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دیابتى ها نباید 
موز بخورند؟

شیوه نامه مدرسه رفتن در وضعیت «آبى»
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وصیتنامه غالمرضا تختى 
مرمت شد

همایون شجریان براى 
«قاتل و وحشى» مى خواند

تخلیه صندوق هاى صدقه 
اصفهانى ها 

به روش جدید
5

بازداشت 
بیش از300 

شکارچى غیر مجاز
 در اصفهان

موز یکى از محبوب ترین خوراکى ها براى افراد در سراسر 
جهان محسوب مى شود، اما آیا با توجه به قند باالى موز، 
یک پرسش مهم که از سوى مبتالیان به دیابت مطرح 
مى شود این است که آیا موز خوردن خطرناك است؟

هنگامى که دیابت دارید، مهم است که ...

313 شــکارچى غیرمجاز در ســال جــارى در 
زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده استان اصفهان 
شناسایى و دستگیر شدند. فرمانده یگان حفاظت 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
افزود: از متخلفان یاد شده 94  قبضه سالح مجاز 
و 42 سالح غیرمجاز و سایر ادوات شکار و صید 
شــامل تور ماهیگیرى، دوربین چشمى و سالح 

سرد کشف و ضبط شد...

4

«خود تحریمى»، ذوب آهن اصفهان را زمینگیر مى کند«خود تحریمى»، ذوب آهن اصفهان را زمینگیر مى کند
انتقاد رئیس هیئت مدیره ذوب آهن از تصمیمات جدید وزارت صمتانتقاد رئیس هیئت مدیره ذوب آهن از تصمیمات جدید وزارت صمت

3

استاندار اصفهان در حاشیه جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا تشریح کرد

2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تزریق 
واکسن ایرانى 

به 7 داوطلب دیگر
 از امروز

ارزش پاسپورت ایران در ابتداى سال 2021
2

5

نیازمندى به گلرى نیازمندى به گلرى 
جز نیازمندجز نیازمند

4
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بیژن بنفشه خواه
 به بهانه بازپخش 

سریال «لیسانسه ها»:

مردم مردم 
حق دارندحق دارند

سریال هاى کمدى خوب سریال هاى کمدى خوب 
ببینندببینند

مبارزه یاران نویدکیا و نکونام، امروز در ورزشگاه نقش جهان

کاپیتان هاى خوشنام دیروز به هم رسیدند
تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در هفته نهم رقابت هاى لیــگ برتر امروز  در 

ورزشگاه نقش جهان به مصاف فوالد خوزستان مى رود.
تیم فوتبال سپاهان باید در هفته نهم آماده پیکار با فوالد خوزستان شود. بازى 
حساسى که نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزارکننده، براى سایر مدعیان از جمله 

استقالل، صنعت نفت، تراکتور، پیکان، گل گهر و...
گرفتارى سپاهان در دوران پساپیامگرفتارى سپاهان در دوران پساپیام

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان
امور تدارکات و انبار ها 

آگهی مزایده عمومی
شماره 118/99

1- نام مزایده گزار : شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان
2- موضوع مزایده :

 

3- زمان دریافت اسناد مزایده  : از  تاریخ یکشنبه مورخ 99/10/21  لغایت شنبه 99/10/27 در ساعات اداري
4- مدت تحویل پیشنهادات : از روز شنبه مورخ 99/10/27  لغایت ساعت 08/00 صبح روز دو شنبه مورخ 

 99/11/06
 http://tender.tavanir.org.ir 5- آدرس محل خرید: سایت معامالت توانیر با آدرس

دریافت اسناد صرفا از طریق سایت مذکور میباشد و هیچ گونه ارائه اسناد بصورت فیزیکى بخاطر شرایط 
موجود(کرونا) انجام نمى گردد.

 6-تحویل اسناد : اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی - شرکت توزیع برق استان اصفهان - دبیرخانه 
شرکت

7- محل برگزاري مزایده : سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان
8- ضمانتنامه شرکت در مزایده : سپرده الزم براي شرکت در مزایده به مبلغ 10 ٪ مبلغ پیشنهادي بصورت 
ضمانتنامه بانکی معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان اصفهان و یا 

فیش واریزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101673314007  
9- شرکت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

10- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات  داخلی روزنامه هاي نصف جهان و عصر ایرانیان  بعهده برندگان 
مزایده میباشد.

11- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی  4274 واحد 
مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمایند.

 12- اسناد و مدارك کامل  این مزایده درسایتهاي  اینترنتی ذیل نیزقابل دسترسی میباشد
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت معامالت توانیر با آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
WWW.epedc.ir 3 - سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

تاریخ برگزاري شماره مزایدهموضوع مزایدهردیف
مزایده

ساعت برگزاري 
مزایده

مزایده فروش انواع اجناس برقی 1
08/30 صبح99/11/06     118/99و غیر برقی نو ، مستعمل و  اسقاط 

هیئت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور
 فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى کشاورزى 

دامداران زمرد کشت بادرود

جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى کشاورزى دامداران زمرد 
کشت بادرود راس ساعت10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1399/11/23 در محل شرکت تعاونى به 

آدرس: بادرود- بلوار مطهرى- بلوار امامزاده- پالك 50 تشکیل مى گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت مى شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت 

مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/نماینده خود را کتباً معرفى نمایید.
* ضمناً به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد 
آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى و هر شخص غیر عضو تنها یک رأى خواهد بود و اعضاى 
متقاضى اعطاى نمایندگى، مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 99/10/28 در 
محل دفتر شرکت تعاونى، حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را 

دریافت دارند.
* دستور جلسه:

- گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان.
- ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیر مالى.

- طرح و تصویب صورت هاى مالى منتهى به 1398/12/29 و نحوه تقسیم سود ویژه و میزان 
پرداخت پاداش به اعضاى هیأت مدیره وبازرسان و کارکنان و بودجه سال جارى شرکت.

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى.
- تصمیم گیرى در خصوص تجدید ارزیابى دارایى هاى شرکت.

- طرح و تصویب افزایش سرمایه شرکت از طریق ورود اشخاص جدید.
- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل بازرس/بازرسان.

داوطلبان تصدى سمت بازرسى به موجب ماده (2) دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک 
هفته از انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر تعاونى نمایند.

نوبت اول

دستورجلسه:                                                                                                                                                           تاریخ انتشار:1399/10/21
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مدیر مرکز کارآزمایى بالینى دانشــگاه علوم پزشــکى 
تهران اعالم کرد: مجوز تزریق فاز اول واکســن ایرانى 
کرونا «ُکوو ایــران برکت» به داوطلبان مرحله ســوم 
توسط کمیته پایش داده و ایمنى صادر شد و این واکسن 
از روز یک شنبه 21 دى (امروز)  به هفت داوطلب دیگر 

تزریق مى شود.
دکتر حامــد حســینى گفــت: در این مرحلــه هفت 
داوطلب حضور دارند و واکســن روزهاى یک شــنبه 
و دوشــنبه (21 و 22 دى مــاه) بــه آنــان تزریــق

مى شود.
وى با یادآورى اینکه با تزریق این تعداد مجموع دریافت 

کنندگان واکسن ایرانى کرونا به 14 نفر مى رسد، افزود: 
وضعیت عمومى هفت داوطلــب اول این مطالعه خوب 
است و دوز دوم واکسن ایرانى سه شــنبه این هفته به 

سه داوطلب مرحله اول تزریق مى شود.
حسینى کل دوره تزریق واکسن داوطلبان اولین مطالعه 
انسانى فاز یک واکسن ایرانى کرونا را دو ماه اعالم کرد 
و گفت: 56 داوطلب در این مرحله حضور دارند که طى 

این مدت واکسن به آنها تزریق مى شود.
وى یادآور شد: تزریق واکسن به داوطلبان دو بار انجام 
مى شــود به عبارتى تزریق واکسن به آنان در روزهاى 

صفر و 14 صورت مى گیرد.

حجت االسالم والمسلمین حســن روحانى در پنجاه و 
یکمین نشست ســتاد ملى مقابله با کرونا اظهار کرد: به 
دنبال این هستیم که در داخل هرچه سریع تر واکسن را 
به نتیجه برسانیم که البته اقدامات خوبى انجام شده است. 
در خارج هم علیرغم همه محدودیت ها و همه مشکالت 
دنبال این هستیم که بتوانیم واکسن مطمئنى را خریدارى 

و وارد کشور کنیم.
روحانى با اشاره به فرایند واکسیناسیون گفت: اگر در روز 
به 500 هزار نفر واکســن تزریق و این عدد ضرب در 60 
میلیون شود، تزریق واکسن ســه ماه زمان مى برد و اگر 
بخواهد دوبرابر شود، زمان انجام آن هم دو برابر خواهد 

شد. بنابراین تزریق واکسن و اجراى آن زمانبر است که 
همه این موارد مورد بحث قرار گرفته است.

رئیس دولت دوازدهم بــا بیان اینکه زودتــر از این هم 
مى توانستیم واکسن وارد کنیم،   تصریح کرد: واکسن هایى 
در اختیار ما بود، اما شرکت هایى بودند که مى خواستند آن 
را روى مردم ما آزمایش کنند. به مردم ما پیشنهاد دادند و 

وزارت بهداشت درمان بحق نپذیرفت و قبول نکرد.
وى افزود: البته برخى کشورها قبول کردند که کارى به 
آنها نداریم؛ بنابراین مردم ما مطمئن باشــند آنها وسیله 
آزمایش براى شرکت هاى سازنده واکسن قرار نخواهند 

گرفت./4235

تزریق واکسن ایرانى
 به 7 داوطلب دیگر از امروز

مردم مطمئن باشند وسیله 
آزمایش قرار نمى گیرند

پارتى بازى کنید!
   فارس|رئیس شوراى شهر تهران با اشاره به 
حضور روز گذشته اسحاق جهانگیرى در مراسم 
آغاز عملیات اجرایى یک پــروژه در تهران گفت: 
امیدوارم با پارتى جهانگیــرى، حناچى به هیئت 
دولت دعوت شود. محسن هاشــمى اظهار کرد: 
حضور آقاى جهانگیرى در مراســم شــهردارى 
ان شاءا... آشتى دولت با شهردار محسوب مى شود. 
وى خطاب به جهانگیرى گفت: امیدواریم از فردا با 
پارتى شما، حناچى به جلسات هیئت دولت دعوت 

شود./4239

«آبى» هم آمد
   ایســنا | مسعود مردانى، عضو کمیته علمى 
ستاد مقابله با کرونا گفت: بر اساس مصوبات ستاد 
کشورى کرونا وضعیت آبى هم به رنگ بندى هاى 
قبلى اضافه شده اســت و بر این اساس شهرها از 
وضعیت زرد (خطر متوسط) به وضعیت آبى یا کم 
خطر مى روند که به معناى از بین رفتن ویروس در 
آن منطقه نیست و سپس در صورت تداوم شرایط 

مناسب، به رنگ سفید وارد مى شویم.

