکنند اما خطر بیمارى دارند. 
در مورد حیواناتى مثل گربه برخى دســتورات پزشکى 
وجود دارد که بودن آنها در محدوده زندگى مردم، جایى 
که مردم غذا مى خوردند و استراحت مى کنند مضر است. 
یا اصًال موى آنها در غذا مضر است. این با گربه هایى که 
در گوشه خیابان رها هستند متفاوت است. آنها ضررى 
نمى رسانند اما بودنشان در محدوده زندگى مردم باعث 

ایجاد خطر و رفع آسایش مى شود.

«دراگان اســکوچیچ» از خانه تاریخــى بروجردى در 
کاشان بازدید کرد. ســرمربى تیم ملى فوتبال ایران به 
همراه «ماریو تات» دســتیار اول و «مــالدن زگانبر» 
مربى دروازه بانان تیم ملى در ســفرى یک روزه به شهر 

کاشان رفتند.
 اسکوچیچ در این بازدید گفت: سال هاست که به دفعات، 
من از مســیر تهران به اصفهان عبــور مى کنم و هربار 
از کنار شــهر کاشــان مى گذرم، لذا بار اول اســت که 
خوشبختانه وارد کاشان شدم و با دیدن خانه ها و بافت 

تاریخى شهر شگفت زده شدم.
او ادامه داد: سفر من به کاشــان یک سفر کارى است 
و امیدوارم به زودى بتوانم همراه با خانواده و دوســتانم 
به این شهر باشکوه ســفر کنم و تک تک آثار ارزشمند 

تاریخى آن را ببینم.
ســرمربى تیم ملى فوتبال ایران تأکید کرد: به نظر من 

مردم ایران بســیار خوش شانس هستند که در کشورى 
زندگى مى کنند که شــهرهایى مثل کاشان دارد و هر 
زمان که بخواهند مى توانند به دیدن این شــگفتى ها 
بروند. مردم کاشان باید به این آثار تاریخى و فرهنگى 

خود افتخار کنند.

بودن گربه در محدوده زندگى  نابغه ایرانى همه را حیرت زده کرد!
باعث رفع آسایش است

اسکوچیچ در خانه تاریخى بروجردى کاشان
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صنایع اصفهان 
در حال احیا است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجــارت اصفهان گفت: با 
وجود شــرایط راکد صنایع، سال گذشته وزارت صنعت 
با دستورالعمل هاى حمایتى مصمم به احیاى واحدهاى 
تعطیل و یا نیمه تعطیل شد تصمیمى بجا و سازنده که 
نتایج بســیار خوبى نیز گرفت. عبدالوهاب سهل آبادى 
افزود: به ویژه در اصفهان که به عنــوان یکى از مراکز 
صنعتى کشور مطرح است احیاى صنایع قابل قبول بوده 
است. وى تصریح کرد: در گام اول، در راستاى شناسایى 
واحدهاى ورشکسته در اصفهان اقدام و مشکالت آن ها 
مطرح شد و تعدادى از این واحدها، راه اندازى شد حتى 
تعدادى از این مراکز احیا شــده به تولید صادرات محور 

رسیده اند.

برچیده شدن آگهى مهاجرت 
رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
از برچیده شدن آگهى مهاجرت به کشورهاى خارجى از 
نماى مجموعه سیتى سنتر خبر داد. مصطفى نباتى نژاد 
در صفحه اینستاگرام خود با اعالم این خبر نوشت: چند 
ماه پیش در متنى نوشتم: امیدوارم صاحبان سرمایه هاى 
اقتصادى شــهر، متوجه پیامدهاى پیام هایى که اجازه 
مى دهند در طالیى ترین فضاهاى تبلیغاتى به جوانان 
مظلوم این شــهر (که دچار بحران امید و افق هستند) 
برسد، باشند... خوشبختانه مدیر محترم روابط عمومى 
این مجموعه تصویرى را ارسال کردند که نشان داد رویه 

قبل اصالح شده است. 

ساالنه 2000عنوان  
کتاب مجوز مى گیرند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان  گفت: ساالنه 
براى 2 هزار عنوان  کتاب در این استان مجوز چاپ صادر 
مى شود که نشان از عالقه اصفهانى ها به کتاب است. 
حجت االسالم رمضانعلى معتمدى با بیان اینکه فعالیت 
نویسندگان  کتاب بسیار ارزشمند است، افزود: همه اقشار 
و نهادهاى دولتى باید در زمینه کتاب وکتابخوانى فعالیت 
کنند و یک نهــاد به تنهایى نمى توانــد جوابگوى این 

مسوولیت باشد.

رکورددار تولید تخمه 
شهرستان شاهین شــهر و میمه با 220 هکتار مزرعه 
آفتابگردان رکورددار وســعت زیر کشت این محصول 
در اســتان اصفهــان اســت. مدیر جهاد کشــاورزى 
شاهین شهر و میمه، عملکرد برداشت تخمه آفتابگردان را 
در هر هکتار در این شهرستان دو تن اعالم و کشت وسیع 
آفتابگردان را در دشت برخوار و میمه دلیلى براى استقرار 
صنایع تبدیلى آجیل دانست و افزود: ساالنه سه هزار تن 
تخمه آفتابگردان در صنایع تبدیلى این شهرســتان به 

آجیل تبدیل مى شود.

رونمایى از 25 عنوان
 کتاب دفاع مقدس 

همزمان با هفته بسیج، در آئینى از 25 کتاب دفاع مقدس 
در باغ موزه اصفهان رونمایى شــد. ســرهنگ رضایى 
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس استان 
اصفهان در این آیین باحضور نویسندگان ناشران برتر و 
کتاب فروشى هاى منتخب استان گفت: کتاب هاى سفید 
پوش آسمانى از شــهید عرصه سالمت شهید موسوى 
و منادیان آزادى و حقوق بشــر کاغذى بود که به زبان 
انگلیسى ترجمه شــده از جمله کتاب هاى شاخص که 
به همت بنیاد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس استان 

منتشر شده است.

تغییر 
رئیس بیمارستان الزهرا(س) 

رئیس مرکز آموزشــى درمانى الزهرا(س)تغییر کرد. بر 
اساس حکمى از سوى شاهین شیرانى سرپرست دانشگاه، 
مهرداد نوروزى دانشیار دانشکده پزشکى، به عنوان رئیس 
مرکز آموزشى درمانى الزهرا(س) منصوب شد. همچنین 
در این حکــم از زحمات دکتر رضوانــى در مدت زمان 

تصدى این مسئولیت تشکر شد.

خبر

معاون فنى معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
از آغاز اجراى طرح شــهداى سالمت با هدف ایمنى دسته 
جمعى و افزایش پوشش واکسیناسیون از روز دوشنبه اول 
آذر در استان خبر داد. مهرداد زینلیان افزود: این طرح به منظور 
تسهیل دسترســى براى افرادى که واکسن کرونا دریافت 
نکرده اند و آموزش و اقناع سازى مردم براى تزریق واکسن 

کرونا تا 19 آذر جارى اجرا مى شود.
وى بابیان اینکه همه اطالعات مربوط به افرادى که تاکنون 
براى دریافت واکســن کرونا اقدام نکردند از طریق سامانه  
سیب قابل اســتخراج است، اظهار داشــت: شهرستان ها 
و مناطق شــهرى که پوشــش کمتر واکسیناسیون دارند 

مشخص شده اند و این طرح در سراسر استان به ویژه در این 
منطقه ها اجرا مى شود. زینلیان با اشاره به اینکه این طرح 
در سطح مدارســى که بیش از 50 دانش آموز آن تاکنون 
واکسن دریافت نکردند نیز اجرا مى شود، خاطرنشان کرد: در 
کالن شهر اصفهان حدود 200 باب مدرسه که بیش از 50 

دانش آموز آن واکسن تزریق نکردند، شناسایى شده است.
وى اضافه کرد: 10 دستگاه اتوبوس براى گروه هاى سیار 
استفاده مى شود که صبح ها به مدارس و بعدازظهر و شب ها 
به شهرها و مناطق مختلف به ویژه حاشیه شهرها و مناطق 
پرجمعیت مى روند. وى تأکید کرد در اجراى این طرح، بحث 

اجبارى بودن واکسیناسیون کرونا مطرح نیست.

آیــا زلزله اصفهــان را تهدید مى کنــد؟ على خان نصر 
اصفهانى، دانشــیار گروه زمین شناســى دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد اصفهان مى گوید:
بحث اینکه زلزله اصفهان را تهدید مى کند یا خیر بسیار 
مطرح شده است و معموًال مى گویند اصفهان در مکانى 
قرار دارد که در مقابل زلزله ایمن اســت، ولى اســتان 
اصفهان به طور کلى منطقه اى اســت که نواحى زلزله 
خیز بســیار خطرناکى را در خود جاى داده اســت؛ این 
مناطق به دلیل عبور برخى از گسل هاى معروف تقریبًا 
خطرناك است و مناطق اردستان، نطنز، کاشان و برخى 
دیگر درواقع بســیار خطرناك هستند که در آن ها شاهد 

زلزله هاى کوچک و متوسط بوده ایم. درحقیقت اصفهان 
نیز از دیگر استان ها جدا نیست، اما اگر شهر اصفهان را 
درنظر بگیریم خود آن در موقعیتى قراردارد که گسل هاى 
فعال و خطرناك آن را تهدید نمى کند؛ البته این بدین معنا 
نیست که در هنگام ساختمان سازى نباید به این مسئله 
توجه کنیم زیرا در جنوب اصفهان گسل شهرضا وجود 
دارد که در این منطقه شــاهد حــرکات و فعالیت هایى 
هســتیم؛ درواقع هر منطقه و مکانى که برروى پوسته 
زمین قراردارد چه اصفهان چه مکان هاى دیگر مى تواند 
مرکزى براى زلزله محسوب شود، اما به طور کلى شهر 

اصفهان از این لحاظ شرایط پایدارترى دارد.

شهر اصفهان را گسل 
خطرناکى تهدیدنمى کند

آغاز اجراى طرح اقناع 
واکسن نزده ها در اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه 
طى شــبانه روز منتهى به روز دوشنبه مصرف گاز 
اســتان به 76 میلیون و 200 هزار مترمکعب رسید، 
گفت: نسبت به مدت مشــابه سال گذشته مصرف 
گاز استان بى سابقه و حدود 15 تا 20 درصد افزایش 

یافته است.
ســیدمصطفى علوى درباره وضعیــت قرمز هواى 
اصفهان، اظهــار کرد: در حال حاضــر مصرف گاز 
استان به شــدت افزایش یافته و عمده مصرف در 
بخش خانگى و 1/5 برابر بخش صنعت است اما در 
حال حاضر تنها محدودیت موجود تحویل گاز براى 

کارخانه هاى سیمان اعمال شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: در حال 
حاضر 31 میلیون مترمکعب گاز در بخش صنعت و 
بیش از 45 میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگى 

مصرف شده است.
وى تاکید کرد: هم اکنــون گاز تمام بخش خانگى 
برقرار است، همچنین تمام صنایع بزرگ و کوچک 

استان نیز از سوخت گاز استفاده مى کنند.
علوى با بیان اینکه فوالد مبارکه اصفهان به عنوان 
بزرگترین صنعت استان سوخت گاز مصرف مى کنند، 
اظهار کرد: طى شبانه روز منتهى به روز دوشنبه فوالد 
مبارکه بیش از 10 میلیــون مترمکعب، ذوب آهن 
بیش از 2 میلیون مترمکعب، نیروگاه شهید منتظرى 
8 میلیون و 800 هزار مترمکعب و نیروگاه اصفهان 4 

میلیون و 619 هزار مترمکعب گاز مصرف کرده اند.
وى با اشاره به اینکه مصرف گاز نیروگاه اصفهان بى 
سابقه بوده است، افزود: پیش از آن مصرف گاز این 
صنعت حدود 2/5 تا 3 میلیون مترمکعب بوده که این 

به دلیل ظرفیت نهایى تولید آن است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با تاکید بر 
اینکه فعال تنها محدودیت موجود تحویل گاز براى 
کارخانه هاى ســیمان اعمال شده است، گفت: این 
تصمیم در سطح کشور گرفته شده و کارخانه هاى 
ســیمان تنها در حد گرمایش اتاق هاى کارگرى و 

بخش ادارى گاز دریافت مى کنند.

معاون سرمایه گذارى و تامین منابع اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اصفهان گفت: 
با توجه به اجراى طرح ملى واکسیناســیون کرونا، 
نزدیک به 90 درصد ظرفیت هتل هاى استان تکمیل 

شده و با انبوه گردشگر مواجه هستیم.
مهدى زاهدى پور با بیان اینکه  کرونا بیشترین آسیب 
را به بخش گردشــگرى وارد کرد، افزود: در استان 
اصفهان 70 هتل یک تا پنج  ستاره، 80 مهمانپذیر و 
500 خانه بومگردى وجود دارد که در دوران  شیوع 
کرونا از ظرفیت آنها کمتر اســتفاده مى شد و اکنون 

وضعیت مناسبى از نظر پذیرش گردشگر دارند.