بیشترین ابتال در مازندران 
   ایسنا | دکتر علیرضا رئیسى، سخنگوى ستاد 
ملى مقابله با کرونا آخریــن وضعیت بروز و فوتى 
ناشــى از کووید-19 در کشور گفت: اکنون به جز 
استان هاى شمالى بقیه استان ها وضعیت مناسبى 
دارند که امیدواریم وضعیت مناسب تداوم داشته 
باشد. استان مازندران یکى از استان هایى است که 
بیشترین موارد ابتال را از آنجا داریم و استان گلستان 

و گیالن هم نیاز به مراقبت بیشتر دارند.

اولین پیش فروش«تارا» 
   ایســنا | گروه صنعتى ایران خودرو ثبت نام 
پیش فروش محصول جدید خود با نام ایرانى تارا 
براى تحویل از تیر تا دى ماه سال آینده را از دیروز 
(شــنبه) آغاز کرد. متقاضیان این محصول تا فردا 
دوشنبه 22 دى ماه فرصت دارند براى ثبت نام اقدام 
کنند. در زمان ثبت نامه براى مدل دستى مبلغ 143 
میلیون و 500 هزار تومان و براى مدل اتوماتیک 
مبلغ 192 میلیون و 500 هزار تومان به صورت على 

الحساب دریافت خواهد شد./4238

ساالر، استاد شد
   ایران آرت | ساالر عقیلى، خواننده موسیقى 
ایرانى با انتشــار مطلبى در اســتورى صفحه 
شــخصى خود از حضورش به عنــوان مدرس 
دانشگاه در رشته آواز ایرانى خبر داد. این خواننده 
قرار اســت در بهمن 99 در مقاطــع کاردانى و 
کارشناســى یکى از مراکز فرهنگ و هنر تحت 
نظر دانشــگاه علمى - کاربردى به تدریس در 

رشته آواز ایرانى بپردازد. 

سم پاشى آبى و قرمز
   برترین هــا | فضاى کانال هاى هوادارى در 
آستانه دربى به شدت غیراخالقى و رادیکال شده و 
دو طرف با انگ زدن و تهمت سعى در ُکرى خوانى 
دارند! نکته جالب اینجاســت که گرداننده هر دو 
کانال هوادارى آبى و قرمز، در واقع یک نفر است(!) 
منتهى هر کدام از این کانال ها بیشتر از یک میلیون 

عضو دارند!

اطالعى نداریم!
   تسنیم | شهریار فوالدوند، ریاست سازمان 
مدارس غیردولتى درباره میــزان درآمد مالى این 
مدارس مى گوید: دلیلى نــدارد ما این موضوع را 
بدانیم! قرار نیست صورت مالى 20 هزار مدرسه و 
15 هزار آموزشگاه به این سازمان یا حتى وزارتخانه 

بیاید و بررسى شود./4237

تشکیل وزارتخانه جدید؟
   تسنیم | طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران با 
ادغام ســازمان هاى اورژانس، مدیریت بحران و هالل 
احمر و پدافند غیر عامل توســط تعدادى از نمایندگان 
مجلس تهیه و اخیراً از سوى هیئت رئیسه پارلمان اعالم 
وصول شد. در علت تشکیل وزارت مدیریت بحران آمده: 
بسیارى از کشورهاى دنیا وزارتخانه اى قوى درخصوص 
پیشگیرى و امدادرسانى در امر حوادث دارند ولى امروزه 
در کشور ما مدیریت بحران، خود تبدیل به یک بحران 

مهم شده است./4240

پاسخ وزیر به طالب مرگش 
   انتخاب | محمد جواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات  
در پاسخ به فردى که برایش آرزوى مرگ کرد، نوشت: 
«مرگ میاد، چه بخواهیم چه نخواهیم. خبر مرگ من 
هم یه روزى میاد. اتفاقاً این یادآوریت خیلى ارزشمند بود. 
انسان یادش بمونه که مى میره طغیان نمى کنه، به مردم 
ظلم نمى کنه، برا دو روز مسئولیت دنیا، به هر شیوه اى 

متوسل نمى شه. دمت گرم حاجى.»

بازرسان را اخراج مى کنیم...
   انتخاب | احمد امیرآبــادى فراهانى، عضو هیئت 
رئیســه مجلس گفت: اگر تا سوم اســفند ماه، آمریکا 
تحریم هاى مالــى، بانکى و نفت را حــذف نکند قطعًا 
بازرســان آژانس بین المللى انرژى اتمى را از کشــور 
اخراج و حتماً اجراى داوطلبانه پروتکل الحاقى را متوقف 
خواهیم کرد. این قانون مجلس اســت و دولت مکلف 

است آن را اجرا کند.

نامزدى رضایى قطعى است
   دیده بــان ایــران | پس از رایزنــى هاى متعدد 
دبیرمجمع تشخیص مصلحت، او به این نتیجه رسیده که 
در انتخابات ریاست جمهورى سیزدهم به عنوان کاندیدا 
حضور پیدا کند. افرادى که اخیراً با محسن رضایى دیدار 
کرده اند مى گویند در اظهارات او عزم جدى براى حضور 
در 1400 را کامًال احســاس کرده اند. رضایى در سال 
1384 نیز وارد عرصه انتخابات شــد اما چندروز قبل از 
برگزارى انتخابات انصراف داد. او در ســال 1388 نیز 
نامزد شد و رتبه آخر را در میزان کسب رأى به دست آورد.

گفتند ادامه نمى دهیم
   دیده بان ایران | فاطمه هاشمى رفسنجانى درباره 
کمیته حقیقت یاب شوراى عالى امنیت ملى براى بررسى 
پرونده درگذشــت پدرش تصریح کرد: اصًال کمیته اى 
به اسم یا عنوان کمیته حقیقت یاب وجود نداشت، ما را 
جمع کردند و گفتند به هیچ نتیجه اى نرسیدند، اما آقاى 
شمخانى از ما براى بررسى گزارش پرونده فوت پدرم در 
جلسات مختلف شوراى عالى امنیت ملى دعوت کردند 
که در نهایت گفتند بیشــتر از این هم نمى توانیم ادامه 

دهیم./4241

باید صادرشان کنیم!
   برنا | محمدرضا باهنر، دبیرکل حزب جامعه اسالمى 
مهندسین مى گوید: ما در همین مجلس پنج شش نفر 
کاندیداى بالقوه ریاست جمهورى داریم که موضوع بسیار 
بدى است،  بیرون از مجلس هم که کاندیدا الى ماشاءا... 
داریم. من یکبار با یکى از خبرنگاران شوخى کردم و گفتم 

باید تعدادى از این کاندیداها را صادر کنیم./4242

بازداشت بخشدار و دهیار 
   رکنا | دادستان عمومى و انقالب پیشوا از بازداشت 
بخشدار سابق و چند دهیار توابع پیشوا خبر داد و عنوان 
کرد: در راستاى گزارشاتى که از شهریورماه و پیش از آن 
به دستگاه قضایى رسیده بود و بر مبناى تحقیقات صورت 
گرفته تخلفات مالى عدیده اى در حوزه دهیارى ها کشف 
شد؛ لذا بخشدار سابق و چند تن از دهیاران براى بررسى 
بیشتر و در راستاى مبارزه با فساد مالى بازداشت شده اند.

خبرخوان

جنجال هاى ساخت یک فیلم توســط کارگردان قزاق 
همچنان ادامه دارد.

فیلم «تومیریس» ســاخته «آکان ســاتایف»، فیلمساز 
قزاقستانى است که بر اساس روایت «هرودوت» (تاریخ 
نگار یونانى از مرگ «کورش» ســاخته شــده و داستان 
زندگى ملکــه تومیریس را روایت مى کنــد که به خون 
خواهى قتل عام قوم «ماساگت»(از همسایگان شمالى 
ایران) با هدایت برخى از نیروهاى بازمانده ماســاگت به 
کورش حمله کرده و او را شکست مى دهد! در این فیلم 
مبارزه ملکه تومیریس با ارتش کورش و در نهایت کشته 
شدن کورش به دســت وى به تصویر کشیده مى شود. 
ساخت و انتشــار این فیلم با واکنش تند کاربران ایرانى 

مواجه شده زیرا ماجراهاى آن را تحریف تاریخ مى دانند.
اعتراضات کاربران ایرانى و مراجعه به صفحه اینستاگرامى 
«آلمیرا تورســین»، بازیگر نقش ملکه تومیریس در این 
فیلم چنان شــدید بوده که اکنون این بازیگر در صفحه 
خود ناچار به عذرخواهى شده است. تورسین در یک پست 
اینســتاگرامى در واکنش به اعتراضات کاربران ایرانى 

نسبت به خود و فیلم تومیریس نوشته است:
«من فقط نقشم را بازى کردم و در نویسندگى تحریفى این 
فیلم نقشى نداشتم. نامه هاى زیادى از ایرانى ها دریافت 
مى کنم! من قضاوت و واکنش شما نسبت به فیلم را درك 
مى کنم! اما لطفًا توجه کنید و مفاهیم ســینما و زندگى 
واقعى را جدا کنید! در فیلم، این نقش من است، در زندگى 
واقعى و به عنوان یک شخص، من به کشور، تاریخ، عشق 

به میهن و روح وطن پرستى احترام مى گذارم!»
گفته مى شود آلمیرا تورسین که روانشناس است از بین 

15 هزار نفر براى بازى در این نقش انتخاب شده و مدت ها 
آموزش سوارکارى، تیراندازى با کمان و شمشیرزنى دیده 
تا بتواند در این نقش ظاهر شود. ساتایف نیز از فیلمسازان 
برجسته منطقه آســیاى میانه بوده و در سال 1391 و در 
بخش بین الملل سى و یکمى جشنواره فیلم فجر موفق به 
کسب دو سیمرغ بلورین شد. فیلم «تومیریس» به سفارش 
وزارت فرهنگ و ورزش قزاقستان ساخته شده و به دلیل 

هزینه باال، بودجه ساخت آن، که در حدود 19 میلیون دالر 
بوده را دولت این کشور متقبل شده بود.

همچنین گفته مى شــود کــه «آلیا نظربایــف»، دختر 
«نورسلطان نظربایف»، رئیس جمهور سابق قزاقستان 
تهیه کنندگى این فیلم را بر عهده داشته و یکى از اعضاى 
تیم نویسندگان نیز بوده است. برخى این پروژه جاه طلبانه 
را زمینه چینى خانم نظربایف براى رسیدن به مقام ریاست 

جمهورى توصیف کرده اند. آکان ســاتایف، کارگردان 
فیلم «تومیریس» نیز در واکنش به اعتراضات کاربران 
ایرانى به جعــل تاریخ و توهین به ایرانیــان در این فیلم 
گفته اســت: «منبع پژوهش تاریخى ما میراث مکتوب 
هرودوت است... امیدوارم از طرف مخاطبان ایرانى فیلم 
این موضوع درك شود، چرا که تمام پرسش ها باید خطاب 

به هرودوت به عنوان منبع اصلى مطرح شود.»

ادامه انتقادها از تحریف تاریخ و توهین به کورش توسط فیلمساز قزاق

«ملکه قاتل» به اعتراض ایرانى ها پاسخ داد!

بانک آینده براى نخستین بار در عرصه بانکدارى کشور 
با مشارکت صندوق اعتبارى هنر، از طرح منحصر به فرد 

«هنرکارت» رونمایى کرد.
این محصول که در پاسخ به مطالبات اصحاب فرهنگ، 
هنر و رسانه و بر اساس نیازسنجى هاى صورت پذیرفته، 
طراحى و عملیاتى شــد، با در برداشــتن کلیه اطالعات 
هنرمندان، به عنوان کارت هویتى هر یک از هنرمندان 

نیز قابل بهره بردارى است.
«هنرکارت» بانک آینده، از تمام قابلیت هاى کارت نقدى 
متصل به شبکه برخوردار بوده و در تمامى دستگاه هاى 

خودپرداز و پذیرنده قابل استفاده است. درج کد دو بُعدى 
(QR Code) اختصاصــى بــراى هــر کارت با هدف 
شناســایى دارنده آن، از دیگر ویژگى هنرکارت به شمار 

مى رود. 
معرفــى هنرمنــدان براى افتتــاح حســاب و دریافت 
«هنرکارت»، تنها از طریق صندوق اعتبارى هنر، میسر 
بوده و آن دسته از هنرمندانى که عضو صندوق اعتبارى 
هنر نیســتند، باید ضمــن مراجعه به ســامانه اینترنتى 
هنرکارت به نشــانى www.honar.cards نسبت به 

ثبت نام در این سامانه، اقدام کنند.

محصول ویژه بانک آینده براى فعاالن عرصه فرهنگ و هنر 
رئیس کتابخانه مرکزى و مرکز اسناد دانشگاه تهران با 
انتشار برگه اى قدیمى که آن را متعلق به قرآنى به خط 
کوفى مى داند، در صفحه شخصى خود در توییتر مدعى 
به سرقت رفتن دو برگ از این نسخه شده است. هر چند 
در این متن هیچ اشاره اى به احتمال زمان سرقت این 
اثر وجود ندارد اما حجت االســالم والمسلمین رسول 
جعفریان  در این پســت که آن را منتسب به مرتضى 
کریمى نیا، محقق و پژوهشــگر در حوزه مستشرقان 

دانسته، موضوع را اینطور توضیح داده است: 
«نسخه 4289 در موزه ملى ایران به خط کوفى یکى 
از قرآن هاى مهم در تاریخ کتابت در قرن سوم است. 

این نسخه تا همین چند وقت پیش، 158 برگ داشته 
و برگ شمارى آن را ظاهراً شــادروان مهدى بیانى 
در هنگام  برگزارى نمایشــگاه قرآنى در سال 1327 
شمسى انجام داده است. اکنون اما دو برگ آن مفقود 
است. با جستجوى فراوان، اخیراً توانستم رد پاى این 
دو برگ مفقود از موزه ملى ایران را در خانه اى از کتب 
عتیقه، معروف به خانه کتب "کواریچ" در لندن بیابم. 
توضیحات  کاتالوگ انتشــار یافته از سوى انتشارات 
کواریچ نیز نشــان مى دهد، دو برگ معرفى و عرضه 
شــده این کتاب دقیقًا همان دو برگ مسروقه از موزه 

ملى ایران است.»

2 برگ از قرآن موزه ملى ایران در لندن است؟

بر پایه رده بندى انجام شده براى گذرنامه کشورهاى 
جهان که بر مبناى شاخص «ِهنلى» صورت گرفته، 
گذرنامه ژاپن در ابتداى ســال 2021 نیز همچون دو 
سال گذشته جایگاه معتبرترین پاسپورت جهان را حفظ 
کرده است. با استفاده از گذرنامه ژاپنى مى توان به 191 

کشور جهان بدون نیاز به اخذ ویزا سفر کرد.

گذرنامه ایران هم همراه با پاســپورت بنگالدش در 
جایگاه 101 قــرار دارد و با اســتفاده از این گذرنامه 
مى توان به 41 کشور جهان بدون نیاز به روادید(ویزا) 
سفر کرد. گذرنامه ایران که بر اساس رده بندى شاخص 
هنلى در ابتداى سال 2019 میالدى در جایگاه 96 قرار 
داشت، در نیمه دوم همان سال به رتبه 101 تنزل کرده 
بود ولى در ابتداى سال 2020 با سه  پله صعود به رتبه 

98 جهان بازگشت.
تنزل رتبه گذرنامه ایــران متأثــر از بهبود وضعیت 
پاسپورت دیگر کشــورها بوده و گرنه گذرنامه ایران 

زمانى که در جایگاه 98 نیز قرار داشت همچون امسال 
توان سفر بدون ویزا به 41 کشور جهان را داشت.

افغانســتان و عراق نیز همچون دو ســال گذشــته 
در انتهاى جــدول رتبه بندى اعتبــار گذرنامه هاى 
کشورهاى جهان قرار دارند. در نیمه دوم سال 2019، 
پاســپورت افغانستان هشــت پله پایین تر از گذرنامه 
ایــران و در رده 109 
حضور داشــت ولى در 
ابتداى ســال 2021 این 

فاصله 9 پله شده است.
رونــد نزولــى اعتبــار 
گذرنامه آمریــکا که از 
ســال 2015 آغاز شده 
بــود، جایــگاه آن را در 
ابتداى ســال 2020 به 
هشتم رســانده بود ولى 
این گذرنامــه در ابتداى 
سال 2021 یک پله ارتقا یافته و همچون سال گذشته 
در کنار پاســپورت بریتانیا قرار گرفته است. پاسپورت 
ایاالت متحده در ســال 2015 میالدى در رتبه دوم 

معتبرترین گذرنامه هاى جهان قرار داشت.
در میان کشورهاى خاورمیانه، گذرنامه امارات متحده 
عربى باالترین اعتبار را دارد. گدرنامه ترکیه نیز در رتبه 
53 قرار گرفته و با استفاده از آن مى توان به 110 کشور 
جهان بدون نیاز به ویزا سفر کرد. پاسپورت هاى کویت، 
قطر و عربستان سعودى نیز به ترتیب در رتبه هاى 55، 

56 و 66 قرار دارند.

محمدرضا هاشمیان، اســتاد دانشگاه علوم پزشکى شهید ارزش پاسپورت ایران در ابتداى سال 2021
بهشــتى و متخصص مراقبت هاى ویژه بیمارستان مسیح 
دانشورى که پزشک معالج على اکبر والیتى بود مى گوید: 
وقتى دکتر والیتى به کرونا مبتال شــدند، به همراه دکتر 
جماعتى (رئیس بیمارستان مسیح دانشورى) به این نتیجه 
رسیدیم که از داروى فاوپیراویر استفاه کنیم و موضوع را با 
دکتر والیتى در میان گذاشتیم و ایشان هم قبول کردند. بنا 
شد این دارو به شکل داروى همراه بیمار از ژاپن وارد کشور 
شود. دارو از سوى یکى از پزشکان که همسرشان مبتال به 
کرونا شده بود وارد کشور شد. دارو هم براى دکتر والیتى و 
هم براى پزشکى که همسرشان دارو را از خارج کشور آوردند 
بودند و در بیمارستان بسترى بود تجویز و استفاده شد. بعد 
استفاده از دارو و بهبودى حال دکتر والیتى، ایشان نامه اى 
به وزیر نوشتند و اعالن کردند که فاوپیراویر را در فارماکوپه 

وزارت بهداشت ثبت کنند.

هاشمیان گفت:با این حال مخالفت هایى چه آن زمان و چه 
تاکنون درباره این دارو ابراز مى شود، اما تا به امروز منتقدان 
حتى یک مقاله در رد دارو و اثــرات مثبت آن بر کرونا ارائه 
نکرده اند. این را هم بگویم درمان کرونــا تنها با یک دارو 
نیســت و نیازمند اعمال زنجیره اى از روش هاى درمانى و 

اکسیژن تراپى است تا بتواند منجر به بهبودى بیمار شود.

کروناى والیتى چگونه درمان شد؟

در پنجاه و ســومین ســالگرد درگذشــت جهان پهلوان 
تختــى، وصیتنامه این قهرمــان ملى پــس از مرمت و 
استحکام بخشــى توســط بخش حفاظت و مرمت موزه 
ملى ایران به مــوزه ملى ورزش، المپیــک و پارالمپیک 

تحویل داده شد.
وصیتنامه غالمرضا تختــى همزمان با اولین ســالگرد 
افتتاح موزه ورزش در اردیبهشت 1399 از سوى خانواده 
این اســطوره به صورت امانى در اختیار ایــن موزه قرار 
گرفت که ضرورت استحکام بخشــى و مرمت این اثر به 
مسئوالن موزه ورزش پیشنهاد و با استقبال آنها روبه رو شد؛ 
بنابراین، این وصیتنامه در پى تعامالت موزه اى با حضور 

وکیل خانواده تختى به موزه ملى ایران سپرده شد و روند 
اقدامات حفاظتى از جمله مســتندنگارى، آسیب شناسى، 
حذف آسیب ها و استحکام بخشى در آزمایشگاه و کارگاه 

حفاظت و مرمت موزه ملى ایران انجام شد.
همچنین با پایان یافتِن مرمت و حفاظت این وصیتنامه، 
در قابى متناسب این اثر، براى نمایش به نمایندگان موزه 
ملى ایران و موزه ملى ورزش، المپیک و پارالمپیک تحویل 

داده شد.
 اکنــون وصیتنامه غالمرضــا تختى به عنــوان میراث 
فرهنگى، اثر موزه اى و در شمار اسناد ارزشمند به جاى مانده 

در حافظه تاریخى ورزش ایران به شمار مى آید.

وصیتنامه غالمرضا تختى مرمت شد

   حسین على پناهى / روزیاتو |
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تحقیق و تفحص 
از استاندارى اصفهان

بررسـى تحقیق و تفحص از عملکرد اسـتاندارى هاى 
اصفهان و خوزستان از جمله دسـتور کارهاى مهم این 
هفته اعضاى کمیسـیون امور داخلى کشور و شورا هاى 
مجلس شـوراى اسـالمى اسـت. نمایندگان عضو این 
کمیسـیون، 23 آذر بررسـى تحقیـق و تفحص حجت 
االسالم ناصر موسوى الرگانى، نماینده مردم فالورجان 
در مجلـس درخصوص عملکـرد اسـتاندارى اصفهان 
با حضور دسـتگاه اجرایى مربوطه را در دسـتور کار قرار 

داده اند.