وى اضافه کرد: از مجموع 200 آژانس مســافرتى، 
افزون بر 30 تا 40 آژانس تعطیل شــده اند که امید 
مى رود با رونق گردشگرى و ورود گردشگر به استان 

شاهد راه اندازى دوباره این آژانس ها باشیم.
معــاون اداره کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دســتى اصفهان درباره پرداخت تسهیالت 
به بخش گردشــگرى بدون ذکر میزان تسهیالت 
پرداخت شده اظهار داشــت: متقاضیانى که  براى 
دریافت تسیهالت با مشکل مواجه شده اند مى توانند 
به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا 

مشکل  آنان رفع شود.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه چــوگان به هویت 
اصفهان باز مى گردد، گفت: شهردارى آمادگى دارد 
تا در جهت احیا و فرهنگ سازى این ورزش با هیئت 

چوگان استان همکارى کند.
على قاســم زاده در دیدار با رئیــس هیئت چوگان 
اصفهان اظهار کرد: چوگان از جمله عناصرى است 
که به هویت اصفهان باز مى گردد و باید مورد صیانت 

قرار گیرد.
وى افزود: اینکه هیئت چوگان به صورت تشــکل 
خودجوش مردمى پاى کار ایســتاده، قابل ستایش 
اســت، زیرا گاهى فرد به اقتضاى مسئولیتى که بر 
عهده دارد، اقدامى را انجام مى دهد، هر چند آن هم 
ارزشمند است، اما اینکه به عنوان تشکل خودجوش 
پاى این کار ایستادید، وظیفه ما را سنگین تر مى کند.

شهردار اصفهان تاکید کرد: متعهدیم هر کارى توسط 
مردم آغاز مى شود و به نفع آنها و هویت شهر باشد را 
حمایت کرده و به عنوان تســهیل گر و پشتیبان در 

کنارشان قرار گیریم.
وى با اشاره به ضرورت گرامیداشت 16 آذر روزى که 
چوگان به نام کشورمان به ثبت جهانى رسید، اظهار 

امیدوارى کرد: مراسمى با کیفیت مناسب و در شأن 
شهر اصفهان برگزار شود، شهردارى نیز درصدد است 
تا نشانه ها و نمادهاى چوگان را از طریق دیوارنگاره 
به نمایش بگذارد تا شهروندان و گردشگران با این 

ورزش بیشتر آشنا شوند.
قاسم زاده با اعالم آمادگى نسبت به هر گونه همکارى 
با هیئت چوگان، گفت: مشــتاق هستیم در راستاى 
پررنگ کردن هر آنچه به هویت شــهر اصفهان باز 

مى گردد، گام هاى استوارترى برداریم.
حسین جعفرى، رئیس هیئت چوگان استان اصفهان 
نیز با ارائه توضیحاتى درباره ثبت جهانى این ورزش 
گفت: بر اساس مدارك و مستنداتى که به سازمان 
یونسکو ارائه شــد در روز 16 آذر سال 1396 ورزش 

چوگان به نام ایران به ثبت جهانى رسید.
رئیس هیئت چوگان استان اصفهان تاکید کرد: قدمت 
چوگان به حدود سه هزار سال قبل برمى گردد، نقوش 
صنایع دستى و مستندات به دست آمده از حفارى ها 
نشان مى دهد خاستگاه چوگان ایران و اصفهان بوده 
است، بنابراین مى توان با کمک هنرمندان شهر در 

جهت احیاى چوگان قدم برداریم.

افزایش شدید  مصرف گاز در اصفهان 

ظرفیت 90 درصد هتل هاى اصفهان تکمیل شد

آمادگى  براى احیاى چوگان در اصفهان

این روزها بازار اصفهان با گرانى بى ســابقه برنج ایرانى 
روبه رو اســت و شــهروندان در حالى شــاهد افزایش 
نرخ هاى کاذب این ماده غذایى به عنوان کاالى اساسى 
سفره هاى هر شهروندى هســتند که قیمت آن بهاى 
مشخصى ندارد و هر فروشگاهى با توجه به میل خود و 
وجود تورم انتظارى و نوسانات دالر قیمتى را براى آن در 
نظر مى گیرد. البته گرانى برنج مختص این ایام نیست 
و سال  گذشته شــاهد افزایش 20 تا 30 درصدى و در 
شهریور امسال نیز با گرانى 35 تا 40 درصدى این کاال 

طى نوسانات شدید قیمت ارزى روبه رو بودیم.
بازرگانان اقتصادى اصفهانى مدعى هســتند افزایش 
قیمت برنج هندى با تاثیرگذارى بر برنج ایرانى ســبب 
گرانى کاذب آن در بــازار داخلى شــده و ادله کاهش 
کاشــت، برداشــت و کم آبى بهانه اى بیش نیست و در 
حال حاضر انبارها با انباشت برنج مواجه است و در چنین 
موقعیتى قیمت یک کیلو برنج ایرانى در بازار اصفهان با 

درصد بى سابقه اى افزایش عرضه مى شود.
امیرکاظم کوچکى زاد فعال اقتصادى بازار اصفهان در 
این باره به تسنیم اظهار داشــت: گرانى برنج وارداتى 
هند در دست شــرکت هاى توزیع و عرضه داخلى است 
و افزایش کاذب آن 100 درصد بر بهــاى برنج ایرانى 

تاثیر مى گذارد.
وى پیرامون اینکه نوسانات هیجانى بهاى دالر نرخ برنج 
خارجى را هم در داخل دستخوش تغییراتى کرده است، 
بیان کرد: هم اکنون قیمت برنج هندى کیسه 10 کیلویى 
با تناژ تریلى در بنادر 270 هزار تومان اســت که هنگام 
حمل به اصفهان در فروشــگاه ها به 280 هزار تومان 
رسیده و براى مصرف کننده نهایى 300 هزار تومان تمام 
مى شود در حالى که طى 10 روز گذشته نرخ آن 230 تا 

235 هزار تومان بوده است.
این فعال اقتصادى در بازار اصفهــان با گالیه از اینکه 
با وجود برخى شــرکت هاى داخلى، قیمت گذارى برنج 
ایرانى با تاثیرپذیــرى 100 درصــدى از برنج هندى 
لحظه اى شــده و در روزهــاى اخیر نرخ ایــن کاال به 
کیلویى 56 هزار تومان رسیده است، افزود: قیمت برنج 
ایرانى طى اوایل شــهریور امسال 42 تا 45 هزار تومان 

بوده است.
در این میان با افزایش چشــمگیرى قیمت برنج ایرانى 
در داخل و تاثیرپذیرى گرانى آن از برنج خارجى هندى 
برخى از مسئوالن اســتانى بیان کردند که در سنوات 
گذشــته به دلیل افزایش تولید برنــج داخلى و تبلیغات 
اثر گذار ذائقه مردم اصفهانى نســبت بــه برنج داخلى 
متمایل شــده اســت، اما بازرگانان اقتصاد در اصفهان 
معتقدند که 50 تا 60 درصد برنج هــاى عرضه در بازار 
پاکستانى است که در کیسه هاى ایرانى فروخته مى شود 
و بســیارى از افراد جامعه از چنین مســئله اى اطالع

 ندارد.
در چنین وضعیتى امــا ادله فعــاالن اقتصادى صنف 
خواروبار در اصفهان این است که عرضه قطره چکانى و 
کم فروشى توسط فروشندگان و تجار برنج دلیل اصلى 
گرانى این کاالست چراکه با نوسانات دالر آنها از فروش 
محصوالت خود خوددارى مى کنند تا با بهاى باالترى 
آن را به متقاضیان عرضه کنند و رقابتى که در افزایش 
قیمت ها بین فروشندگان براى کسب سود بیشتر وجود 

دارد سبب خودتحریمى خودمان شده است.
یکى از خرده فروشى هاى شهر اصفهان گفت: کمیابى 
و گرانى برنج ایرانى در بازار به دلیل انباشت این کاال در 
انبارهاست و مســئله احتکار مطرح است. محمدعلى با 

اشاره به سابقه چندین ساله حرفه خرده فروشى برنج و 
بسیارى از کاالهاى اساسى مردم، اظهار داشت: بدون 
شــک دالالن و واســطه گران در افزایش قیمت تمام 

محصوالت نقش اساسى دارند.
وى اضافه کرد: در چنین شــرایط خاصى مردم گرانى 
را از سوى خرده فروشــان قلمداد مى کنند در حالى که 
پشــت تمام این ماجراها ســودجویان بدون نظارت با 
هزاران ترفند اقدامات خود را اجرایى کرده و با کســب 
ســودهاى کالن جامعه و مردم را دچــار تنش خواهند 

کرد.
محمدعلى با تاسف از اینکه با انباشــت انبارها از برنج 
ایرانى، فروشندگان و تجار عرضه برنج را قطره چکانى 
به بازار تزریق مى کنند، افزود: دلیل اصلى گران فروشى  
برنج داخلى فقط سودجویى دالالن است چراکه اخیرا 
هیچ گونه خبرى مبنى بر افزایش قیمت برنج ایرانى از 
سوى مقامات وزارت جهاد کشاورزى اعالم نشده و این 
تفاوت چشمگیر قیمت بین عمده فروشى  و خرده فروشى  
هم غیرقابل توجیه به نظر مى رســد که دســتگاه هاى 
نظارتى باید توجه بیشترى به این گران فروشى آشکار 

نشان دهند.
همچنین على عباس یکى دیگر از خرده فروشــان بازار 
اصفهان با بیان اینکه کیفیت برنج ایرانى در هیچ منطقه 
و کشورى همتا ندارد، اما بسیارى از دالالن و سودجویان 
براى کسب سود بیشــتر برنج خارجى را در کیسه هاى 
برنج ایرانى عرضه مى کننــد، گفت: چرا باید بدون نبود 
نظارت برنج پاکســتانى با قیمت پایین وارد کشور شود 
و با استفاده از دستگاه هاى مخصوص این نوع برنج در 
مناطق از کشورمان خرد گردد و با نرخ باال در کیسه هاى 

ایرانى فروخته شود.

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: فوت ناشى 
از مسمومیت با گاز CO در سال جارى برابر با 18 نفر بوده 
که این آمار در هفت ماه اول سال گذشته برابر با 15 نفر 
بوده است. همچنین در هفت ماه ابتدایى سال جارى 14 
نفر دچار مسمومیت با قرص برنج شده اند که این آمار در 

مدت مشابه سال گذشته شش نفر بوده است.
على سلیمان پور در خصوص آمار برق گرفتگى هفت ماه 
اول سال جارى، افزود: تعداد برق گرفتگى هاى افراد در 
هفت ماه اول سال جارى 35 نفر است، در سال گذشته 21 
نفر دچار برق گرفتگى شدند و در سال جارى افزایش آمار 

برق گرفتگى را شاهد بوده ایم.
مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان ادامه داد: در 
هفت ماهه اول ســال جارى 37 نفر دچار غرق شدگى 

شــدند که این تعداد در هفت ماهه ابتدایى سال گذشته 
59 نفر بوده اند و نسبت به سال گذشته با کاهش 37/3 

درصدى غرق شدگى مواجه بوده ایم.
وى ادامه داد: حوادث فوتى ناشى از کار در سال جارى 72 
نفر است که در هفت ماهه ابتدایى سال گذشته این تعداد 
برابر 62 نفر بوده است که 16/1درصد افزایش داشته ایم. 
بیشــترین عامل فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از 

بلندى و اصابت جسم سخت است.
سلیمان پور با اشاره به تعداد مصدومان ناشى از حوادث 
ترافیکى، تصریح کرد: تعداد مصدومان ناشى از حوادث 
ترافیکى هفت ماهه اول سال جارى 14 هزار و 353 نفر 
است. این تعداد در هفت ماه اول سال گذشته 13 هزار و 
337 نفر بوده که در مقایسه با سال گذشته با 7/6درصد 

افزایش روبه رو هســتیم. فوتى هاى ناشــى از حوادث 
ترافیکى هفت ماه اول ســال جارى 643 نفر است که 
در مقایسه با فوت 603 نفر در سال گذشته با 6/6 درصد 

افزایش مواجه بوده ایم.
وى اظهار کرد: در هفــت ماهه اول ســال جارى آمار 
مصدومیت در نزاع و درگیرى ها 26 هزار و 315 نفر است 
که در سال گذشته برابر با 25 هزار و 449 نفر بوده است. 
در مقایسه با سال گذشــته با 3/4 درصد افزایش نزاع و 

درگیرى مواجه هستیم.
 وى افزود: فوتى هاى ناشى از ســوختگى در هفت ماه 
ابتدایى سال جارى، 114 نفر است که این تعداد در مدت 
مشابه سال گذشته 106 نفر بوده و با افزایش 7/5درصدى 

مواجه هستیم.