افزایش جرائم اینترنتى 
در اردستان

غالمرضا هاشـمى زاده، فرمانـده انتظامى اردسـتان با 
بیـان اینکه از ابتداى سـال جـارى تاکنـون در موضوع 
کالهبـردارى اینترنتـى شـاهد افزایـش 40 درصـدى 
هسـتیم، گفت: اقداماتى در زمینه هـاى گوناگون انجام 
دادیم ولى براى این گونه موارد کافى نیست و باید براى 
مقابله با کالهبردارى هاى اینترنتى برنامه هاى کلى ترى 

تدوین شود./4232

سند مسجد جامع 
صادر مى شود

به زودى سـند مسـجد جامع اصفهـان از آثـار تاریخى 
ارزشمند دوره سـلجوقى صادر مى شـود. مدیرکل ثبت 
اسناد و امالك اسـتان اصفهان گفت: صدور سند براى 
این مسجد تاریخى ارزشمند در دستور کار قرار گرفته و 
قرار است در کمترین زمان ممکن سند این مسجد مهم 
و تاریخى صادر شود. على بهبهانى، تحقق کامل صدور 
سند براى موقوفات را نیازمند حضور جدى تمام ادارات 
شهرستانى اوقاف درخصوص روند صدور سند بیان کرد.

اجراى فیبرنورى در 
شهرك فرهنگیان 

رئیس مخابرات شهرسـتان اردسـتان گفـت: با تالش 
شـبانه روزى تالشـگران عرصـه ارتباطـات، شـهرك 
فرهنگیان در شهر زواره  به فناورى FTTH  مجهز شد. 
حمیدرضا ترکیان اضافه کرد: با اجرایى شدن این طرح، 
کلیه واحدهاى مسکونى در این منطقه از سرویس هاى 
مخابراتى نظیر تلفن ثابت و اینترنت پر سرعت بهره مند 
شدند. رئیس مخابرات شهرستان اردستان با تشریح ابعاد 
این طرح اظهار کرد : در اجـراى این طرح  بالغ بر 2487 
متر کابل کشـى فیبرنورى و 688 متر حفـارى صورت 

گرفته است./4233

همکاري با سازمان محیط زیست 
محمد جـواد بگـى، مدیرعامل شـرکت شـهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان با توجه به افزایش آلودگی هواي 
کالنشهر اصفهان در روزهاي گذشـته، ضمن تقاضا از 
واحدهاى تولیدى مبنى بر رعایت کلیه مسـایل زیست 
محیطى و خصوصاً تاکید بر عدم انجام هرگونه فعالیت 
منجر به آالیندگی هوا، اعالم کرد: این شرکت در راستاى 
مسـئولیت هاى اجتماعى خود، ضمن همـکارى همه 
جانبه با اداره کل محیط زیست استان در خصوص پایش 
آالیندگـى در شـهرك هـا و نواحى صنعتى، نسـبت به 
اطالع رسـانى همه جانبه به مدیران واحدهاى تولیدى 
از طریـق ارسـال حـدود ده هـزار پیامـک و محتـواى 

الکترونیکى در فضاى مجازى اقدام نموده است.

کاهش حوادث در آبفا منطقه 6
تعداد حوادث و اتفاقات آب وفاضالب در آبفاى منطقه 6 
در 9 ماه سال جارى با کاهش10درصدى به دو هزارحادثه 
رسیده است. به گفته مدیر منطقه، بیشترین تعداد حوادث 
به تفکیک نوع آن بـه ترتیب در بخش هاى انشـعابات، 
شبکه توزیع و خط انتقال روى داده است. فتحیان افزود: 
حوادث به وقوع پیوسته آب در منطقه 6 نیز طى 9 ماه سال 
جارى، 1700 مورد بوده که بیشترین تعداد این حوادث در 
شـهریور ماه رخ داده اسـت. وى تعداد حوادث فاضالب 

منطقه6 در این مدت را نیز300مورد اعالم کرد./4234

خبر

313 شکارچى غیر مجاز در ســالجارى در زیستگاه ها و 
مناطق حفاظت شده استان اصفهان شناسایى و دستگیر 
شــدند. فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان افزود: از متخلفان یاد شده 94  قبضه 
سالح مجاز و 42 سالح غیرمجاز و سایر ادوات شکار و صید 
شامل تور ماهیگیرى، دوربین چشمى و سالح سرد کشف 
و ضبط شد. مرتضى جمشیدیان اظهار داشت: در این مدت 
همچنین به 96 مورد صید غیر مجاز آبزیان، 114 مورد شکار 

غیرمجاز و زنده گیرى پستانداران رسیدگى قانونى شد.
وى تعداد شروع به شکار متخلفان شکار و صید شناسایى 
شده  را 54 فقره عنوان کرد و افزود: در این مدت 398 مورد 

شکار و زنده گیرى غیر مجاز پرندگان  نیز  رسیدگى شده 
است. استان اصفهان داراى یک اثر طبیعى ملى، سه پارك 
ملى، پنج پناهگاه حیات وحش، چهار منطقه حفاظت شده، 
11 منطقه شکار ممنوع و یک تاالب بین المللى است. این 
مناطق شامل پارك ملى و پناهگاه حیات وحش کاله قاضى، 
پارك ملى و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، پناهگاه حیات 
وحش موته، پناهگاه حیات وحش عباس آباد، پناهگاه حیات 
وحش یخاب، منطقه حفاظت شده کرکس، منطقه حفاظت 
شده کهیاز، منطقه حفاظت شــده قمصر و برزك، منطقه 
حفاظت شــده داالنکوه، اثر طبیعى ملى سپاهان، تاالب

 بین المللى گاوخونى است. 

معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد اصفهان از 
به کارگیرى جدیدترین و به روزترین روش هاى جمع آورى 
صدقه خبر داد و گفت: تخلیه گران صندوق هاى صدقه به 
دستگاه هاى کارتخوان پیشرفته با سیستم عامل اندروید 
مجهز شده اند و از ابتداى آذرماه فرآیند تخلیه صدقه را به 

صورت الکترونیکى انجام مى دهند.
حمیدرضا طاهرى ادامه داد: با اســتفاده از این تجهیزات 
جدید به جاى ارائه رســید ســنتى امکان ارسال پیامک 
به مشــترکین صندوق هاى صدقــه و در صورت تمایل 
ارائه رسید چاپى فراهم شــده است. همچنین شهروندان 
مى توانند در صورت تمایل به جاى تحویل سکه و اسکناس 

موجود در صندوق وجه معادل آن را از طریق کارت بانکى 
پرداخت کنند.

طاهرى خاطرنشان کرد: با استفاده از این روش همشهریانى 
که تمایل به پرداخت کمک بیشــتر و اضافه دارند نیز به 

راحتى قادر به استفاده از کارت بانکى خود خواهند بود.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود به تالش این نهاد براى 
مجهز کردن صندوق هاى صدقه به دستگاه هاى کارتخوان 
خبر داد و گفت: در فاز اول این اقدام به مرور صندوق هاى 
صدقــه موجــود در اماکن عمومــى از قبیــل بانک ها، 
فروشگاه ها، بیمارستان ها و ... به کارتخوان مجهز خواهند 

شد.

تخلیه صندوق هاى صدقه 
اصفهانى ها به روش جدید 

بازداشت بیش از300 
شکارچى غیر مجاز در اصفهان

عضو کمیســیون کشــاورزى، آب و منابع طبیعى 
مجلس یازدهم گفت: شرکت فوالد مبارکه با داشتن 
کوره هاى قوس الکتریکى در فهرســت صنایع پاك 

قرار دارد.
حجت االســالم محمدتقى نقدعلى، نمایندة مردم 
خمینى شــهر در مجلس گفت: اقدامات بسیار خوب 
شرکت فوالد مبارکه در تصفیه و بازچرخانى پساب 
صنعتى و ســرمایه گذارى در جمــع آورى فاضالب 
شــهرهاى اطراف و تولید داخلى، مهم و ارزشــمند 
اســت. وى با تأکید بر اینکه شــرکت فوالد مبارکه 

با به کارگیرى تکنولوژى روز از صنایع پاك اســتان 
اصفهان محســوب مى شــود، گفت: صنایع بزرگ 
گام هاى مهمى در راســتاى کاهــش آلودگى هوا 

برداشته اند، اما کافى نیست.
نمایندة مردم خمینى شــهر با تأکید بر اینکه شرکت 
فوالد مبارکه بــراى مقابله با آلودگــى هوا اقدامات 
ارزنده اى کرده است  گفت: شــرکت فوالد مبارکه با 
داشــتن کوره هاى قوس الکتریکى انرژى شیمیایى 
را با تزریق اکســیژن و کربن تأمین مى کند و همین 
موضوع مانع از آالینده زایى فوالد مبارکه شده است.

ســخنگوى پاالیشــگاه اصفهان با بیان اینکه این 
مجموعه تنها مازوت را تولید مى کند گفت: پاالیشگاه 
اصفهان مازوت تولیدى خود را به شرکت توزیع پخش 
فراورده هــاى نفتى تحویل مى دهــد و هیچ دخل و 

تصرفى در توزیع ندارد.
محمدصادق حاجیان با بیان اینکه حــدود 20 تا 22 
درصد نفت خام دریافتى بعد از تصفیه تبدیل به مازوت 
مى شود، تاکید کرد: پاالیشگاه تنها، تولیدکننده مازوت 
است و این محصول جزو پنج فراورده اصلى است که 
باید به طور کامل در اختیار شرکت پخش فراورده هاى 

نفتى قرار بگیرد و تکلیف این فراورده مازوت را شرکت 
پخش روشن مى کند.

سخنگوى پاالیشگاه اصفهان با بى اطالعى از وضعیت 
پخش یا صادرات سوخت مازوت در اصفهان، گفت: به 
صورت غیررسمى شنیده مى شود که فراورده مازوت 
صادر مى شود، اما اطالع دقیقى از کم و کیف آن ندارم.
وى همچنین درباره محدودیت تحویل گاز به صنایع، 
گفت: پاالیشگاه اصفهان کماکان از سوخت گاز استفاده 
مى کند و گاز این مجموعه به طور کامل تامین مى شود 

و از سوخت مازوت استفاده نمى کند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه 
بیشترین تخلف موتورســواران نداشتن کاله ایمنى 
اســت، گفت: اگر موتورســواران کاله ایمنى داشته 
باشــند و موتورسیکلت آن ها دســتور قضایى براى 
توقیف نداشته باشــد، براى موضوعاتى مانند همراه 

نداشتن مدارك توقیف نمى شوند.
محمدرضا محمدى با بیان اینکه تاکنون درباره طرح 
"موتوریار" دستورى نداشتیم اظهار کرد: این طرح در 

تهران به جاى توقیف موتورسیکلت ها اجرا مى شود.
وى ادامــه داد: در اصفهان اگر موتورســواران کاله 
ایمنى داشــته باشند و موتورســیکلت آن ها دستور 
قضائى براى توقیف نداشــته باشد، براى موضوعات 
دیگرى ماننــد همراه نداشــتن مــدارك، توقیف

 نمى شود.
رئیس پلیس راهور خاطر نشان کرد: استفاده از کاله 
ایمنى براى موتورســواران الزامى اســت و آن ها را 
هنگام بروز حوادث از خطرات جدى نجات مى دهد 
و پلیس نیز وسیله موتورســواران داراى کاله ایمنى 
را توقیف نمى کند تا آن ها تشویق به استفاده از کاله 

ایمنى شوند.
وى با اشاره به اینکه هدف از اجراى این طرح افزایش 
ایمنى موتورســواران اســت، اضافه کرد: بیشترین 
تخلف موتورسواران نداشتن کاله ایمنى است و بعد 
از آن تخلفاتى مانند حادثه سازى، حرکت در خالف 
جهت، عبور از پیاده راه و ورود به بزرگراه ها از جمله 

تخلفات آن ها است.