کنکاشى در دالیل مطرح شده توسط  فعاالن اقتصادى استان؛ 

دلیل گرانى بى سابقه برنج 
در اصفهان چیست؟

افزایش آمار قربانیان انواع حوادث در اصفهان
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یکى از حواشى جشن حافظ، نظر صریح و بدون تعارف 
مهران مدیرى درباره بازى خــودش در فیلم «درخت 

گردو» اثر محمدحسین مهدویان بود.
مدیرى در جشن حافظ به صراحت درباره بازى و نقشش 
در این فیلم صحبت کرد و گفت:«هنوز نفهمیدم دلیل 
انتخاب من بــراى بازى در «درخت گــردو» چه بود. 
نمى دانم فیلم «درخــت گردو» را دیدیــد یا نه؟! من 
افتضاحم در آن فیلم. این را واقعا مى گویم. من خیلى در 
آن فیلم بد بازى کردم. یعنى وقتى فیلم را دیدم نفهمیدم 
چرا بازى کردم. حاال دوســتم داشتند یا دوست بودیم 
گفتند تو هم بیا بازى کن ولى یک چیز افتضاحى بود. 
یعنى جایزه «چپق طالیى» اگر وجود داشت براى این 

فیلم به من مى دادند!
بازى او در این فیلم از ســوى منتقــدان و تعدادى از 
مخاطبــان مورد انتقاد قــرار گرفته بــود. محمدرضا 

مقدسیان منتقد سینما  نوشت: 
«مهران مدیرى ســرش را باال گرفتــه و اعالم کرده 
بازى اش در فیلم درخت گردو افتضــاح بود، که البته 

بود، اما این جراتمندى براى اعتراف به اجراى بدش در 
این فیلم را باید تقدیر کرد و چه خوب که این پذیرش را 
دارد...اصل ماجرا اما اینجاست که رندى و نبوغ رسانه اى 
مدیرى را مى رساند و آن اینکه وقتى غالب جریان بازى 
او را افتضاح تعبیر مى کنند، او به جاى ایستادن مقابل 
موج،همراه موج مى شود و با بهره گیرى از ویژگى طنز 
پردازى اش، بار انتقاد را از روى دوشــش برمى دارد و 
مخاطب را مال خود مى کند تا جایى که تشویق حضار را 
برمى انگیزد. این یعنى مدیرى بعد از سال ها کار کردن 
و دوام آوردن خوب بلد است نبض مخاطب را در دست 
بگیرد از پیچ هاى خطرناك کارى و صنفى اش گذر کند 
و موقعیت هاى علیه خودش را تبدیل به موقعیت هاى 
مطلوب خودش کند. تا جایى که حتى این سوال که چرا 
نقش را قبول کردى اگر فکر مى کردى که توان اجرایش 
را ندارى را با این جمله که «دوســتان محبت داشتن و 
اصرار کردند» به گردن تیم تولید مى اندازد. مسئولیت 
تیم تولیــد و انتخاب و هدایت بازیگر ســرجایش، اما 
مســئولیت پذیرش نقش و اجــراى مدیرى همچنان 

سرجاى خودش محفوظ است. پس دقیق تر اگر بگوییم 
مدیرى بد بودن خودش را پذیرفت، چپق طالیى را به 
خودش داد اما مســئولیت این ماجرا را بیشتر برگردن 

انتخاب کننده هایش گذاشت نه انتخاب خودش.»
کاربرى هم در ایــن باره نوشــت: در رابطه مهدویان 
و مدیرى و تهیه کننده تنها چیزى که نقش نداشــته 
فیلمنامه بوده! دیگرى نوشــت: تهیه کننــده دنبال 
برندسازى مدیرى بود تا صرفه اقتصادى کند از کنارش 
و هر پروژه اى را با او مى بســت. اینکه کارگردان براى 
ســاخت فیلمش تن به هر چیزى بدهد نقطه تاریک 

ماجراست.
بسیارى از کاربران هم از این اظهار نظر مدیرى استقبال 
کردند. یکى ازکاربران نوشــت: اینجورى نگید آقاى 
مدیرى اتفاقا نویســنده و کارگــردان و خصوصا تهیه 
کننده درخت گردو باید از شــما عذرخواهى کنند که 
وقت گرانبها و ارزشمند شما را که مى شد صرف ساخت 
بهترین آثار طنز توسط خود شما بشه گرفتند و یک نقش 

کم اهمیت به شما دادند براى دیده شدن فیلمشون!

همه چیز افتاد گردن عوامل «درخت گردو»

زرنگ بازى مهران مدیرى
 با دریافت چپق طالیى!

در «پالك 13» تلویزیون 
چه خبر است؟ 

امیر جدیدى چگونه جاى 
یک نابازیگر را گرفت؟

تصویربردارى سریال «پالك 13» که در 70 قسمت 
تولید خواهد شد، این روزها همزمان با پخش در حال 

انجام است.
ساخت سریال «پالك 13» این روزها به کارگردانى 
آرش معیریان و تهیه کنندگى سلیم ثنائى در غرب 

تهران در لوکیشن ثابتى در حال ضبط است.
تاکنون بیش از 10 قسمت از این سریال از شبکه سه 

سیما روى آنتن رفته است.
سریال تلویزیونى «پالك 13» داراى مضمونى طنز و 
خانوادگى است که با حضور بازیگرانى همچون على 
صادقى، شهره سلطانى، امیرحسین صدیق، اردالن 
شجاع کاوه، نگار عابدى، حســین رفیعى، محمود 
جعفرى، مهــران ضیغمى، ســامان دارابى، فرزانه 

سهیلى، ستاره حسینى و … تهیه و تولید شده است.
نگارش این ســریال را که محصول گروه اجتماعى 
شبکه سه سیماست، امیر ابیلى به همراه محمدحسن 
رعیت پور، حامد آبکنار و مسعود غزنچایى بر عهده 

دارند.
شبکه سه سیما با سریال «پالك 13» بار دیگر تولید 
و پخش سریال هاى کمدى شــبانه را در دستور کار 
قرار داده است که سال ها قبل با مجموعه هایى چون 
«زیر آسمان شــهر»، «پاورچین» و «نقطه چین» 

پیگیرى مى شد. 

اصغر فرهادى مى گوید در ابتدا قصد داشته از یک 
بازیگر آماتور براى نقــش اصلى فیلم «قهرمان» 
استفاده کند اما ظرافت هاى این نقش او را به سمت 

انتخاب یک بازیگر حرفه اى سوق داده است.
اصغر فرهادى در حاشیه میزگرد استودیو آمازون 
به عنوان بخشى از رویداد ویژه فیلم هاى بین الملل 
در فصل جوایز سینمایى که از سوى نشریه ددالین 
برگزار مى شود، توضیح داد که همیشه نمى خواسته 
براى نقش اصلى فیلم «قهرمان» از یک بازیگر 
حرفه اى اســتفاده کند و در مرحله انتخاب بازیگر 
فکر مى کرده همه کاراکترها باید توســط کسانى 
ایفا شود که براى نخستین بار بازیگرى مى کنند تا 

اثرش به یک مستند نزدیک تر شود.
با این وجود زمانى که فرهادى الزامات نقش اصلى 
فیلمش را که یک شخصیت ســاده در موقعیتى 
پیچده است را در نظر مى گیرد، متوجه مى شود که 
براى این نقش به یک بازیگر حرفه اى نیاز دارد و 
پس از تماشاى فیلم «عرق سرد» با بازى تاثیرگذار 
امیر جدیدى در نهایت او را براى ایفاى نقش رحیم 

در فیلمش انتخاب مى کند. 
فرهادى در این باره توضیح مى دهد: «ایجاد یک 
کاراکتر مجهول دشــوارتر از شخصیتى است که 
نشان مى دهد درون ذهنش چه مى گذرد. ما ماه ها 
روى فیزیک و لبخند شخصیت رحیم کار کردیم 
و به دلیل همه گیرى کرونا و قرنطینه زمان زیادى 

براى کار روى بازى ها داشتیم».
کارگردان «قهرمــان» که با فیلمــش نماینده 
سینماى ایران در شــاخه بهترین فیلم بین المللى 
اسکار 2022 اســت، در باره موضوع این فیلم نیز 
عنوان کرد: «زمانى که شروع به نوشتن فیلمنامه 
کردم، هرگز فکر نمى کردم رسانه هاى اجتماعى 
بخشى از داستان باشــد و این موضوع به تدریج 
وارد فیلــم شــد. نمى خواهم منتقد رســانه هاى 
اجتماعى باشــم و فقط مى خواســتم بخشى از

 فیلم باشد».

آتش تقى پور بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در مقایسه سریال سازى در گذشته و اکنون  اظهار 
کرد: االن کمتر از گذشته به کارها اهمیت مى دهند و نوعى سستى دیده مى شود. کار خوب 
حاصل پشت صحنه خوب است. من براى بازى در یک ســریال رفته بودم و بعد از یکى دو 
روز گفتم این کار، کار خوبى نمى شود چون در پشت صحنه کارها و وظایفى که افراد داشتند 
جدى گرفته نمى شد. رفتارشان جورى بود که احساس مى کردم من را به اسیرى برده اند. 
این را به خودشــان هم گفتم و البته آنها هم من را تهدید کردند، اما من ادامه ندادم. بعد از 
مدتى کارگردان آن سریال هم عوض شد اما این حربه هم کارساز نشد کارگردان جدید هم 

نتوانست کار را جمع کند.
تقى پور درباره حضور در ســریال امام على (ع) هم اینگونه صحبت کــرد: داود میرباقرى 
هنرمندى است که عالوه بر قلم خوب، جسارت هایى را دارد که شاید افراد دیگر آن جسارت ها 
را نداشته باشند. او به کارش ایمان داشت و در مسیر تولید تسلیم مشکالت نمى شد. به ویژه 
وقتى کار اعتقادى باشد، مال خود مردم است و نباید از آن به سادگى گذشت. قرار بود نقش 
من در سریال امام على (ع) پررنگ تر باشد؛ یعنى فقط به دو سکانس در قسمت هاى پایانى 
خالصه نشود، بلکه آن شخصیت فردى بود که قبًال در جنگ ها هم حضور داشت. من در آن 
زمان به صورت همزمان در سریال «روزى روزگارى» هم حضور داشتم که گریم متفاوتى 
داشت و در نهایت نقشم در سریال  امام على(ع) کم رنگ تر شد و بیشتر درگیر پروژه «روزى 

روزگارى»  بودم.
این بازیگر پیشکسوت درباره نقش هاى موردعالقه خود نیز توضیح داد: عالوه بر «روزى 
روزگارى» و امام على (ع)، سریال هاى «شب دهم» و «خانه اى در تاریکى» را هم دوست 
داشتم. معموال نقش هاى من کوتاه است، اما ســعى مى کنم به بهترین شکل کار خودم را 
انجام بدهم. اعتقاد دارم که تا زمانى که خود فرد از کارش راضى نباشد و به دل خودش ننشیند 

آن کار به دل مخاطب هم نمى نشیند.

 آتش تقى پور:

نقش هایم کوتاه است، اما به بهترین شکل کارم را انجام مى دهم

تهیه کننده «سریع و خشن» در تالش براى بازگرداندن 
دواین جانسون به سرى جدید این فیلم است.

هیرام گارسیا نظر خود را در مورد درخواست اخیر وین 
دیزل براى بازگشت سوپراستار اکشن به دنیاى «سریع 

و خشن» ارائه کرده است.
به دنبال یک دعواى عمومى بین این دو، دیزل اخیراً با 
جانســون تماس گرفت و از او خواست که نقش مأمور 

هابز را براى آخرین سرى این فیلم  ایفا کند.
اگرچه او نمى داند که آیا دواین پیشــنهاد دیزل را قبول 
مى کند یا خیر، اما گارســیا معتقد است که این شانس 
وجود دارد که این اتفاق بیفتد. این تهیه کننده پیشنهاد 

داد شاید بهتر باشد دیزل براى دواین جانسون یک یا دو 
پیام خصوصى ارسال کند.

خصومت بین دیزل و جانسون کامًال مستند است؛ چرا 
که  غول هاى «سریع و خشــن» در سال 2016 با هم 
نزاعى داشتند؛ درســت از زمانى که جانسون برخى از 
همبازى هاى مرد خود را بــا عنوان هاى بد صدا زد و  از 
نام بردن اسم آنها خوددارى کرد. از آن زمان، جانسون 
از علنى کردن این خصومت ابراز پشیمانى کرده و گفت: 

بیان عمومى آن کار درستى نبود.
سوال اینجاست آیا جانسون این نقش را خواهد پذیرفت؟ 

فقط زمان مى تواند بگوید. 

«دواین جانسون» 
به  «سریع و خشن» بازمى گردد؟

محمود پاك نیت بازیگر سریال «کهنه ســوار» که این روزها از شبکه آى فیلم روى آنتن 
مى رود و از ساخته هاى اکبر خواجویى بوده است بیان کرد: ســریال «کهنه سوار» از آن 
کارهاى نوستالژیک است که خاطرات خیلى خوبى از آن دارم. آن زمان جوان تر هم بودیم و 
انرژى بیشترى داشتیم. کار براى من ارزش بیشترى داشت به خصوص که با بزرگانى مثل 

مرحوم محمدعلى کشاورز و زنده یاد حمیده خیرآبادى همکار بودیم. 
وى با اشاره به خاطره اى از همکارى دیگرش با اکبر خواجویى کارگردان «پدرساالر» اظهار 
کرد: براى بازى در سریال «پدرساالر» بین شیراز و تهران در رفت و آمد بودم. اتفاقاً مرحومه 
حمیده خیرآبادى در زمان تصویربردارى «پدرساالر» وقتى فهمید که همسرم هم بازیگر 
است به اطالع مرحوم آقاى خواجویى رســاند. آقاى خواجویى گالیه کردند که چرا زودتر 
نگفتى و خانم صبرکن مى توانست نقش یکى از دختران پدرساالر را بازى کند اما خوب من 
از آشنابازى خوشم نمى آید و دلم نمى خواهد چون خودم در یک سریال هستم همسرم هم 
حضور داشته باشد، مگر اینکه خواســت کارگردان بر این باشد. زمان سریال پدرساالر دو 

بچه هم در خانه داشتیم که واقعًا سخت بود همسرم آنها را رها کند و به تهران بیاید. آقاى 
خواجویى حتى مى گفتند مى شود بچه ها هم بیایند و همگى در یک خانه ساکن شوید اما در 
نهایت امکانش فراهم نشد. البته خودم هم دوست نداشتم به واسطه من نقشى به همسرم 
داده شود. این کار را درست نمى دانم و واقعًا متنفر هستم از این موضوع. به هر حال، وقتى 
صحبت بازى در سریال «کهنه سوار» پیش آ مد آقاى خواجویى گفتند فالن نقش را هم 

براى خانم صبرکن در نظر گرفته اند و به این ترتیب همسرم هم در این سریال بازى کرد.
این بازیگر درباره مقایسه «کهنه سوار» و «پدر ساالر» گفت: قصه «پدرساالر» خیلى 
جذاب و جامع بود. محال بود مخاطب سریال را ببیند و نگوید فالن شخصیت سریال 
شبیه یکى از افراد خانواده یا فامیل است و خودمان شبیه اش را داریم. شخصیت هاى 
سریال براى بیننده جذابیت داشتند و باورپذیر بودند اما قصه کهنه سوار این ویژگى 
را نداشت. قصه این سریال درباره خانواده اى بود که به کشتى عالقه داشتند و همه 

خانواده ها لزوماً به کشتى عالقه ندارند.