معاون توســعه  مدیریت و منابع وزارت بهداشت در 
حالى از پرداخت کارانــه و اضافه کار با میانگین 2.5 
تا 3 میلیونى به ازاى هر ماه به پرســتاران خبر داده 
که این مبلغ در بیمارســتان هاى کرونایى اصفهان، 

بسیار کمتر است.
آنطور که خبرگزارى «فارس» نوشــته، مبلغ کارانه 
پرداختى به پرستاران بیمارستان الزهرا(س) که ویژه 
بیماران کرونایى بود کمتر از 300 هزار تومان است. 
این پرداختى ناچیز که با 4 ماه تاخیر واریز شده است 
مربوط به مرداد و شهریور امســال است که شرایط 

بیمارى هم رو به وخامت گذاشته بود.

عالوه بر این، بر اساس اظهارات کادر درمانى استان، 
در حالى  که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
اعالم کرده کارانه پرســتارى کمتــر از 800 هزار 
تومان نیســت، در اصفهان شــاهد کارانه هاى 50 
الى 70 هزار تومانى به پرســنل رسمى و غیررسمى 

بوده ایم.
پرستاران اســتان اصفهان در ماه هاى اخیر چند بار 
نســبت به مشــکالت پرداختى و تبعیضات صورت 
گرفته در نظام پرداخت ها اعتراضاتى داشــته اند و با 
قول مساعدت رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

همراه شده است.

نماینده خمینى شهر: 
فوالد مبارکه صنعت پاك است

پاالیشگاه اصفهان در توزیع مازوت 
دخل و تصرف  ندارد

بیشترین تخلف موتورسواران اصفهان 

ارقام عجیب کارانه پرداختى به پرستاران 
تحویل کتاب درب منازل با اجراى طرح «کتاب در خانه»بیمارستان هاى کرونایى

«خود تحریمى»، ذوب آهن اصفهان را زمینگیر مى کند

رئیس اداره امور کتابخانه ها و سالن هاى مطالعه سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان اظهار  
داشــت: طرح «کتاب در خانه» به مدت شش ماه الى 
یکسال کتاب هاى درخواستى امانت گیرنده را به صورت 
رایگان درب منزل تحویل مى دهد.این طرح با شــعار 
«دیروز شــما درکتابخانه ما؛ امروز ما درخانه شما» از 
سوى اداره امور کتابخانه ها و سالن هاى مطالعه سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان در حال 

برگزارى است.
طیبه فاطمــى افزود: قصــد داریم در آینــده نزدیک 
عضویت در طــرح «کتــاب در خانه» را بــه صورت 
الکترونیکى کرده و درخواســت شــرکت کنندگان را 

از طریــق کتابخانه مرکزى شــهردارى اصفهان ثبت 
کنیم.

وى ادامه داد: کتاب ها در این طرح توســط پیک درب 
منزل تحویل داده مى شــود و درخواســت هاى بعدى 
مشترکان ثبت مى شود تا در نوبت بعدى کتاب هاى مورد 

نیاز در اختیار مشترك قرار داده شود.
طیبه فاطمى با اشاره به اینکه مشــارکت در این طرح 
مى تواند کتابخانه هاى دیگر شهردارى را وارد مدار طرح 
«کتاب در خانه» کند، گفت: عالقه مندان در حال حاضر 
مى توانند با مراجعه حضورى به کتابخانه هاى میرداماد 
و هنر درخواست خود را براى شرکت در طرح ارائه و سه 

کتاب دریافت کنند.

رئیس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان با اشاره به این که 
صنعت فوالد با وجود مشکالت ناشى از تحریم در صادرات 
فعال بود و حتى شــرکت هایى مانند ذوب آهن اصفهان 
به جهت بازگرداندن کامل و ســریع ارز ناشى از صادرات 
خود مورد تقدیر بانک مرکزى نیز قرار گرفتند، افزود: اگر 
تحریم نتوانست مانع صادرات فوالد شود، اما خود تحریمى 
کار خود را کرد و در قالب شــیوه نامه جدید براى عرضه و 
فروش محصوالت فوالدى از ســوى وزارت صمت وارد 
عمل شد تا واحدهاى فوالدى با چالش هاى جدى در این 

خصوص مواجه شوند.
على احمدیان افزود: این مجتمع عظیم صنعتى جهت تامین 

زغال خارجى و کک و همچنین تجهیزات خود نیاز مبرم 
به ارز دارد و این ارز را از طریق صادرات تامین مى کند و لذا 
مشکالت پیش آمده در صادرات این شرکت مى تواند تولید 

و اشتغال در این شرکت را با بحران مواجه کند.
وى افزود: کاهش صادرات براى تمام واحدهاى فوالدى 
چالش ایجاد مى کند، اما بر ذوب آهن اثر بیشــترى دارد 
و مى تواند بحران زا باشــد. در واقع ذوب آهن اصفهان با 
شــیوه کوره بلند، فوالد تولید مى کند و بخشى از انرژى 
خود را که سهم عمده آن کک است با قیمت هاى جهانى 

خریدارى مى کند.
وى گفت: این شرکت براى تامین کک مورد نیاز خود، باید 

زغال خارجى خریدارى کند تا با زغال داخلى که کیفیت 
مطلوب ندارد، ترکیب کرده و انــرژى مورد نیاز کوره بلند 
خود را تامین کند. بنابراین عدم تامین ارز الزم براى خرید 
زغال خارجى، امکان استفاده از زغال داخلى را نیز از بین 
مى برد و این امر اشتغال 17 هزار نفر در معادن زغال سنگ 
استان هاى کرمان، سمنان و مازندران را به خطر مى اندازد.
احمدیان   افزود: هم اکنون پروژه هاى توسعه حمل و نقل 
ریلى کشور کامًال وابسته به تولید ریل ذوب آهن هستند و 
حتى اخیراً امکان صادرات این محصول نیز فراهم شد، اما 
اگر ارزى براى تامین تجهیزات الزم نداشته باشیم، کارگاه 

تولید ریل نیز با چالش مواجه مى شود.

استاندار اصفهان گفت: هنوز در دنیا رفتار ویروس کرونا 
شناسایى نشده است به همین دلیل باید اصل بر رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى باشد.
عباس رضایى روز شــنبه در حاشیه ســتاد ملى مقابله با 
کرونا با حضور رییس جمهورى از طریق ویدئو کنفرانس 
افزود: دانش آموزان هنرســتانى مى توانند براى دروس 
عملى خود در محل آموزش حضــور یابند و کادر ادارى و 
اجرایى مدارس در مناطق قرمز مى توانند بر ســرکار خود 

حاضر شوند.
وى بیان کرد: در وضعیت آبى تمامى مشــاغل مجاز به 
فعالیت هســتند، همچنین در مناطق با وضعیت آبى اگر 
تعداد دانش آموزان یک مدرسه زیر 50 نفر باشد مدارس 
بازگشایى خواهند شد. اما اگر مدارس باالى 50 دانش آموز 
داشته باشد در مناطق آبى پایه هاى اول و دوم ابتدایى به 
شرط برگزارى کالس با کمتر از 10 دانش آموز مى توانند 

رضایى گفت: تاکنون وضعیت شــهرها به لحاظ شیوع 
ویروس کرونــا در رنگ هاى زرد، نارنجــى و قرمز قرار 
مى گرفت اکنــون رنگ آبى به این رنگ ها اضافه شــده 
است. وى ادامه داد: وضعیت آبى شهرها در حد فاصل زرد و 
سفید مشخص شد، اگر میزان بسترى در هر شهر در هر صد 

هزار نفر دو نفر بود آن شهر در وضعیت آبى قرار مى گیرد.
در همین حال سخنگوى ســتاد استانى مقابله با کرونا در 
اصفهان با اشاره به مصوبات دیروز جلسه ستاد ملى مقابله 
با کرونا که به شکل مشترك با تمام استان ها برگزار شد 
گفت: در این ستاد مقرر شــد وضعیتى بعد از وضعیت زرد 
با شرایط خاص تعریف شود به این معنا که در گذشته به 
ازاى هر 100 هزار نفر چهار نفر با تست PCR  مثبت براى 
شرایط زرد تعریف مى شد، اما اگر به ازاى هر 100 هزار نفر 
دو نفر تست PCR  مثبت وجود داشته باشد وضعیت آن 

شهر از نظر شیوع ویروس کرونا آبى است.

حجت ا... غالمى افزود: در شهرستان هاى آبى استان مقرر 
شد موضوع در کارگروه اســتانى مطرح شود و با تفویض 
اختیارى که به ستاد استانى مى شــود براى این شهرها 
تصمیم گیرى شود. پیشنهاد ستاد استانى این است که در 
وضعیت آبى تمام مشاغل فعالیت خود را داشته باشند به جز 
ترددهاى شبانه از ساعت 21 تا 4 صبح که براى شهرهاى 
زرد هم اعمال مى شد. وضعیت آبى بین وضعیت سفید و 

زرد است که مربوط به مناطق با خطر پایین است.
سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان، گفت: 
مقرر شد شهرستان هاى آبى را روز یکشــنبه (امروز) در 

جلسه ستاد استانى مقابله با کرونا مشخص کنیم.
غالمى ادامــه داد: در خصوص کالس هــاى آموزش و 
پرورش مقرر شــد ســتادهاى اســتانى مقابله با کرونا 
براى شــهرهاى آبى و زرد در مقاطع اول و دوم ابتدایى 

تصمیم گیرى کنند.

استاندار اصفهان در حاشیه جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا تشریح کرد

شیوه نامه مدرسه رفتن 
در وضعیت «آبى»
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قتل امیرکبیر به فرمان ناصرالدین شاه به خودى خود یادآور 
یکى از تلخ ترین تراژدى هاى تاریخ ایران است، ولى وقتى 
صحنه  قتل او در سریال «امیرکبیر» به تصویر کشیده شد، 
موسیقى فیلم که آغشته به ضربات سنتور با تلفیقى از صداى 

علیرضا افتخارى بود، غم این اتفاق را دو چندان کرد.
دیروز شنبه مصادف بود با سالروز قتل میرزا محمدتقى خان 
فراهانى معروف بــه امیرکبیر. تا به حــال بارها در فیلم ها، 
تئاترها و سریال هاى مختلف، گذرى به سرگذشت او زده شده 
است، ولى بى شک یکى از به یادماندنى ترین آثار نمایشى 
که درباره این شخصیت ساخته شده، ساخته سعید نیک پور 
اســت که خود نیز به ایفاى نقش امیرکبیر پرداخت. ساخت 

این سریال به دهه 60 برمى گردد.