چرا همسر محمود پاك نیت در «کهنه سوار» بود، در «پدرساالر» نبود
بیاید. آقاى 
شوید اما در 
 به همسرم 
حال، وقتى 
قش را هم

زى کرد.
» خیلى 
سریال
هاى 
ژگى 
همه 

آرمان درویش بازیگر جوان کشورمان که با مجموعه 
ملکه گدایان به شهرت رســید در جدیدترین سریال 
نمایش خانگى خود مقابل محمدرضــا فروتن بازى 

مى کند.
سریال عقرب عاشق به کارگردانى حسین سهیلى زاده 
و تهیه کنندگى رضا محقــق با انتخاب بازیگران وارد 

مرحله پیش تولید شد.
عقرب عاشق سومین سریال حسین سهیلى زاده بعد 
از مانکن و ملکه گدایان در نمایش خانگى است که در 

20 قسمت آماده مى شود.
تصویربــردارى این مجموعه در تهران و شــهرهاى 
شرقى کشور انجام شده و بخش دیگرى از کار هم به 

سمت فضاى ویژوال افکت پیش مى رود.

سریال عقرب عاشق به نویسندگى امین محمودى و 
حامد افضلى نویسنده هاى ســریال «ملکه گدایان»  
در ژانر تخیلى، عاشــقانه و اجتماعى ساخته شده و به 
بسیارى از معضالت اجتماعى جامعه مانند حسد، دروغ 

و… مى پردازد. 
آرمان درویش و محمدرضا فروتن که تجربه همکارى 

با حسین سهیلى زاده در ســریال هاى مانکن و ملکه 
گدایان را داشــته اند بــار دیگر مقابــل دوربین این 
کارگردان در سریال عقرب عاشق قرار خواهند گرفت. 

ســیاوش خیرابى یکى دیگــر از هنرمندانى اســت 
که براى نقش آفرینــى در این مجموعــه به توافق

 رسیده است.

همکارى آرمان درویش 
با محمدرضا فروتن 

على مسلمى بازیگر ســینما و تئاتر درباره فعالیت هاى 
اخیر خود مطرح کرد: در حال حاضر بازى من در دو فیلم 
سینمایى به پایان رسیده است که هنوز پخش نشده اند.

او گفت: یکى از این آثار فیلم ســینمایى «مارپیچ» در 
ژانر کمدى به کارگردانى سعید جلیلى و تهیه کنندگى 
محسن شایان فر اســت که اکنون مراحل فنى خود را 

مى گذراند.
بازیگر سریال «هست و نیست» ادامه داد: در این فیلم 
در کنار حمید لوالیى، فریبا متخصص، رامین راستاد و 

تعداد دیگرى از همکاران به ایفاى نقش مى پردازم.
بازیگر فیلم سینمایى «کاله سبزها» درباره اکران فیلم 
جدیدش عنوان کرد: با توجه بــه ترافیک اکران ها به 
واسطه شرایطى که به دلیل ویروس کرونا ایجاد شده 
است زمان اکران اثر مشخص نیست و ممکن است که 

براى پخش در یکى از پلتفرم هاى آنالین آماده شود.
بازیگر فیلم «مارپیــچ» در توضیح فیلم دیگرى که در 
نوبت پخش دارد، مطرح کرد: فیلم ســینمایى «شاخه 
هاى شکسته بلوط» به کارگردانى مسعود تکاور را در 
ژانر دفاع مقدس بازى کرده ام که احتماال براى آذرماه 
سال جارى روى آنتن یکى از شبکه هاى سیما مى رود. 
مسلمى اظهار کرد: بازى در این اثر حدود دو ماه طول 

کشید و براى فیلمبردارى به کرمانشاه سفر کردیم.
او با اشاره به همکارى قبلى خود با مسعود تکاور در فیلم 
«کاله سبزها» اذعان کرد: فیلم «کاله سبزها» تجربه 
بسیار خوب من در شناخت مردم خونگرم خوزستان و 

همکارى با مسعود تکاور بود.
بازیگر ســریال «حکایت هــاى کمــال» در پایان با 
ابراز خوشــحالى از نقشــى که در «کاله سبزها» ایفا 

مى کرد، اظهار کرد: در این اثر نقش یک تکاور را بازى 
مى کردم که داستان رشادت هاى مردم اهواز و مقاومت 
34 روز مردم خرمشهر بود و حس غرورى که از غیرت 
و مردانگى هموطنانم دارم بســیار ارزشــمند است و 
خوشــحالم که در این اثر تا حدى به این عزیزان اداى 

دین کردم.

این روزهاى على مسلمى 
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شــاگردان محرم نویدکیا در دو دیدار برابر ذوب آهــن و تراکتور موفق به گلزنى 
نشده اند.

این مشکلى است که در ابتداى لیگ بیستم نیز ذهن کادر فنى سپاهان و به ویژه 
محرم نویدکیا را به خودش اختصاص داده بود، اما سرمربى جوان طالیى پوشان 
خیلى زود به راه حل رفع این مشــکل پى برد و در ادامــه هم تیمش بهترین خط 
هجومى مسابقات را با به ثمر رســاندن 53 گل به خود اختصاص داد و هم سجاد 

شهباززاده به با ثمر رساندن 20 گل بهترین گلزن مسابقات شد.
در این فصل اما با وجود اینکه برخالف فصل گذشته طالیى پوشان شروع خوبى در 
رقابت هاى لیگ داشتند، در هفته هاى چهارم و پنجم با یک شکست و یک تساوى 
کارشان به مشــکل خورده و از دقیقه 85 دیدار برابر هوادار که شاگردان محرم در 
آن مسابقه هم به سختى موفق به گلزنى شدند، در دو بازى بعدى موفق به گلزنى 

نشده اند تا حاال در آستانه دیدار با فجرشهید سپاسى شیراز با شرایط سختى وارد 
این مسابقه شوند.

ســپاهان در فصل جدید محمد محبى، روح ا... و اســتنلى کى روش را در بخش 
تهاجمى از دست داده که از میان این ســه بازیکن تنها محبى به عنوان بازیکن 
فیکس به میدان مى رفت؛ در ســوى دیگر فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو براى 
تقویت تیم در این بخش جذب شدند که به نظر مى رسد مشکل اساسى این باشد که 
هنوز هماهنگى الزم میان شهباززاده و حسینى به عنوان وینگرهاى چپ و راست 

تیم با شهریار به عنوان مهاجم هدف سپاهان شکل نگرفته است.
البته ســپاهان خوش شــانس بوده که طى این دو هفته، رقیبان اصلى اش یعنى 
استقالل و پرسپولیس هم متوقف شــده اند تا یک امتیاز با صدر اختالف داشته 
باشد و همچنان یکى از جدى ترین مدعیان کسب عنوان قهرمانى لیگ 21 باشد.

بخت سپاهان مقابل فجر باز مى شود؟

185 دقیقه  انتظار براى گل!

سبزپوشان اصفهانى از پنج بازى گذشته به ســه پیروزى و دو شکست دست 
پیدا کرده اند.

ذوب آهن که دو فصل کابوس وار را پشت سر گذاشته بود، با مهدى تارتار وارد 
لیگ 21 شد و توانست با کســب پیروزى برابر صنعت نفت آبادان در گام اول 
شروع خوبى در رقابت هاى فصل جدید داشته باشد و با یک گل مقابل این تیم 
پیروز شدند؛ آنها در ادامه مقابل استقالل با نتیجه 2 بر صفر نتیجه را واگذار کردند 
ولى در ادامه با شکست یک بر صفر سپاهان دســت به کار بزرگى زدند. دیدار 
بعد ذوبى ها در استادیوم انقالب کرج به میزبانى پیکانى ها برگزار شد؛ دیدارى 
پرحاشیه در چارچوب هفته سوم رقابت ها که با پنالتى کوشکى به سود شاگردان 
مجتبى حسینى تمام شــد؛ در نهایت آخرین دیدار سبزپوشان مقابل پدیده در 
مشهد برگزار شد و آنها مانند دیدار برابر صنعت نفت آبادان در ثانیه هاى پایانى 

موفق به شکست 2 بر 1 میزبان در ورزشگاه ثامن شدند.
حاال ذوب آهن با کسب 9 امتیاز از 5 مســابقه در رتبه ششم جدول رده بندى 
قرار گرفته و 2 امتیاز با صدر فاصله دارد، اما نکته جالب توجه در بازى هاى این 
تیم اینکه آنها هر زمانى که در 5 بازى اخیر موفق به گلزنى شده اند، برنده بازى 

لقب گرفته اند.
شاگردان مهدى تارتار در هفته ششــم رقابت هاى لیگ برتر باید در خانه به 
مصاف فوالد خوزستان بروند که با حضور جواد نکونام توانست مقابل هوادار به 
پیروزى دســت پیدا کند و حاال با روحیه براى دیدار روز چهارشنبه به اصفهان 

سفر خواهد کرد.

علیرضا مرزبان، مربى سپاهان با بیان اینکه ما هیچ وقت دست از مبارزه براى 
قهرمانى برنخواهیم داشــت گفت: نویدکیا که در تمام قهرمانى هاى سپاهان 

بوده، معیارهاى قهرمانى را مى شناسد.
او مى گوید: تیم نیاز به آرامش بزرگ دارد. نویدکیا مى داند کجاى تیم باید بهتر 
باشد و برنامه هاى تمرینى تمام آنها روى همین معیارها سازماندهى مى شوند. 
این مسئله خیلى خیلى مهم است که بدانیم وقتى یک مربى با تفکرات اروپایى 
تیم را هدایت مى کند، موفق خواهد شد و این مسئله هم بى نهایت به ما کمک 
مى کند تا سپاهان را تا روز آخر در جمع مدعیان نگه داریم و جام قهرمانى را به 

اصفهان یکبار دیگر برگردانیم.
وى افزود:ما فصل گذشته بعد از 5 بازى 9 امتیاز داشتیم و 2 شکست بد پشت 
ســرمان بود. با توجه به کارشناســى خوبى که انجام دادیم و اینکه مشکالت 
اساسى کجا هســتند و ترمیم آن نقاط، توانســتیم بى نهایت فصل خوبى را 
استارت بزنیم. سال گذشته هم نتایج خیلى خوبى گرفتیم و با 65 امتیاز در تاریخ 
فوتبال ســپاهان رقم جدید را ثبت کردیم ولى تمام اینها تاریخ و گذشته است 
و مى دانیم تاریخ مى تواند دروغگوى خوبى باشد. پس ما تمرکز باالیى داریم 
براى اینکه تیم را بهتر در زمین هدایت کنیم و چیزى که خیلى مهم است اینکه 
بازیکنان ما خودشان خودشان را زیر فشار مى گذارند؛ چون بى نهایت وفادار به

 آرمان هاى سپاهان هستند؛ وفادار به تمام الگوهاى یک جامعه هستند و این 
مسئله بى نهایت به ما کمک مى کند. 

دوره مربیگرى C آســیا به میزبانى هیئت فوتبال استان اصفهان و با تدریس 
مجتبى توتونى آغاز شد. 

در این کالس که تا پایان هفته جارى ادامه دارد، چهره هاى سرشناسى مانند 
قاسم حدادى فر، رسول نویدکیا، ســروش رفیعى و محمدرضا حسینى حضور 

دارند.

کاپیتان تیم فوتبال فجرسپاسى شیراز گفت: مانند بقیه بازى ها براى تقابل با سپاهان و 
بردن این تیم هم برنامه داریم.

حمید نعمتى در خصوص شرایط فجرسپاسى پس از سه هفته نتیجه گیرى خوب، اظهار 
داشت: شاید در مورد تیم ما از القابى مانند پدیده استفاده کنند اما من مى گویم فجرسپاسى 
فراتر از اینهاست. بازیکنانى داریم که منظم و تاکتیک پذیر هستند. آنها اهداف بزرگى 

دارند و مى توانند نسل خوبى براى آینده فوتبال ما و حتى ملى پوش باشند.
نعمتى در خصوص دیدار این هفته مقابل سپاهان عنوان کرد: قطعاً بازى سختى خواهیم 
داشت. با تمام احترامى که براى ســپاهان قائلم، ما براى برد و کسب 3 امتیاز به زمین 
مى رویم. همانطور که همه اهالى فوتبال دیده اند هیچ تیمى مقابل ما کار راحتى نخواهد 

داشت. 
هافبک فجرسپاسى در مورد اینکه از سپاهان به عنوان پرمهره ترین تیم لیگ نام برده 
مى شود، گفت: همه بازى هاى لیگ برتر اهمیت و حساسیت  خاص خودشان را دارند. بله 
درست است؛ سپاهان بازیکنان بزرگ و ملى پوش زیادى دارد. سرمربى این تیم یکى از 
اسطوره هاى فوتبال ایران است اما به هرحال این بازى هم مثل بازى هاى دیگر است. 
ما براى همه بازى ها برنامه داریم و براى همه تیم ها احترام قائل هستیم. پیکان هم 

تیم منسجمى بود و ما توانستیم با برنامه این تیم را شکست بدهیم. هدف 
ما ارائه کیفیت خوب و نتیجه گیرى است تا دل هوادارانمان را شاد کنیم. 
مقابل سپاهان هم قطعاً براى گرفتن امتیاز کامل بازى به میدان مى رویم.

کاپیتان فجر:
براى بردن سپاهان هم برنامه داریم

ل با سپاهان و 

ى خوب، اظهار
م فجرسپاسى
اهداف بزرگى

.
سختى خواهیم
 امتیاز به زمین
راحتى نخواهد

 لیگ نام برده 
ن را دارند. بله 
ن تیم یکى از 
 دیگر است. 
 پیکان هم 

ریم بر م ن

مدافع ذوب آهن عنوان کرد: ذوب آهن کم کم شخصیت خوبى مى گیرد و تیم ها روى ما 
حساب دیگرى باز مى کنند.

حامد نورمحمدى درباره پیروزى لحظه آخرى ذوب آهن مقابل شــهرخودرو گفت: در 
طول 90 دقیقه مستحق پیروزى بودیم و خدا را شکر که در اواخر مسابقه به گل رسیدیم 
و توانستیم سه امتیاز را بگیریم ولى واقعا چند موقعیت هم داشتیم که نتوانستیم استفاده 

کنیم.
او در مورد اینکه ذوب آهن عادت به گرفتن 3 امتیاز در دقایق پایانى دارد، ابراز کرد: غیر 
از این بازى در دیدار با آبادان هم همین گونه به گل رسیدیم. مهم نیست چه زمانى گل 

بزنیم و فقط کسب 3 امتیاز اهمیت دارد.
نورمحمدى در مورد شرایط این تیم در جدول عنوان کرد: ذوب آهن کم کم شخصیت 
خوبى مى گیرد ولى با توجه به نتایج دو فصل اخیر کمى شرایط این تیم سخت است. از 
اینجا به بعد کار دشوارتر هم مى شــود و تیم ها روى ما حساب دیگرى باز مى کنند، اما 

امیدواریم ذوب آهن را به شرایط خوب گذشته برگردانیم.
او در خصوص اعتراض باشگاه ذوب آهن مبنى بر حضور هواداران استقالل در ورزشگاه 
و اینکه این موضوع باید براى همه باشگاه ها یکسان باشد، تأکید کرد: شرایط باید براى 
همه تیم ها برابر باشد. هواداران ما هم انسان هستند و با رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
مى توان تعدادى از هواداران که کارت واکســن دارند را در ورزشگاه ساماندهى کرد. در 
همه جاى دنیا نیز همینطور اســت و به هر حال باید از یکجایى این مسئله شروع شود. 
بازى ها با حضور هواداران پرشورتر مى شود ولى بدون تماشاگر انگار داریم بازى دوستانه 

انجام مى دهیم و باید شرایطى براى حضور هواداران فراهم شود.

ملى پوش ایرانى فاینورد در جریان برترى تیمش مقابل زوله حضور تعویضى در زمین 
داشت.

در چارچوب رقابت هاى هفته سیزدهم لیگ اردیویسه هلند، تیم فوتبال فاینورد در حالى 
که علیرضا جهانبخش را براى دومین مســابقه پیاپى در ترکیب نمى دید و جزو نفرات 

ذخیره داشت، در ورزشگاه د کویپ روتردام به مصاف زوله قعرنشین رفت.
یاران جهانبخش در ادامه روند خوب خود که سه پیروزى متوالى در سه هفته اخیر لیگ 
اردیویسه داشتند، روز یک شنبه هم توانستند با نمایشى کامًال برتر کار تیم زوله را در نیمه 

اول یکسره کرده و برد خود را قطعى کنند.
تیم فوتبال فاینورد با چهار گلى که در نیمه اول بازى مقابل زوله به ثمر رساند، به پیروزى 
4 بر صفر خانگى مقابل زوله دست یافت تا 28 امتیازى شود و در رتبه دوم جدول لیگ 

اردیویسه هلند قرار بگیرد.

مدافع ذوب آهن:
تیم ها حساب دیگرى روى ذوب مى کنند

ادامه یکه تازى فاینورد با جهانبخش

نکته ویژه
 3 پیروزى شاگردان تارتار

مرزبان:

نویدکیا  معیارهاى قهرمانى را 
مى شناسد

اصفهانى ها در کالس مربیگرى
دروازه بان ایرانى پونفرادینا در جریان برترى تیمش مقابل خیخون به 

میدان رفت.
در دیدار ماقبل پایانــى هفته هفدهم اللیگا 2 اســپانیا، تیم فوتبال 
پونفرادینا در حالى که امیر عابدزاده را درون دروازه داشت، در ورزشگاه 

اِل تورالین مقابل تیم رده دوازدهمى خیخون قرار گرفت.
یاران عابدزاده که پس از ســه هفته شکســت ناپذیرى در دیدار 
اخیرشان نتیجه را واگذار کرده بودند، در مسابقه مقابل خیخون به 
روند خوب خود بازگشــتند و در این بازى خانگى به برترى ُپر گل 

دست یافتند.
تیم پونفرادینا پس از اینکه در نیمه اول دیدار با خیخون به برترى 
3 بر صفر رسید و البته تک گل خیخون مردود اعالم شد، در دقیقه 
49 یک گل خورد ولى پس از آن دوباره توانســت بازى هجومى ارائه کند و 

یک گل دیگر بزند.
یاران عابدزاده در دیدار مقابل خیخون هشتمین برد فصل را به دست آورد تا 
29 امتیازى شود و در رده چهارم جدول اللیگا 2 اسپانیا قرار بگیرد و به 3 امتیازى 

تیم رده دومى ایبار برسد.
امیر عابدزاده، دروازه بان ایرانى پونفرادینا که در مســابقه اخیر تیم ملى ایران مقابل 
سوریه به میدان رفت و دروازه خود را بسته نگه داشت، در دیدار باشگاهى برابر خیخون 
چهاردهمین بار در مســابقات اللیگا 2 اســپانیا به میدان رفت ولى در ثبت هفتمین 

کلین شیت فصل ناکام ماند.

در روزهاى اخیر رسانه هاى روس به زنیت یادآور شدند زمستان 
آخرین فرصت این باشگاه براى فروش سردار آزمون مهاجم تیم 

ملى فوتبال ایران است.
ســردار آزمون در پایان فصل جارى قراردادش با تیم زنیت به 
پایان مى رســد و بعد از این فرصت مى تواند به عنوان بازیکن 
آزاد راهى تیم جدید شود. این موضوع در حالى به باشگاه زنیت از 
سوى رسانه هاى روس تاکید مى شود که گویى مدیران باشگاه 
در زنیت نمى دانند قرارداد سردار آزمون رو به پایان است و اگر 
قرارداد وى را تمدید نکنند یا در زمستان او را به تیم جدید انتقال 

ندهند هیچ ثمرى از جدایى سردار آزمون نخواهند داشت.
فروش 8 میلیون یورویى سردار آزمون به تیم لیون فرانسه خبر 
جدید رسانه هاى روس در مورد سردار آزمون است. این در حالى 
است که مهاجم تیم ملى فوتبال ایران هیچ عالقه اى به حضور 
در تیم لیون و بازى در لیگ فرانسه ندارد و اگر تصمیم به حضور 
در لیون داشت پیش از بازى با سوریه در اردوى تیم فرانسوى 

شرکت مى کرد.
تمایل سردار بیشتر حضور در یکى از تیم هاى ایتالیایى است. رم 
و فیورنتینا از سوى مدیران ورزشى تأکید کردند برنامه اى براى 
به خدمت گیرى مهاجم تیم ملى فوتبال ایران ندارند. البته این 
خبر از سوى رســانه هاى اروپایى اعالم شده بود و اینطور نبود 
که سردار یا مدیر برنامه اش مدعى شود از سوى این دو باشگاه 

ایتالیایى پیشنهاد دریافت کرده اند. آتاالنتا در ایتالیا به طور جدى 
ســردار آزمون را مى خواهد و حتى مدیر ورزشــى این باشگاه 

سفرى هم به روسیه داشته است.
هیچ بعید نیســت در روزهاى آتى زنیت با تمدید قرارداد سردار 
آزمون به توافقى جدید با این بازیکن دست پیدا کند. البته اگر 
زنیت تصمیم بگیرد در تعطیالت زمســتانى سردار آزمون را به 
آتالنتا انتقال دهد آنوقت نیاز به تمدید قرارداد با سردار آزمون 

نیست چرا که تا پایان فصل با این بازیکن قرارداد دارد.
باشگاه زنیت چند هفته پیش براى تمدید قرارداد سردار آزمون 
رسماً به این بازیکن پیشنهاد داد. این شاید بدین معنى است که 
زنیت دستکم تا پایان فصل این بازیکن را در اختیار خواهد داشت 

و در ابتداى فصل براى فروش او تصمیم گیرى خواهد کرد.

8 بر صفر خانگى مقابل زوله دست یافت تا 28 امتیازى شود 4
اردیویسه هلند قرار بگیرد.

دروازه بان
میدانرف
در دیدار
پونفرادی
اِل تورا
ع یاران
اخیرش
روند

دست
تیمپ
3 بر ص
49 یک گل خور
یک گل دیگر بز
د یاران عابدزاده
29 امتیازى شود و د
تیم رده دومى ایبار برسد
امیر عابدزاده، دروازه بان
سوریه به میدان رفت و در
چهاردهمین بار در مســا
کلین شیت فصل ناکام ماند.

برد ُپر گل 
پونفرادینا با عابدزاده

سردار، لیون را دوست ندارد 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026009695 مورخ 1400/07/12 هیات یک آقاى ایرج کیانى 
هرچگانى به شناسنامه شماره 43 کدملى 4623053296 صادره شهرکرد فرزند محمد 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 253 مترمربع از پالك 309 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى مع الواسطه از 
مالکیت عبداله مرادیان موضوع سند 80570 – 75/9/8 دفتر 9 ذیل ثبت و صفحه 254 

دفتر 225 شاهین شهر
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 انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/02 - م الف: 1218783 – رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان – موسوى /8/352

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 3426 و 3427 مورخ 1400/07/13آقاى ســعید امینى نجف آبادى فرزند 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع و عاطفه محمدى نجف آبادى فرزند مرتضى نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 144/20مترمربع قسمتى از پالك ثبتى  
شماره 373  اصلى واقع در قطعه3 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17 – تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/09/02 - 1218285 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف آفرین میر عباسى /8/355

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 3389 و3388 مــورخ 1400/07/11خانم زهرا شــریعتى نجف آبادى 
فرزند اســداله  ســه دانگ مشــاع و آقاى بهرام کیوانى  فرزند محمد رضا ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 106/44مترمربع قســمتى از پالك 
شــماره 333  اصلى واقع در قطعه9 نجف آبــاد بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان 
– متقاضى بوسیله سند رســمى شــماره 89121-99/08/12 دفترخانه 16 نجف آباد  
مالک رسمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/17 – تاریخ 
انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/02 - 1218269 / م الــف - حجت الــه کاظم زاده 
اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجــف آباد – از طــرف آفرین

 میر عباسى /8/357

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 3407 و 3406 مورخ 1400/07/12خانم رویا حجتى نجف آبادى فرزند احمد 
نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى حسن اصالنى فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 153/64مترمربع قسمتى از پالك  ثبتى شماره 583  
اصلى واقع در قطعه7 نجف آباد  بخش11 ثبت اصفهان – متقاضى طبق ســند رسمى 
شــماره 18279 مورخ 98/04/98 دفترخانه 395 نجف آباد مالک رسمى  مشاعى مى 

باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 14000/09/02 -
 1218290 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد – از طرف آفرین میر عباسى /8/359

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 2820مورخ 1400/06/09خانم ســمیه کیوانى بارده فرزند بهرام ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 104/75 مترمربع قسمتى  از پالك ثبتى  333 اصلى واقع در قطعه9 
نجف  آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى طبق سندرســمى  88982-

99/07/27 دفترخانه 16 نجف آباد مالک رسمى مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/17 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/02 - 1218277 / م الف -
 حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از 

طرف آفرین میر عباسى /8/361

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

راى شــماره 140060302026002820 مورخ 1400/03/02 هیات چهار خانم بتول 
هادى عابدینى به شناســنامه شــماره 4 کدملى 1291311262 صادره اصفهان فرزند 
فضل اله نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 23,01 مترمربع پالك شماره 
207 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان از مالکیت مالک رسمى مرتضى زارعى سودانى از سند 104930 – 88/3/20 

دفترخانه 82 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 انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/17 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/02 - م الف: 1218250 – رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /8/363 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یک درب باغ  پالك 891 فرعــى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على اکبر هاشمى دهقى فرزند  
عبداهللا و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به 
عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1400/09/25 ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطارمى گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: سه شــنبه 1400/09/02 - م الف: 1224754 - سرپرست اداره ثبت 

اسناد و امالك بخش مهردشت /8/512

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

راى شماره 140060302026009568 مورخ 1400/07/10 هیات یک آقاى حیدرعلى 
آقائى کوپائى به شناسنامه شــماره 702 کدملى 1286626315 صادره اصفهان فرزند 
عبداله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 262,38 مترمربع از پالك شماره 
43 فرعى از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد 
لذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهى مى  
شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود 
را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهــان میدان الله ابتــداى خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/17 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/02 - م الف: 1218793 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال

 اصفهان – موسوى /8/350

آگهى تغییرات
شرکت نسیم سبز اسپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 41040 و شناسه ملى 
10260587350 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/07/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمدحســن امیرى بشماره 
ملــى 1292165091 ومریــم امیرى 
بشماره ملى 1285063333 و علیرضا 
امیرى بشــماره ملــى 1280407077 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دوســال انتخاب گردیدند. علیرضا 
نیک نفس بشماره ملى 1284886298 
و محبوبــه نصر اصفهانى بشــماره ملى 
1282914189 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى وعلى البدل براى مدت یکســال 
انتخاب شدند.روزنامه کثیر االنتشارنصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1225551)

آگهى تغییرات
شرکت مکان سازان ثاقب سهامى خاص 
به شــماره ثبت 15230 و شناســه ملى 
10260362051 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: عباسعلى شاه ســنایى گنیرانى بشماره 
ملى 1290381461و روح اله شاه سنایى 
گنیرانى بشــماره ملى 1293202827 و 
مجید شاه ســنایى گنیرانى بشماره ملى 
1290448906 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. حمیدرضا مانیان بشــماره ملى 
1288866135 و سعید خادمى بشماره 
ملــى 4219501754 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1225536)

آگهى تغییرات
شــرکت آرتا صنعت آروشــا سهامى 
خاص به شماره ثبت 46237 و شناسه 
ملــى 10260642786 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العــاده مورخ 1400/07/22 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : - بختیار 
هاشــمى ســهروفیروزانى به کدملى 
1111396345 ، محســن هاشــمى 
به کدملــى 1111409587 و پریســا 
هاشــمى به کدملــى 1272127923 
بســمت اعضاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. 
- شــهناز همایونى هونجانى به کدملى 
1281814301 و معصومه شــیخى به 
کدملى 1229908366 بترتیب بسمت 
بازرس اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار 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 (1225531)

آگهى تغییرات
شرکت اطالعات گسترش راه آینده شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 46759 و شناسه ملى 10260648173 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محمدعلى فرح بخش به شماره ملى 3620883688 به سمت رئیس هیات مدیره آقاى آرشام فرح بخش به شماره ملى 3621860983به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و هوتن فرح بخش به شماره ملى 1290627770 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1227172)

آگهى تغییرات
شــرکت افق راه آیریک سهامى خاص 
به شــماره ثبت 36481 و شناسه ملى 
10860188424 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/08/10 صولت ملک پور 
جونقانى بشماره ملى 4679739614 
- محمد ملک پور جونقانى بشماره ملى 
4679769602 - على ملک پور جونقانى 
بشــماره ملى 4679468092 بعنوان 
اعضاى اصلى هیــات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند . الله محمدیان 
جونقانى بشماره ملى 4679903066 
بسمت بازرس اصلى و مرضیه بابائى فر 
بشــماره ملى 4679896957 بترتیب 
بسمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان 
براى چاپ آگهیهاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1227164) 

آگهى تغییرات
شرکت فالت گستر مارال سهامى خاص 
به شــماره ثبت 46896 و شناسه ملى 
10260649670 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/06/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : الهه پور صدرا به شماره ملى 
1285058496 و مرضیه مثقالى فروش 
یزدى به شــماره ملى 1285916182 
و ملوك دلوى اصفهان به شــماره ملى 
1285384180 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. غالمرضا امینى به شماره ملى 
5499019185 به سمت بازرس اصلى و 
اکبر نجف به شماره ملى 1287204295 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1227158)

آگهى تغییرات
شرکت اطالعات گســترش راه آینده 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
46759 و شناسه ملى 10260648173 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عــادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1400/05/31 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : محمدعلى فرح بخش به شماره 
ملــى 3620883688 و آرشــام فرح 
بخش به شــماره ملى 3621860983 
و هوتن فــرح بخش به شــماره ملى 
1290627770 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند احمدرضا برخوردارى ونستان 
به شماره ملى 1286039746 به سمت 
بازرس اصلــى و زهره روبنــده دوز به 
شــماره ملى 1287654551 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخــاب گردیدند.روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1227156)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آریا ونوس ارتباطات توانا درتاریخ 1400/08/26 به شماره ثبت 69294 
به شناسه ملى 14010519569 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات کامپیوترى ،تولید نرم افزار به جز 
نرم افزارهاى فرهنگى ،خدمات شبکه هاى کامپیوترى ،طراحى صفحات وب ،فروش لوازم کامپیوتر 
(سخت افزار)تجهیزات شبکه هاى کامپیوترى ،فروش تجهیزات امنیتى از قبیل دوربین مدار بسته 
و دزدگیر -تولید و فروش کاالهاى مجاز بازرگانى به صــورت اینترنتى و غیر اینترنتى -صادرات و 
واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 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 زهران ، خیابان آتشگاه ، بن بســت مبارك[8] ، پالك 0 ، ساختمان 
مبارك ، طبقه چهارم ، واحد 7 کدپستى 8185776363 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 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 76 مورخ 1400/07/25 نزد بانک 
ملى ایران شعبه خیابان جهاد اصفهان با کد 3094 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم 
مریم دافعیان به شماره ملى 1270040456 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
حسین دافعیان به شماره ملى 1292084510 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى سیدالیاس سید افیونى به شماره ملى 1292337710 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان خانم مهسا سرائیان به شماره ملى 1130399230 به سمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال خانم نفیسه افیونى به شماره ملى 1286809347 به سمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشــار 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 (1225547)

آگهى تغییرات
شرکت کارگزارى رسمى بیمه مستقیم کیان نوید آسایش سهامى خاص به شماره ثبت 67862 و شناسه ملى 14010039488 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/14 و نامه شماره 1400/602/130561 مورخ 1400/08/17 
صادره از بیمه مرکزى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نام شرکت به " کارگزارى رسمى بیمه مستقیم برخط کیان نوید آسایش " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. - موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : موضوع 
فعالیت شرکت منحصرا عبارت است از: 2 -1 -ایجاد امکان مقایسه خدمات بیمه و مشاوره آنالین در خصوص نرخ و شرایط به متقاضى خدمات بیمه. 2 -2 -بازاریابى و ایجاد امکان فروش آنالین در یک و یا چند رشته بیمه اى براى موسسات بیمه، نمایندگان 
آنها و کارگزاران رسمى بیمه 2 -3 -ایجاد امکان واریز آنالین حق بیمه از طریق اتصال به سیستم هاى مالى موسسه بیمه. 2 -4 -دریافت اطالعات الزم از متقاضى خدمات بیمه و ارایه مشاوره به وى در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه 
دریافت خسارت احتمالى . 2 -5 -تکمیل فرم پیشنهاد بیمه و امضاى آن به نمایندگى از طرف متقاضى خدمات بیمه . 2 -6 -اخذ پوشش بیمه مناسب و الحاقیه از موسسات بیمه حسب مورد براى متقاضى خدمات بیمه یا بیمه گذار. 2 -7 -پیگیرى پرونده هاى 
خسارت بیمه نامه هایى که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده است ، شامل اعالم خسارت و اخذ رسید آن ، تحویل مدارك و مستندات الزم براى تشکیل پرونده خسارت به موسسه بیمه و مذاکره با موسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگى از بیمه گذار. 
تبصره – انجام فعالیتهاى موضوع بندهاى 5 و 7 این ماده مشروط به داشتن اجازه نامه کتبى رسمى از متقاضى خدمات بیمه یا بیمه گذار است. این اجازه نامه باید طبق نمونه ابالغى بیمه مرکزى تنظیم گردد. - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 25 

تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلى شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1225532)

آگهى تغییرات
شــرکت مهدى تجارت فوالد بین الملــل ایرانیان 
سهامى خاص به شماره ثبت 65483 و شناسه ملى 
14009409973 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به 
واحد ثبتى استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش 
مرکزى ، شهر تهران، محله کاووسیه ، کوچه کاظمى 
، خیابان شهید حسین بنیســى(فرزان غربى) ، پالك 
61 ، طبقه چهارم ، واحد 11 کدپستى 1968716736 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1227155)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى مهراز نقش جهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 35637 و شناســه ملى 10861602871 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/02/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســید مهدى شفیعى زادگان 
اصفهانى به کد ملى 1292407891 و افروز توکلى قینانى 
به کد ملى 1292829303 و ســید محمد شفیعى زادگان 
اصفهانى به کد ملــى 1286325544بــه عنوان هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب و نسیم نادریان به کد ملى 
1200070968 به سمت بازرس اصلى و مرتضى اسدى به 
کد ملى 1289612706 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال مالى انتخاب شــدند . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1227163)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آوا پلیمر اسپادانا درتاریخ 1400/08/25 به شماره ثبت 69279 به شناسه ملى 14010516440 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتورسیکلت و سایر 
موارد، داللى و حق العمل کارى و نمایندگى تجارى، تصدى به نمایشگاه هاى عمومى و انبارهاى عمومى به جز نمایشگاه هاى فرهنگى و هنرى، عملیات 
بارگیرى و تخلیه و یا ترخیص کاال، تصدى به فعالیت خدمات نظافتى، موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک، انجام خدمات حمل و نقل درون شهرى 
مسافر و کاال ومرسوالت و پیک موتورى، تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزى و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان، عملیات ساخت در امور عمرانى 
از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه هاى آب رسانى، ورود هرنوع فرآورده بیولوژیک نظیر سرم و واکسن و فرآورده هاى آزمایشگاهى و مواد غذایى، 
تاسیس وراه اندازى و بهره بردارى کارخانه هاى تولیدى وصنعتى 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 بهار آزادى ، خیابان دانشگاه ، کوچه گلشن[3-5] 
، پالك 3 ، پالك قدیمى25 ، طبقه همکف ، واحد شرقى کدپستى 8173974341 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى تعداد 1000 ســهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
30011 مورخ 1400/08/13 نزد بانک دى شعبه اصفهان با کد 6630015 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره خانم اقدس شایان به شماره ملى 1199547972 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدایمان مطاعى خواجو به شماره ملى 
1270537008 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدمهرداد موسویان خولنجانى به شماره ملى 1270540858 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم فاطمه لطفى جبلى به شماره ملى 1272092097 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى سید اصغر مطاعى خواجو به شماره ملى 1287746349 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى رامین 
محمدى اروجه به شماره ملى 1270627430 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى علیرضا لطفى جبلى به شماره ملى 1288773501 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1227175)

آگهى تغییرات
شرکت تحقیق و توسعه مانا پرشیا سهامى خاص به شماره ثبت 34883 
و شناســه ملى 10840108782 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 98 و99 به تصویب رسید اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1227150)



سالمتسالمت 07074186 سال هجدهمسه شنبه  2 آذر ماه   1400

ویژگى هایى که نشان مى دهد 
باهوش هستید !

عوارض خوردن دوغ
 براى سالمت بدن

آنچه باید درباره سینه پهلو بدانید 
ذات  الریه همان بیمارى است که با عنوان سینه  پهلو در فرهنگ ایرانى شناخته شده و در آن ریه و سیستم تنفسى فرد بیمار به 

دلیل فعالیت ویروس یا باکترى مختل شده و بدن فرد قادر به اکسیژن  رسانى کامل به اعضاى بدن نیست.
معموًال براثر بیمارى ذات  الریه، حفره  هاى ریه فرد دچار التهاب شده و از مایعات پر مى  شود. در این بیمارى همچنین میزان 

گلبول  هاى سفید خون به  شدت افزایش  یافته و فرد بیمار بین چند روز تا چند هفته درگیر عوارض بیمارى مى  شود.
باید در نظر داشت که بیمارى ذات  الریه واگیر دار بوده و عامل ایجاد بیمارى مى  تواند از طریق هوا به سایر افراد منتقل شود. 
البته نقش سیستم ایمنى بدن در این میان بسیار مهم است و معموًال افرادى دچار ذات  الریه و سینه  پهلو مى  شوند که سیستم 

ایمنى بدن آن  ها ضعیف است.
با توجه به گزارش  هاى سازمان بهداشت جهانى، استرپتوکوك پنومونیه یکى از عوامل اصلى ایجاد ذات  الریه است که در سال 
موجب مرگ بیش از یک  میلیون نفر در جهان مى  شود که رتبه نخست آن مرتبط با کودکان کشورهاى درحال  توسعه است.

در برخى موارد نادر نیز ذات  الریه براثر عوارض برخى داروها یا مشــکالت سیستم ایمنى بدن و اختالل خود ایمنى یا ورود 
برخى قارچ  ها به بدن رخ مى  دهد.

ذات  الریه معموًال با اختالالت تنفسى همراه بوده و به همین دلیل عالئم این بیمارى نیز شامل مشاهده خلط در سینه، درد در 
سینه و ریه، اختالل در تنفس، تب و لرز، سرفه  هاى شدید، تنفس همراه با درد و در موارد خاص تشنج، کبودى پوست، تهوع 

و از بین رفتن هوشیارى بیمار است.
عالئم ذات الریه معموًال در افراد مختلف، متفاوت بوده و بر اساس میزان مقاومت بدن، سن و شرایط سالمتى فرد متغیر است. 

در افراد کهن سال عالوه بر نشانه  ها و عالئم عادى بیمارى، گیجى و کاهش سطح هشیارى دیده  شده و در نوزادان و کودکان، 
این عالئم بیشتر مرتبط با مشکالت تنفسى هستند.