ساخت موسیقى این ســریال به یادماندنى را کامبیز روشن 
روان بر عهده داشته اســت و به خوبى هم از عهده این کار 
برآمده است. علیرضا افتخارى هم براى نخستین بار در سال 
1363 و با آوازى به نام «قصه گیسو» در ماهور با ضبط کامبیز 
روشــن روان و با نى نوازى محمدعلى کیانى نژاد در سریال 

امیرکبیر بود که صدایش از تلویزیون شنیده شد.
چه بسا که موسیقى این سریال همچون دیگر سریال هاى 
موفق تلویزیون هنوز در یاد و خاطــره مردم جاى دارد ولى 
شاید بتوان موسیقى لحظه قتل امیرکبیر را به عنوان نقطه 

عطفى در ساخت موسیقى این سریال در نظر گرفت.
لحظه اى را در نظر بگیرید که امیرکبیر در حمام فین نشسته 
و دســتان خود را به فردى که قرار اســت جانش را بگیرد 

مى سپارد. خود این صحنه به تنهایى داراى فضایى محزون 
است اما با نواخته شدن ضربات سنتور و تار، این غم دوچندان 

مى شود.
در این لحظات دیالوگى رد و بدل نمى شود. اما تلفیق تصویر 
با موســیقى به خوبى گویاى آن چیزى است که در جریان 
است. دستان جالد مى لرزد، بخارى در فضا پخش مى شود 
که به رنگ خون امیرکبیر آغشته است و در همین لحظات 
صداى سوزناك افتخارى را مى شنویم که مى خواند، «بمیرید 
بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید همه روح 
پذیرید» و فضا بیش از پیش محزون  مى شود. موسیقى در 
حال پخش است، فضا در بخار سرخ محو مى شود و بزرگ 

مردى در تاریخ براى همیشه جاودان مى شود./4243

وقتى موسیقى، مرگ امیرکبیر را دلخراش تر مى کند 

  پیوند مرزوقى / خبرگزارى ایسنا|

این شــب ها آى فیلم 2 سریال «لیسانســه ها» را براى 
مخاطبان فارســى زبان تاجیک و افغان خــود در حال 
پخش دارد که بیژن بنفشــه خواه هم یکــى از بازیگران 

آن است.
بنفشــه خواه که این روزها مشــغول بازى در ســریال 
«مستوران» به کارگردانى جمال ســیدحاتمى است، با 
سروش صحت در ســریال هاى «پژمان»، «ساختمان 
پزشکان»، «لیسانسه ها» و «فوق لیسانسه ها» همکارى 
داشته است. او در سریال «لیسانسه ها» ایفاگر نقش دکتر 
محمود مهاجر است؛ مدرس کالس هاى موفقیت و پدر 

همسر یکى از جوانان اصلى قصه.
بنفشه خواه کاراکتر دکتر مهاجر را با وجود اختالف سنى 
زیاد با خودش، شخصیتى جذاب ارزیابى و تاکید مى  کند 
که بازى در قالب این نقش برایــش چالش برانگیز بوده 

است.
او درباره ایفاى نقش محمود مهاجر در سریال «لیسانسه 
ها» گفت: من در بیشتر سریال هاى سروش صحت بازى 
کرده  ام، از جمله «ساختمان پزشکان» و «پژمان»؛ سبک 
صحت را مى  شناسم و مطمئن هستم که حاصل کار خوب 

و پرمخاطب خواهد شد، حتى اگر فیلمنامه را هم نخوانده 
باشــم. مى خواهم بگویم که او را تا ایــن حد قبول دارم. 
خوشبختانه «لیسانسه ها» هم توانست در جذب مخاطب 
موفق باشد و بســیارى از مردم به تماشــاى این سریال 

مى نشستند.
بنفشــه خواه توضیح داد: یکى از ویژگى  هاى ســریال 
«لیسانسه ها» شخصیت پردازى خوب کاراکترها بود. این 
شخصیت پردازى باعث شده بود که ارتباط کاراکترها با 
هم واقعى از آب دربیاید. فکر مى  کنم مردم آقاى مهاجر را 
دوست داشتند. خودم هم از این نقش آفرینى خیلى راضى 

بودم و یکى از بهترین تجربه هایم بود.
بنفشه خواه در پاســخ به پرسشــى دیگر مبنى بر اینکه 
تکیه کالم هاى دکتر مهاجر مثل «شــاد و پیروز باشید» 
و «سپاس» یا حرکات دســتش از کجا آمد؟ یادآور شد: 
برخى در فیلمنامه آمده بود و بعضى هم در سر صحنه و با 
همفکرى به وجود آمد. سروش صحت کارگردان خالقى 
است و در عین حال از پیشنهادها هم استقبال مى کند و 
گارد ندارد. به راحتى مى  توانى نقطه نظراتت را با او در میان 
بگذارى و با روى خوش اســتقبال مى کند، حتى اگر در 

نهایت مورد پسندش نباشد و قبول هم نکند.
او نقطه قوت سریال «لیسانســه ها» را متن آن دانست و 

افزود: اگر متن یک  سریال درست باشد، معموًال بقیه اجزا 
هم درست مى شود. این موضوع در کارهاى طنز اهمیت 
بیشترى دارد. در حال حاضر و در عرصه طنز نویسندگان 
خوب و خالق انگشت  شمار هستند و از این لحاظ احساس 
کمبود مى شود. سروش صحت به همراه ایمان صفایى 
متن خوبى را براى «لیسانسه ها» نوشته بودند و سروش 
هم به خوبــى آن را اجرا و کارگردانــى مى  کرد. صحت 
کارگردان پروسواسى است و روى جزئیات خیلى حساسیت 
به خرج مى  دهد. این مجموعه خوب باعث مى  شــود که 
بازیگر هم انرژى مضاعف بگیرد و انگیزه بیشترى را براى 
ایفاى نقش پیدا کند. وقتى همه چیز  سر جاى خودش باشد 

نتیجه کار هم قابل قبول خواهد شد.
بیژن بنفشه خواه ساخت ســریال هایى مثل «لیسانسه 
ها» را الزم و ضرورى دانســت و افزود: یکى از امتیازات 
«لیسانسه ها» این است که با نگاهى متفاوت به مشکالت 
مى  پردازد و به بازگو کردن این معضالت به زبانى شیرین 
اقدام مى  کند. مــردم هم با وجود مشــکالت اقتصادى 
امروز حق دارند که الاقل ســریال کمدى خوب ببینند و 
حالشان بهتر شود. باید براى امثال سروش صحت فرصت 
بیشترى جهت کار فراهم باشد. حیف است نویسندگان و 

کارگردانانى مثل او کم کار باشند./4231

بیژن بنفشه خواه به بهانه بازپخش سریال «لیسانسه ها»:

مردم حق دارند سریال هاى 
کمدى خوب ببینند

ران!
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ى» 

وحش
همایون شجریان براى «قاتل و 

شوراى پروانه نمایش فیلم هاى سینمایى با صدور پروانه نمایش 
یک فیلم موافقت کرد.

شوراى پروانه نمایش فیلم هاى سینمایى در جلسه اخیر با صدور 
پروانه نمایش براى فیلم «گیج گاه» به تهیه کنندگى میرولى ا... 

مدنى وکارگردانى عادل تبریزى موافقت کرد.
«گیج گاه» که تازه ترین همکارى حامــد بهداد-باران کوثرى

 اســت یک کمدى-کودکانه اســت و در حال و هواى «نهنگ 
عنبر».

جمشید هاشم پور، سروش صحت، فرهاد آییش، بهرنگ علوى، 
امیرحسین رستمى، نادر سلیمانى، بیژن بنفشه خواه، سیاوش 
چراغى پور، محمد الهى، رضا صفایى پور و حسن رضایى دیگر 

بازیگران ”گیج گاه“ هستند./4228

رضا رویگرى درباره حضورش در جشــنواره فیلم فجر سى و 
نهم گفت: باور کنید حتى یادم نمى آیــد که در کدام فیلم بازى 
کرده ام، اما همانطور که شما مى گویید امسال فیلم «هرماس» را 

در جشنواره فیلم فجر دارم، اما چه فایده؟
وى در همین رابطه تاکید کرد: من نزدیک به 60 سال بازیگرى 
کرده ام، اگر قرار بود ســیمرغ و یا جایزه اى بگیرم فکر مى کنم 
آنقدر فیلم خوب بازى کردم که مستحق این جایزه باشم، اما هیچ 
وقت این اتفاق نیفتاد. امروز دیگر هیچ شــوقى براى جشنواره 
فیلم فجر و یا جایزه گرفتن در آن ندارم و براى من فرقى ندارد که 

اثرى در این جشنواره داشته باشم یا خیر.
رویگرى با تاکید بر نادیده گرفته شــدنش در وضعیت بیمارى 
خاطرنشان کرد: سال هاى سال جلوى دوربین رفتم و آنطور که 
باید در سینما دیده نشدم، اگر قرار بود سیمرغ و یا جایزه اى به 
من داده مى شد مى توانم ده کار نام ببرم که الیق گرفتن جایزه 
براى آن ها بودم، اما چه سود که عمر من گذشته و هیچوقت اتفاق 

جذابى برایم نیفتاده است.

مجله ورایتى با انتشار فهرستى از 10 شانس برتر کسب جایزه بهترین 
فیلم بین المللى اسکار نود و سوم، جایگاه نهم را به فیلم «خورشید» به 
کارگردانى «مجید مجیدى» نماینده ایران در این دوره از جوایز سینمایى 

اسکار اختصاص داد.
این فیلم اولیــن نمایش بین المللى خود را در بخــش رقابتى هفتاد و 
هفتمین جشــنواره فیلم ونیز تجربه کرد و در نهایــت روح ا... زمانى 
توانست جایزه مارچلو ماســترویانى ویژه بهترین بازیگران نوظهور 
جشــنواره را از آن خود کند و اخیرا نیز جایزه بهترین فیلم هشــتمین 
جشنواره «اجیال» دوحه در کشور قطر را به خود اختصاص داده است. به 
تازگى هم حق پخش فیلم «خورشید» براى اکران در آمریکا کسب شده 
است. «ورایتى» فیلم «یک دور دیگر» به کارگردانى «توماس وینتربرگ» 
که نماینده دانمارك در این دوره از جوایز اسکار است را به عنوان بخت 

نخست کسب جایزه اسکار بین المللى 2021 انتخاب کرد.
فهرست نامزدهاى نهایى اســکار 2021 روز 15 مارس (25 اسفند) 
اعالم مى شــود و مراسم پایانى نود و ســومین دوره جوایز سینمایى 
اسکار نیز 25 آوریل 2021 (6 اردیبهشت ماه 1400 ) برگزار خواهد 

شد./4229

همایون شجریان، پس از سه تجربه موفق و خاطره انگیز با حمید 
نعمت ا...، ترانه «قاتل و وحشى» تازه ترین ساخته این کارگردان 
را مى خواند. او پس از «آرایش غلیظ»، «رگ خواب» و «شعله ور» و 
در چهارمین همکارى، همایون شجریان براى نعمت ا... مى خواند.
همکارى هاى گذشــته این دو هنرمند مورد توجه بســیارى از 
مخاطبان قرار گرفت و پیش بینى مى شــود این اتفاق این بار در 

«قاتل و وحشى» هم تکرار شود.
«قاتل و وحشى» یکى از کنجکاوى برانگیزترین و متفاوت فیلم هاى 
حمید نعمت ا... اســت و در آن لیال حاتمى، امین حیایى، شهرام 

حقیقت دوست و ستاره اسکندرى ایفاى نقش کرده اند. 
فیلم سینمایى «قاتل و وحشى» متقاضى حضور در سى و نهمین 
جشنواره فیلم فجر شده است و این روزها آخرین مراحل فنى را 

طى مى کند./4230

امیر کاظمى بازیگر نقش مازیار در سریال لیسانسه ها با نقش 
و گریمى متفاوت در سریال باخانمان مقابل دوربین رفته است.