درمان ذات  الریه به  طور مستقیم با عامل ایجاد کننده بیمارى مرتبط است. شایع  ترین روش درمان ذات  الریه، ترکیب درمانى 
استفاده از آنتى بیوتیک براى موارد ناشى از فعالیت باکترى  ها، مسکن براى کنترل درد، داروهاى ضد تنگى نفس براى کمک 

به تنفس، مصرف مایعات و استراحت است.
در مــوارد ابتــالى ناشــى از ویــروس تنهــا باید درمــان حمایتــى انجــام داده و سیســتم ایمنــى بدن بیمــار را 
تقویت کــرد تــا دوره فعالیت ویــروس به اتمام رســد. در بیشــتر مــوارد، درمــان عادى منجــر به بهبود شــرایط
 مى  شــود اما در برخى بیماران، شــرایط بیمار وخیم شــده و در این صورت حتماً باید بیمار در بیمارستان بسترى  شده و

 تحت نظر قرار گیرد.

براى اینکه بتوانید فرد باهوشى باشید نیازى به مدرك هاى آن چنینى ندارید. در 
حقیقت نشانه هاى باهوشى بسیار ظریف هســتند و اگر آن ها را نشناسید ممکن 
است نتوانید باهوش بودن خود یا سایر افراد را تشخیص دهید. اما نگران نباشید. 
نشانه هایى وجود دارد که توسط دانشــمندان تایید شده و نشان مى دهد شما فرد 

فوق العاده باهوشى هستید. 
 IQ تحقیقات انجام شده نشــان مى دهد که کودکان اول هر خانواده نمرات
باالترى نسبت به سایر خواهران و برادران خود دارند. باهوشى این کودکان از همان 

روزهاى آغازین زندگى مشخص مى شود.
یکى از مطالعات انجام شده در دانشــگاه نیویورك نشان مى دهد که افراد 
باهوش از واژه هاى مناسبى استفاده نمى کنند.  این موضوع بدین خاطر است که 
چنین افرادى لیســت بزرگترى از واژگان را دارند. محققان بر این باورند که افراد 
باهوش طیف وسیعى از کلمات را دارند و همین امر نشان دهنده توانایى و ظرفیت 

آن ها براى حفظ و نگهدارى چنین کلماتى است.
حتى زمانى که در رحم مادر خود به ســر مى بردید نیز فــرد آرامى نبودید. 
محققان تورنتو بعد از اینکه مادران باردار و فرزند به دنیا آمده را مورد بررسى قرار 
دادند دریافتند مادرانى که از تهوع باردارى رنج مى برند کودکانى را به دنیا مى آورند 
که نمره باالترى در تست هاى هوش کسب مى کنند. خوب حاال سوال اینجاست 
که این دو مورد چه ارتباطى به هم دارند؟ به احتمــال زیاد خانم هایى که با تهوع 
باردارى دســت و پنجه نرم مى کنند کودکان خود را در معرض سطح باالترى از 
هورمون هاى باردارى همچون estradiol و پروالکتین قرار مى دهند و همین امر 

باعث مى شود جنین رشد مغزى بهترى داشته باشد.

افراد باهوش، شب تا دیروقت بیدار مى مانند. این موضوع بدین خاطر است 
که افرادى با توانایى هاى شناختى باالتر به گونه اى تکامل یافته اند که مى توانند 
ریتم و ساعت طبیعى بدن را نادیده بگیرند. همین امر باعث مى شود چنین افرادى 
تا دیروقت بیدار بمانند. اجداد ما براى جلوگیرى از خطرات موجود، شــب را زودتر 
مى خوابیدند اما انسان هاى باهوش و مدرن امروزى در معرض این خطرات قرار 
ندارند و مى توانند شــب را تا دیروقت بیدار بمانند. فقط به خاطر داشته باشید که 
بزرگساالن حداقل به 7 الى 8 ساعت خواب در شب نیاز دارند تا بتوانند فعالیت هاى 

خود را به درستى انجام دهند. این عدد از فردى به فرد دیگر متغیر است.
دوســت ندارید به شــهر بروید، در رویدادهاى بزرگ شــرکت کنید یا در 
مهمانى هاى شلوغ شرکت نمایید؟ خوب این موضوع مى تواند نشانگر هوش شما 
باشد. افراد باهوش نسبت به ســایر افراد زمان کمترى را در جامعه مى گذرانند و 
همین موضوع باعــث رضایت آن ها از زندگى مى شــود. افراد بســیار باهوش
 به گونه اى توسعه یافته اند که مى توانند خود را به سرعت با جامعه   در حال تغییر 

وفق دهند.
اگر حس طنز دارید زیاد ناراحت نشوید. این موضوع مى تواند نشانگر هوش 
شما باشد.  این موضوع بدین خاطر است که افراد براى درك و تفسیر چنین جوك 
هایى باید با عضالت ذهنى خود به سختى کار کنند. اینگونه طنزها پیچیده هستند.

اگر میز به هم ریخته اى دارید زیاد احســاس گناه نکنید. مطالعه انجام شده در 
دانشگاه مینسوتا نشان مى دهد محیط به هم ریخته باعث ترویج تفکر خالقانه مى شود. 
این موضوع نشان مى دهد فضاهاى ســازمان نیافته افراد را به شکستن عادت هاى 

معمولى سوق مى دهد و باعث مى شود خالقیت بیشترى در آن ها ایجاد شود.

در شرایطى که مفصل پاى فرد قفل مى شود امکان خم و راست کردن مفصل زانو از دست مى رود و دامنه 
حرکت بسیار محدود مى شود.

قفل کردن زانو به دو صورت حقیقى و کاذب تجربه مى شود. حالت اول ناشى از بروز مانع مکانیکى در داخل 
مفصل زانو است و دیگرى به دنبال آسیب دیدگى هاى زانو و ... بروز پیدا مى کند.

در حال حاضر دالیل مختلفى از جمله پارگى مینیسک، شکستگى یا ضعف استخوان، آرتروز، نقرس، ورزش 
شدید، کشــیدگى، ضعف یا گرفتگى در ماهیچه هاى خارجى ران، تجمع بیش از اندازه مایع مفصلى، وجود 
مشکل در کشک زانو، سندرم پلیکا، آسیب دیدگى زانو، پیچ خوردگى رباط زانو و... باعث قفل شدن مفصل 

زانو مى شود.
انتخاب روش درمان قفل کردن زانو نیز به علت بروز آن کامال وابســته است و بر اساس معاینه و تشخیص 
پزشک متخصص انتخاب و تجویز مى شود. در حال حاضر قفل شدن مفصل زانو با روش هایى مانند سرما 
درمانى، دارو درمانى، فی زیوتراپى، ورزش درمانى، تجویز زانوبندهاى طبى و تزریق دارو داخل مفصل قابل 

درمان است.

یک ارتباط احتمالى بین استرس روانى و تشدید بیمارى کرون روده توســط محققان دانشگاه مک مستر 
کانادا شناسایى شده است.

«برایان کومبز»، نویسنده ارشــد این مطالعه، گفت: «راهکار اصلى این اســت که استرس روانى توانایى 
بدن را براى مبارزه با باکترى هاى روده که ممکن اســت در بیمارى کرون دخیل باشــند، مختل مى کند. 
ایمنى ذاتى براى محافظت از ما در برابر میکروب هایى که در روده نیستند، مانند باکترى هاى مضر طراحى

 شده است.»
وى در ادامه مى افزاید: «هنگامى که سیستم ایمنى ذاتى ما به درستى کار مى کند، از تکثیر باکترى هاى مضر 
جلوگیرى مى کند، اما زمانى که تجزیه مى شود، دریچه اى براى پاتوژن ها ایجاد مى کند تا در مکان هایى که 

معموًال نمى توانند و باعث بیمارى مى شوند، تکثیر یابند.»
بیمارى کرون یک بیمارى التهابى است که باعث التهاب، زخم و اسکار در دستگاه گوارش مى شود. در حالى 
که علت اصلى آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است، اما به گفته محققان، بیماران مبتال به این بیمارى 

اغلب یک میکروبیوم روده تغییر یافته دارند. 

کسانى که مبتال به این مشکل معده هستند، باید در مصرف نعناع و عرق نعناع احتیاط کنند.
 عرق نعنا در باد شکن و ضد تشنج، معالج بواسیر، دل پیچه، سکسکه، رفع اسهال و استفراغ، رفع سوء هاضمه، 
تقویت کننده معده، رفع تپش قلب، ضد عفونى کننده، ضد درد، ضد گرفتگى عضالنى، تب بر، چاى و روغن 

آن در حاالت عصبى، بیخوابى، سرفه، میگرن، تهوع و دردهاى شکم کار برد دارد.
نعناع بهترین دوســت کبد اســت. کبــد را تمیز کــرده و صفــرا را رقیق مــى کند و کلســترول خون 

را پایین مى آورد. براى این مورد دم کرده نعنا را قبل از غذا بنوشید.
اما به دلیل اینکه "زخم معده" در محیط اســیدى اتفاق مى افتد و افزایش ترشــح اســید باعث باز ماندن 
دهانه معده مى شــود. کســانى که مبتال به "زخم معده" هســتند بایــد در مصرف نعناع و عــرق نعناع

 احتیاط کنند. 
خواص نعناع ضد التهاب و ضد اسپاسم است و چون به هنگام مصرف، دهانه معده که در اثر افزایش ترشح 
اسید بازمانده است سریع بسته نمى شود و مشکل را بیشتر مى کند، پس بهتر است که "عرق نعناع" همراه با 

آب و یا کمى عسل مخلوط شود.

استفاده از دوغ عوارض و مضراتى را به همراه دارد، به طورى که مصرف 
دوغ براى خانم ها و برخى افراد عوارض جدى براى سالمت بدن دارد.

مصرف لبنیات باعث اختالل در جذب آهن مواد غذایى مى شود. بنابراین 
افراد مبتال به کم خونى ناشــى از فقر آهن نباید به همــراه منابع غذایى 
حاوى آهن از لبنیات اســتفاده کنند به طور مثال کباب را با دوغ نخورند. 
نوشیدنى هایى مانند دوغ و نوشــابه ارزش غذایى کباب را کم مى کند و 
جذب آهن گوشت را به حداقل مى رســاند. زیرا خوردن همزمان دوغ با 
گوشت موجب تولید مواد هضم نشده اى در بدن مى شود که عوارض زیاد 
آن براى مفاصل است. البته بدین منظور نیست که فرد با یک بار مصرف 
همزمان این مواد غذایى دچار عارضه مى شود بلکه مصرف مداوم آنها به 

طور همزمان براى بدن عوارض دارد.
دوغ سرشار از کلسیم، پروتئین و نمک است که از عوامل تشدید کننده و 
ایجاد سنگ کلیه مى باشــند. رژیم هاى غذایى پرنمک، باعث باال رفتن 
فشارخون و آسیب کلیه ها مى شود. با وجودى که نباید لبنیات را از رژیم 
غذایى حذف کرد اما بهتر اســت نوع کم چرب و کم نمک فرآورده هاى 

لبنیاتى را استفاده کرد.
میزان کلیسیم محصوالت لبنى مانند دوغ ، شــیر و پنیر بسیار زیاد است 
که موجب اختالل در عملکرد عضالت کولون (روده ى بزرگ) مى شود. 
البته عدم وجود فیبر در فرآورده هاى لبنى یکى دیگر از دالیل یبوست زا 
بودن آنها است. عالوه بر آن فرآورده هاى لبنى منبع پروتئین هایى به نام 

کازئین ها مى باشند که موجب کند شدن حرکت روده ها مى گردد.
 مصرف دوغ بالفاصله یا همراه غذا یا دارو یکى از مهمترین مضرات آن 
است که موجب رقیق شدن شیره معده و اختالل در فرآیند هضم و جذب 
مواد غذایى مى شود. به نظر متخصصان تغذیه ، دوغ نیز مانند مایعات دیگر 

بهتر است با یک ساعت فاصله پس از خوردن غذا و یا دارو نوشیده شود.
 مصرف بیش از اندازه دوغ براى افرادى کــه از ناراحتى هاى معده ، ورم 
معده ، زخم اثنى عشر و مشکالت گوارشى رنج مى برند ، توصیه نمى شود.

 زیاده روى در مصرف دوغ ممکن اســت موجب از بین رفتن تعادل بدن 
نسبت به حالت عادى شود و همچنین به دلیل طبع سرد دوغ ، مصرف بیش 

از اندازه آن براى افراد با طبع سرد توصیه نمى شود.
گاز طبیعى موجود در دوغ به دلیل تخمیر باکترى هاى موجود در آن ایجاد 
مى شود و براى سالمت بدن ضررى ندارد. اما در تهیه دوغ صنعتى ، گازى 
که به دوغ اضافه مى شود مشکالت گوارشى ایجاد مى کند. عالوه بر این 
دوغ هاى گازدار موجب افزایش اشــتها مى شود که در نهایت پرخورى و 

اضافه وزن را به وجود مى آورد.
 افزایش فشــار خون از مضرات دیگر مصرف دوغ است. به همین دلیل 
بهتر اســت دوغ خانگى و کم نمک را جایگزین دوغ هاى صنعتى حاوى 
نمک زیاد کنید. همچنین بهتر است یک ساعت پس از خوردن غذا ، دوغ 
و مایعات دیگر نوشیده شود چرا که عالوه بر ایجاد تشنگى زمینه افزایش 

فشار خون و پوکى استخوان را فراهم مى کند. 

نه تنها عطر دارچین به شما شادى مى بخشد و برایتان خاطره انگیز است، بلکه به طور ویژه 
یک ابَرغذا محسوب مى شود و خواص فوق العاده اى براى سالمتى دارد.

شاید شــگفت انگیزترین و هیجان انگیزترین مزیت مصرف روزانه  دارچین، تأثیر آن بر 
دیابت نوع 2 باشد. دارچین مى تواند با کاهش فشار خون و بهبود حساسیت به انسولین به 
مدیریت این بیمارى کمک کند. ترکیبات خاصى که در دارچین وجود دارد مى توانند اثرات 
شبه انسولینى از خود به جاى بگذارد و به تنظیم قند خون کمک کند، عملکردى که براى 

مبتالیان به دیابت بسیار اهمیت دارد.
برخى مطالعات نشان مى دهند که ممکن است دارچین به کاهش سطح LDL (کلسترول 
بد) و افزایش سطح HDL (کلســترول خوب) کمک کند. یک ترکیب خاص در آن به نام 
سینامات، ممکن اســت بتواند فعالیت آنزیمى را که کلسترول مى سازد، کاهش دهد و در 

نتیجه میزان اسید هاى چرب موجود در خون را کم کند.
ســینامالدئید ترکیبى فوق العاده اســت که به دارچین عطر و طعم مى بخشد و همچنین 
مى تواند تورم را کاهش دهد و از جمع شدن پالکت هاى خون در کنار هم جلوگیرى کند. 
خواص ضدالتهابى دارچین به همین جا ختم نمى شود. این ماده همچنین مى تواند جلوى 
برخى از مواد مرتبط با رشد غیرطبیعى سلول را بگیرد و در نتیجه خطر ابتال به بیمارى را 

کاهش دهد.
طرفداران آدامس دارچینى مى توانند به قدرت تازه کردن تنفس دارچین گواهى دهند. در 
این جا سینامالدئید دوباره وارد عمل مى شود و باکترى هاى مزاحم دهان را از بین مى برد. 
آنتى اکسیدان ها ترکیبات مهمى هستند زیرا به بدن کمک مى کنند تا استرس اکسیداتیو 
را کاهش دهد. ثابت شده است که استرس اکسیداتیو به سلول  ها آسیب مى رساند و تقریبًا 
به بروز هر بیمارى مزمنــى، از جمله دیابت نوع 2، که قبًال ذکــر کردیم، کمک مى کند. 
جاى تعجب است اما قابلیت هاى آنتى اکسیدانى دارچین نسبت به بسیارى از ابَرغذا هاى 

معروف بیشتر است!
مادامى که پوســت ما پیر مى شــود، کالژن و االســتین کمترى تولید مى کند، این دو، 
پروتئین هایى هســتند که به صاف و لطیف شــدن پوســت کمک مى کنند. بسیارى از 
تولید کننده هاى لوسیون ها و کرم ها ادعا مى کنند که به افزایش تولید این پروتئین ها کمک 
خواهند کرد، اما عصاره ى دارچین، ممکن اســت بدون کمک مواد شیمیایى اضافى، این 

کار را انجام دهد.
ســینامالدئید ترکیبى فوق العاده اســت که به دارچین عطر و طعم مى بخشد و همچنین 
مى تواند تورم را کاهش دهد و از جمع شدن پالکت هاى خون در کنار هم جلوگیرى کند. 
خواص ضدالتهابى دارچین به همین جا ختم نمى شود. این ماده همچنین مى تواند جلوى 
برخى از مواد مرتبط با رشد غیرطبیعى سلول را بگیرد و در نتیجه خطر ابتال به بیمارى را 

کاهش دهد
نشان داده شده است که روغن دارچین تعدادى از عفونت هاى شایع و اکتسابى بیمارستانى 
مانند اســترپتوکوك، اســتافیلوکوك و  اى کالى را از بین مى برد. بــه منظور تهیه   یک 
ضدعفونى کننده طبیعى دست، توصیه مى شود که یک ترکیب معطر و مؤثر از روغن هاى 
ضرورى که شامل اسانس میخک، اسانس رزمارى، اســانس لیمو، اسانس اکالیپتوس و 

مقدار مناسبى دارچین است را تهیه کنید.
برخى از دانشــمندان اصرار دارند که دارچین مى تواند به رشــد مو کمک کند. این کار با 
هدایت جریان خون به سمت فولیکول هاى مو و افزایش گردش خون مورد نیاز براى رشد 

مو هاى شما، انجام مى شود. 

دارچین
 یک ابرخوراکى  است

چرا زانو قفل مى کند؟ استرس موجب تشدید 
چه نوع بیمارى در بدن مى شود؟

خوردن عرق نعناع 
براى چه کسانى ممنوع است؟



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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ترسان بنگرد، زیرا کسى که رفاه و گشایش را زمینه گرفتار 
شــدن خویش نداند، پــس خــود را از حــوادث ترســناك ایمن 
مى پندارد و آنکس که تنگدستى را آزمایش الهى نداند پاداشى را 

که امیدى به آن بود از دست خواهد داد.
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آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
همزمان با ارزیابى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان با ارزیابى 

(فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.  

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا 
روز پنجشنبه مورخ 1400/09/18 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) 
خود را به نشانى: اصفهان، خیابان امام خمینى، امور برق منطقه دوـ دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که 

بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir     :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir  :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122555 واحد مناقصات خانم صباغى و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات و شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122543  دفتر امور مهندسى تماس حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکــز تمــاس 41934-021، دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و

 85193768-021 تماس حاصل فرمائید. 
نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 

براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت  کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.   

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ 
برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین

400140772000093883000009

اجراى عملیات 
انتقال نیرو و 
برق رسانى به 

شبکه هاى توزیع 
برق در محدوده 
امور برق منطقه دو

1400/09/021400/09/08 1400/09/181400/09/201,060,000,000

تاریخ انتشار:1400/09/02
مجمع عمومی عادى بطور فوق العاده نوبت دوم  شرکت تعاونی خبازان نجف آباد  با توجه به حد نصاب 
نرسیدن نوبت اول راس ساعت 9صبح  مورخ1400/09/18درمحل  تاالر مهرگان واقع در بلوار آیت ا... 

طالقانى ابتداى خیابان دلگشاء تشکیل می گردد.
بدینوسیله از کلیه اعضاي شرکت دعوت میگردد  با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس 

ساعت و روز مقرر درمحل مذکور حضور بهم رسانده یا وکالي خود را معرفی نمایند.
دستور جلسه : 

گزارش هیات مدیره وبازرسان 
انتخاب بازرسان اصلى و على البدل

تصمیم در خصوص فروش یا تبدیل تاالر مهرگان مربوط به شرکت تعاونى
تصمیم در خصوص فروش تجهیزات و اشیاء مازاد برمصرف شرکت تعاونى

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت تعاونى

    آگهی دعوت مجمع عمومی عادى بطور فوق العاده
6ن نوبت  دوم شرکت تعاونی خبازان نجف آباد به شماره ثبت  69

مهر و امضاى رئیس هیئت مدیره 

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

آگهى  مزایده مرحله دوم 
پنج قطعه پالك مسکونى

م الف: 1223968ثابت راسخ - شهردار چرمهین

چاپ دوم چاپ دوم 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
در پى بارش برف و باران در شهرســتان هاى فریدونشهر،فریدن 
و چادگان در 24 ساعت منتهى به روز دوشنبه به 199 حادثه دیده 

گرفتار در برف و باران امدادرسانى شد.  
داریــوش کریمى گفت: با گزارش گرفتار شــدن چنــد خودرو در 
شهرستان فریدونشهر به دلیل بارش برف نجاتگران هالل احمر به 

4 نفر امدادرسانى و خودروهاى گرفتار در برف را رهاسازى کردند.

وى تصریح کرد : بر اثر سیل و آبگرفتگى تعدادى از چادرهاى عشایر 
ساکن در شهرستان چادگان دچار آسیب شدند که با حضور به موقع 
نجاتگران نسبت به امدادرسانى و توزیع برخى اقالم امدادى در بین 

190 حادثه دیده اقدام شد.
کریمى افزود : امدادرســانى به خانواده حادثه دیده در شهرســتان 
فریدن بر اثر آبگرفتگى منزل مسکونى و تخلیه آب از دیگر اقدامات 

نجاتگران هالل احمر در این مدت بوده است.

امدادرسانى به 199 حادثه دیده گرفتار در برف و باران 

مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: هشت شهرك صنعتى خصوصى 
در این استان با جذب سرمایه گذار و واگذارى 

زمین به آنها در سال جارى ایجاد مى شود.
محمدجواد بگى افــزود: این شــهرك هاى 
صنعتى خصوصى بــا نام فلــزات گران بها و 
سنگ هاى قیمتى، پیشــرو دیزل، فجر تیران، 
ناحیه تخصصى نساجى تک نصرآباد اصفهان، 
مهرتاك، کاویان دهاقان، طالخونچه مبارکه و 
ناحیه صنعتى خم پیچ خوانسار و در زمینه تولید 
فلزات گران بها و ســنگ هاى قیمتى، قطعات 
خودرو، تولیدات نســاجى بــه فعالیت خواهند 

پرداخت.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان 
اظهار داشت: در کنار توسعه شهرك ها و نواحى 
صنعتى تقاضا محور و ایجاد زیرســاخت هاى 
الزم به منظور اســتقرار ســرمایه گذاران در 
شــهرك هاى صنعتى دولتى، تالش داریم تا 

شهرك هاى خصوصى را نیز گسترش دهیم.
وى اضافه کرد: پــس از واگــذارى زمین در 
شهرك هاى صنعتى خصوصى، تمامى امور از 
جمله تسطیح و ایجاد زیرساخت در شهرك و 
ساخت واحد تولیدى بر عهده سرمایه گذاران 
بخش خصوصى است و شرکت شهرك هاى 
صنعتى به عنوان نماینده دولت و حاکمیت بر 

این موضوع نظارت مى کند. 
بگى یادآور شد: این اســتان در 2 سال گذشته 
رتبه اول کشــور را در جذب ســرمایه گذار در 

شهرك ها و نواحى صنعتى کسب کرد.

وى خاطرنشــان کرد: زمین در اختیار شرکت 
شــهرك هاى صنعتى بــراى واگــذارى به 
متقاضیان با احتساب شهرك هاى خصوصى 
و شهرك هاى جدید حدود 17 هزار هکتار است 
که زمینه را براى جذب سرمایه گذارى در استان 

فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان 
افزود: اکنون هشت شــهرك و ناحیه صنعتى 
خصوصى فعال شامل شــهرك هاى صنعتى 

خصوصى محمود آباد، کرون در تیران و کرون، 
ناحیه صنعتى رحمت آباد خوانسار، فوالد و نقش 
جهان در لنجان، نیوان ابتکار سایپا و فتح المبین 
کاشــان (پارس زاگرس)  در اســتان اصفهان 
وجود دارد و این استان داراى بیشترین شهرك 

خصوصى در کشور است.
وى بیان کرد: در مجمــوع حدود یکصد ناحیه 
و شهرك صنعتى دولتى و خصوصى در استان 
وجود دارد که در زمان حاضــر از این تعداد 90 

شهرك و ناحیه صنعتى ایجاد شده و یا در حال 
ایجاد است که مطالعات فنى، اقتصادى و زیست 
محیطى آنها به اتمام رســیده و منتظر دریافت 
مصوبات کمیسیون زیربنایى و شوراى برنامه 

ریزى استان است.
بگى تصریح کــرد: این اســتان از نظر تعداد 
شــهرك ها ونواحى صنعتى رتبه اول کشور را 
دارد و استان دوم حدود 30 شــهرك و ناحیه 

صنعتى کمتر از استان اصفهان دارد.  

8شهرك صنعتى خصوصى
 در اصفهان ایجاد مى شود

رئیس تعمیرات ماشــین هاى ریخته گرى مداوم شــرکت فوالد 
مبارکه گفت: با انجام پروژه بهینه سازى ماشین 1 ریخته گرى که 
شامل به روزرسانى اتوماسیون سطح 1 ماشین و همچنین سیستم 
آب ثانویه بود، شاهد بهبود قابل مالحظه در کیفیت تختال هستیم.

کامران مرادى افزود: از ابتداى ســال 1400 عیوب این ماشین در 
حدود 8 درصد بوده است. نرخ عیوب ماشین در دوماهه شهریور و 
مهر بعد از راه اندازى ماشــین به حدود 5 درصد رسیده که حدود 3 

درصد از متوسط ماه هاى قبل از آن بهبود داشته است.
رئیس تعمیرات ماشین هاى ریخته گرى مداوم یادآور شد: در توقف 
بلندمدت ماشین شماره 1 ریخته گرى، سیستم اتوماسیون ماشین 

به کلى تعویض و به روزرسانى شد.
رئیس تعمیرات ماشــین هاى ریخته گرى مداوم در ادامه به عوامل 
بهبود کیفیت تختال اشاره کرد و گفت: پاشش دقیق آب افشانک ها 
مطابق میزان تعیین شده بر روى شمش است، که براى دست یابى 
به این منظور، کل مدار آب ثانویه ماشــین باز طراحى شد. ضمن 

اینکه با اســتفاده از تجهیزات کنترلى و ابزار دقیقى به روز، طراحى 
پایپینگ جدید بر اساس نیازمندى هاى تجهیزات جدید انجام شد و 
در توقف ماشین نیز لوله کشى جدید صورت گرفت و تجهیزات جدید 

اندازه گیرى و کنترلى نصب و به بهره بردارى رسید.

بهبود قابل مالحظه در کیفیت تختال فوالد مبارکه

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
برق اســتان اصفهــان، به دنبــال نصب 
موفقیت آمیز نیروگاه هاى خورشیدى براى 

متقاضیان اســتان اصفهان و همکارى با 
بسیج سازندگى سپاه صاحب الزمان (عج)، 
در ســومین دوره جایزه ملى انرژى هاى 

تجدیر پذیر ایران، شرکت توزیع برق استان 
اصفهان موفق به کسب رتبه برتر با دریافت 

تندیس و لوح تقدیر گردید.

کسب رتبه برتر توسط شرکت توزیع برق 