کاظمى از بازیگران جوان تئاتر و تلویزیون اســت که حضور 
در دنیاى هنر را از دوران نوجوانى و با ســریال کتاب فروشى 
هدهد آغاز کرد و با بازى در سریال هاى تلویزیون به شهرت 
رسید. این هنرمند جوان با ایفاى نقش در چند نقش متفاوت 
در سریال هاى تلویزیون به شــهرت رسید و بازى در سریال 
باخانمان بهانه اى است تا مرورى بر چند نقش این هنرمند در 

تلویزیون داشته باشیم.
سریال باخانمان به کارگردانى برزو نیک نژاد و تهیه کنندگى 
زینب تقوایى از 10 دى روى آنتن شــبکه 3 سیما رفت و امیر 
کاظمى ایفاگر یکى از متفــاوت ترین نقش هاى خود در این 
ســریال اســت که با گریمى جدید مقابل دوربین رفته و با 
چهره هــاى سرشــناس ســریال باخانمان مانند حســن 
پورشیرازى،شهره لرستانى، آتیال پسیانى، افسانه بایگان،حسام 
محمودى، مارال فرجاد، شهرام شکیبا، شقایق دهقان، بهنام 
تشکر، یوسف صیادى، امیر آتشــانى، مریم سلطانى، سپند 

امیرسلیمانى و هنرمندان دیگر همبازى است.
امیر کاظمى در فصل اول و دوم سریال لیسانسه ها و سریال 
فوق لیسانسه ها در نقش مازیار رحمتى (معروف به مازى) که 
یکى از نقش هاى اصلى ســریال بود هنرنمایى کرده است. 
این مجموعه به کارگردانى ســروش صحت و تهیه کنندگى 
رضا جودى از ســال 1395 تا 1398 بر روى آنتن شبکه سه 

سیما رفت.
کاظمى در کنار هنرمندانى همچون بیژن بنفشه خواه، هوتن 
شکیبا، امیرحسین رستمى، بهنام تشکر، رویا میرعلمى، مهران 
رجبى، متین ستوده، کاظم سیاح، عزت ا... مهرآوران، سیاوش 
چراغى پور، اردشیر کاظمى، پریسا مقتدى و هنرمندان دیگر 
در مجموعه سریال هاى لیسانسه ها و فوق لیسانسه ها نقش 

آفرینى کرد.
او در سریال هفت سنگ به نویسندگى و کارگردانى علیرضا 
بذرافشان و تهیه کنندگى مجید موالیى که در شب هاى ماه 
رمضان سال 1394 از شبکه سه سیما پخش مى شد در نقش 
انوش با بازیگران مطرحى مانند الهام پاوه نژاد، شبنم مقدمى، 
مهدى سلطانى،بهنام تشکر، فرناز رهنما، عزت ا...مهرآوران، 
مهتاج نجومى و بهمن زرین پور و بازیگران دیگر این سریال 

بازى کرد.
شمعدونى هم یکى از سریال هاى مطرح در ژانر کمدى است 
که امیر کاظمى در نقش ســعید مظاهرى در آن بازى کرده 
است. این سریال به نویسندگى و کارگردانى سروش صحت 
و تهیه کنندگى محســن چگینى در سال 1394 از شبکه سه 

سیما پخش شد.
امیر کاظمى در این سریال ایفاگر نقشى متفاوت بود و در کنار 
هنرمندانى مانند آتنه فقیه نصیرى، رویا میرعلمى، حســن 
معجونى، محمد نادرى،محمدرضا داوودنژاد، ویدا جوان، نگار 

عابدى و بازیگران دیگر، نقش آفرینى کرد.

امیر کاظمى با نقشى متفاوت 
در سریال «باخانمان»
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فصل بیســتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبــال، جام خلیج 
فارس، امروز  یکشــنبه 21 دى ماه با برگزارى دو دیدار از 
چهار بازى عقب افتاده هفتــه نهم رقابت ها ادامه مى یابد 
که بر همین اساس، ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه امام 
خمینى(ره) اراك به مصاف تیــم آلومینیوم خواهد رفت؛ 
دیدارى سخت و حساس که با توجه به نزدیکى امتیازات 
تیم هاى پایین جدول کسب 3 امتیاز آن براى هر دو  تیم از 

اهمیت بسیار باالیى برخوردار است.
شــاگردان رضایى در 9 بازى قبلى خود 6 تســاوى و 3 
شکســت را تجربه کرده و با اندوختن 6 امتیاز همچنان 

روى نــوار ناکامــى گام برمى دارند و 
براى بازگشت به لیگ محکوم 
به شکست آلومینیوم هستند. 
سبزپوشان اصفهانى در حالى 
آماده پیکار بــا آلومینیوم اراك 

مى شوند که هفته گذشته 
مقابل تراکتور به میدان 
رفته و با نتیجه 2 بر 

یک شکســت خوردند تا روند ناکامى هاى این تیم وارد 
نهمین هفته خود شود. در آن سو آلومینیوم اراك نیز هفته 
گذشته مهمان استقالل بوده و با نتیجه 2 بر صفر شکست 
خورده و در شرایط سختى قرار دارد. ذوب آهن این روزها 
شــرایط ســختى دارد و ناکامى هاى اخیر این تیم، فشار 
روى رحمان رضایى و شــاگردانش را افزایش داده است. 
سبزپوشان اصفهانى از ابتداى فصل تاکنون هیچ بردى 
در رقابت هاى لیگ برتر به دست نیاورده و همین امر فشار 
زیادى را به رحمان رضایى و کادرش وارد کرده و مى توان 
گفت که با توجه به شرایط فعلى ذوب آهن، تقابل این تیم 
با آلومینیوم اراك بهترین فرصت براى شاگردان رضایى 
به شمار مى رود تا بتوانند با پیروزى در این دیدار، به روند 

ناکامى هایشان خاتمه بخشند.
سبزپوشان اصفهانى در این دیدار باید مقابل تیمى 
به میدان بروند که در 9 بــازى قبلى خود، 2 برد، 4 
مساوى و 3 باخت به دســت آورده و با 10 امتیاز در 
رده یازدهم جدول قرار داشته و براى حفظ جایگاهش 
در جدول چاره اى جز پیروزى ندارد و بازیکنانش از انگیزه 

باالیى براى نتیجه گیرى در این دیدار برخوردار هستند.
عمده مشــکل این تیم، در فاز دفاعى است؛ خط دفاعى 
ذوب آهن هنوز بــه هماهنگى الزم دســت پیدا نکرده و 
مدافعان این تیــم در طول بازى اشــتباهات مرگبارى را 
مرتکب مى شــوند و همین امر باعث شــده تا على رغم 
بازى هاى خوبى که به نمایش مى گذارند، در نتیجه گیرى 

ضعیف عمل کنند.
در آن سو، آلومینیوم تیم سرســختى است که در خانه به 
سختى امتیاز از دســت مى دهد و در فاز دفاعى عملکرد 
خوبى دارد. شاگردان خطیبى بازى تخریبى و بسته اى را 
به نمایش گذاشته و سعى مى کنند با تجمع در میانه میدان 
و پرس شدید تیم حریف، در ضدحمالت به گل برسند و 

همین امر مى تواند کار را براى ذوبى ها سخت کند.
در واقع مى توان گفت بزرگ ترین معضل رحمان رضایى 
در بازى روز یکشــنبه مقابله با دفاع متراکم و بسته تیم 
آلومینیوم اراك اســت. از طرف دیگــر چمن مصنوعى 
ورزشگاه خانگى آلومینیوم اراك یکى دیگر از معضالت 

ذوب آهن در این بازى است.

پسران سبز امروز به مصاف آلومینیوم اراك مى روند

پیروز شو و جریان فشار را 
قطع کن!

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته نهم رقابت هاى 
لیگ برتر امروز  در ورزشــگاه نقش جهان به مصاف 

فوالد خوزستان مى رود.
تیم فوتبال ســپاهان باید در هفته نهم آماده پیکار با 
فوالد خوزستان شود. بازى حساســى که نتیجه آن 
عالوه بر دو تیم برگزارکننده، براى ســایر مدعیان از 
جمله استقالل، صنعت نفت، تراکتور، پیکان، گل گهر 
و حتى پرســپولیس نیز حائز اهمیت بوده و پیروزى 
ســپاهان با توجه به نتیجه دیدار حساس پرسپولیس 
و اســتقالل، مى تواند شــاگردان نویدکیا را به صدر 

جدول برساند.
ســپاهان در حالى آماده این رقابت مى شود که هفته 
گذشته مقابل پرســپولیس به تســاوى رسید تا 15 
امتیازى شــده و با توجه به نتایج سایر مدعیان به رده 
پنجم جدول سقوط کند. در آن سو، فوالد مقابل مس 
رفسنجان به تساوى یک بر یک رسید و با 14 امتیاز در 

رده هفتم جدول قرار دارد.
سپاهان را مى توان باثبات ترین تیم  حال حاضر لیگ 

دانســت. تیم نویدکیا فوتبال هجومــى و روانى را به 
نمایش مى گذارد که در زمــان حمله خوب موقعیت 
مى ســازد و خوب گل مى زند. حضور شــهباززاده و 
حســینى آماده در 2 جناح ســپاهان، در کنار رفیعى، 
کى روش، اسماعیلى فر و نورافکن سپاهان را در حمله 
تبدیل به تیمى کامًال خطرناك و زهرآلود کرده است. 
مشکل سپاهان در این بخش را مى توان زود اغنا شدن 
مهاجمان این تیم پس از گلزنى دانست. در خط دفاعى 
نیز زردپوشان اصفهانى با حضور نیازمند، ولسیانى و 

منصورى در شرایط کامًال مطلوبى قرار دارند.
در آن سو، فوالد خوزســتان تیم قدرتمندى است که 
نسبت به فصل قبل تغییر چندانى نداشته و در خطوط 
مختلف تقویت نیز شده است. فوالد بدون شک یکى 
از مدعیان قهرمانى لیگ بیســتم به شــمار مى آید؛ 
قرمزپوشان خوزستان باثبات ترین تیم در لیگ بیستم 
به شمار مى آیند و حفظ شاکله اصلى این تیم در کنار 
ثبات کادرفنى و یارگیرى اصولى، تیم نکونام را تبدیل 

به یکى از مدعیان قهرمانى کرده است.

فوالد خوزســتان در ارائه بازى تخریبى و بسته تبحر 
باالیى دارد. شاگردان نکونام در فاز هجومى شرایط 
خوبى داشــته و در خط میانى و حمله خود بازیکنان 
باکیفیت زیادى از جمله فرشــاد احمــدزاده، محمد 
آبشک، ساسان انصارى، عباسى و پاتوسى را در اختیار 
دارد که مى توانند براى ســپاهان دردسرســاز شوند. 
فوالدى ها در فاز دفاعى نیز شــرایط خوبى داشته و 
ثبات خــط دفاعى این تیم، مى توانــد گلزنى را براى 

رقبا سخت کند.
رقابت ســپاهان و فــوالد همیشــه از جذاب ترین 
بازى هاى لیگ به شــمار مى آید و شــباهت سبک 
و ســیاق بازى ســپاهان و فوالد باعث مى شود که 
رقابت 2 تیم همواره از حساســیت باالیى برخوردار 
باشــد. از طرفى انگیزه باالى هر 2 تیــم و نیاز مبرم 
آنها به 3 امتیاز بازى، مى تواند این دیدار را به یکى از 
جذاب ترین رقابت هاى هفته تبدیل کند. با این وجود 
باید منتظر ماند و دید که اتفاقات به نفع کدام تیم رقم 

خواهد خورد.

مبارزه یاران نویدکیا و نکونام، امروز در ورزشگاه نقش جهان

کاپیتان هاى خوشنام دیروز  
به هم رسیدند

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: به نظرم اگر دو مشکل را 
حل کنیم وضعیت مان بهتر مى شود.

رحمان رضایى در گفت وگویى درباره اینکه تیم ذوب آهن با وجود 
اینکه فوتبال خوبى ارائه مى کند نتایج قابل قبولى کســب نکرده 
است، گفت: ما در زدن ضربات آخر دقت نمى کنیم و موقعیت هاى 
خود را هم به راحتى از دست مى دهیم. به نظرم اگر این 2 مشکل 
را حل کنیم وضعیت مان بهتر مى شود. ما باید تمرینات بیشترى 

انجام دهیم و از نظر فکرى و عملى بهتر شویم.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: اگر قرار 
باشــد ما در هر بازى از داورى ضربه بخوریم که دیگر نمى شــود 
کارى کرد. به جرات ما در 8 بــازى از داورى ضربه خوردیم و این 
خیلى براى مان جالب است. اشــتباهات را یک بار، دو بار یا 
ســه بار مى توان تحمل کرد اما هیچ کسى 8 بار 
نمى تواند تحمل کند. وقتى خطاى پنالتى 
را تماشاگر در منزل، نیمکت نشینان و 
بازیکنان داخل زمین هم مى بینند 
و داور نمى بینــد، دیگر چه کار 
مى توانیم بکنیم؟ این اتفاقات 
امســال خیلى به تیم ما ضربه 

زده است.

گئورگى گولســیانى مدافع 29 ســاله و گرجستانى 
ســپاهان پس از درگیرى با مصدومیتى که از فصل 
قبل آغاز شــده بود، دوباره به ترکیب طالیى پوشان 
اصفهانى بازگشته است. محرم نویدکیا که خود سال ها 
مالک انحصــارى بازوبند کاپیتانى ســپاهان بود در 
تصمیمى جالب این مسئولیت را به گولسیانى سپرده 

است؛ اتفاقى که کمتر شاهد آن در لیگ برتر هستیم و 
اغلب تیم هاى ایرانى، میل چندانى به اهداى کاپیتانى 
به یار خارجى شان ندارند. این موضوع گولسیانى را نیز 

شگفت زده کرده و آن را حس فوق العاده اى مى داند.
بــه تازگى تجربه جدیــدى را به 
دست آوردى و در دو دیدار اخیر، 
بازوبند کاپیتانى را به بازو بستى، 
حســت درباره کاپیتانى سپاهان 

چیست؟
ســرمربى من را به عنــوان کاپیتان انتخــاب کرد؛ 
انتظارش را نداشتم اما ســوپرایز خوبى بود. کاپیتانى 
چنین تیم عالى ، مســئولیت بزرگى است. این افتخار 

بزرگى است که نصیبم شده و نیز رفتارى احترام آمیز 
اســت چرا که یک خارجى هســتم و وقتى شما را در 
کشــور دیگرى براى کاپیتانى انتخاب مى کنند حس 

فوق العاده اى دارد.
سبک بازى سپاهان نسبت به فصل 
قبل تغییر زیادى پیدا کرده و بیشتر 
بر فوتبال تهاجمى تمرکز دارد، فکر 
نمى کنى این استایل از فوتبال کار 
را براى مدافعان تیم سخت تر کند؟

زمانى که در تیم تغییرات رخ داده و سرمربى و بازیکنان 
جدید آمدند، همه دیدگاه خودشان را از فوتبال داشتند 
و به زمان نیاز بود تا بهترین سبک بازى را پیدا کنیم. 

برخى دیدارها بودند که از کیفیت راضى نبودیم، اما هر 
روز تالش کردیم تا کارایى خودمان را افزایش دهیم.

به ســرمربى جدید اشاره کردى، 
نظرت درباره نویدکیا چیست؟

محرم نویدکیا ســرمربى جوان و آینده دارى است که 
سررشــته و فهم خوبى از فوتبال دارد. او شــخصیت 
رهبرى را دارد و مطمئن هســتم مسیرش به عنوان 
ســرمربى، به اندازه دوران بازیگرى اش موفقیت آمیز 

خواهد بود.
خط دفاعــى ســپاهان عملکرد 
مناســبى در این فصل نداشته و 
11 گل تاکنــون دریافت کرده اید 

علت آن را چه مى دانى؟ به نظرت 
قهرمانى را سخت تر نمى کند؟

فصل گذشــته رکوردى را ثبت کردیم و توانستیم در 
10 دیدار پیاپى گلى را دریافت نکنیم. با این حال در 
پایان فصل حتى نتوانستیم به لیگ قهرمانان آسیا راه 
پیدا کنیم. بنابراین فکر مى کنم بهتر اســت به جاى 
تعداد گل هاى خورده، امتیازات را بشماریم. نیمى از 
گل هایى که در لیگ جدید دریافــت کرده ایم روى 
پنالتى و موقعیت هاى اســتاندارد بوده است. برایمان 
مهم تر اســت که به باالترین جایگاه جدول برسیم 
و پس از آن، کسى توجهى نخواهد کرد که چند گل 

خورده یا زده ایم.

گئورگى
ســپاها
قبل آغاز
اصفهانى
مالک انح
تصمیمى

گئورگى گولسیانى:  کاپیتانى سپاهان؟

این یک رفتار احترام آمیز 
از سوى سرمربى بود

رشید مظاهرى در دیدار استقالل و آلومینیوم باز هم منجى 
تیمش شد؛ پر بیراه هم نیســت که مى گویند او این روزها 
یک تنه فرشته نجات آبى پوشان پایتخت شده چرا که بارها 
و بارها با عملکرد عالى خود و پیشگیرى از گلزنى تیم حریف 
باعث شده آه حسرت از نهاد مربیان، بازیکنان و هواداران تیم 

رقیب بلند شود.
اما بدون شــک بیشــتر از همه این ذوبى ها هستند که با 
درخشش این گلر در چهارچوب دروازه استقالل حسرت 
مى خورند که چرا فصل پیش او را از دست داده اند هرچند 
آنها در فصل جارى شهاب گردان را براى حفاظت از سنگر 
گاندوها جذب کرده اند که از قضا او هم تا به اینجاى کار 
خوب عمل کرده اما همه مى دانند سال گذشته از دست 
دادن مظاهرى چه ضربه اى به این تیم اصفهانى وارد 
کرد به طورى که دروازه ذوب آهن پاشنه آشیل این 
تیم شده بود و سبزپوشان اصفهانى تا انتهاى فصل 
بــه فکــر راه حلى 
بــراى برطرف 
کــردن ایــن 

ضعف بودند.  
این خطرى است که امسال تیم همشــهرى آنها سپاهان را 
تهدید مى کند. ســپاهانى که تا به اینجاى کار حتى با وجود 
داشتن گلر مطمئنى چون پیام نیازمند در درون سنگر خود از 
لحاظ گل خورده در 9 بارى که بــه میدان رفته 11 بار دروازه 
خود را باز شده دیده و جزو ســه تیمى است که بیشترین گل 
خورده را به نــام خود ثبت کرده و بدتــر از همه اینکه خبرها 
حاکى از آن اســت که این گلر ملى پوش طالیى پوشــان، 
مشتریان پرو پا قرصى دارد که عن قریب است او را از دست 
ســپاهانى ها بربایند و آن وقت معلوم نیست چه بالیى قرار 

است دروازه طالیى ها در دوران پساپیام را تهدید کند.
اصًال چرا راه دور برویم؛ خطــر از رگ گردن هم به طالیى 
پوشان نزدیک تر اســت، نیازمند حتى اگر طبق قراردادش 
تا انتهاى لیگ بیستم هم جمع شــاگردان نویدکیا را ترك 
نکند به هر علتى ممکن اســت نتواند در یــک یا چند دیدار 
براى تیمش به میدان برود و چه بسا آن روز طالیى پوشان 
جدالى نفسگیر با مدعیان این رقابت ها داشته باشند، در آن 
صورت آیا ســپاهان گلرى دارد که تجربه الزم را براى این 
روزهاى سخت داشته باشد؟ ســپاهانى که در فصل گذشته 
حفاظت از چهارچوب دروازه اش را به هیچ ســنگربانى غیر 

از پیام نسپرده؟
چرا تیم هاى اصفهانى به خصوص سپاهان که در هر پست دو 
سه مهره خوب و مطرح جذب کرده اند در مورد حساس ترین 

پست خود عملکرد ضعیفى در نقل و انتقاالت داشته اند؟ جالب 
آنجاست که مسئوالن این باشــگاه حتى در ابتداى فصل به 
راحتى با جدایى یکى از گلرهاى خود موافقت کرده اند؛ آن هم 
در صورتى که مدعیان قهرمانى لیگ عالوه بر اینکه دروازه 
خود را به گلر مطمئنى سپرده اند، ذخیره نامدارى هم براى او 
روى نیمکت نشانده اند که از نیمکت نشینى خود گله مند است 

و او هم انتظار دارد فیکس بازى کند.
اینها همه در حالى است که سپاهانى ها نهایتاً تا زمانى مى توانند 
با هر ترفندى پیام را در تیم خود حفظ کنند و سرانجام روزى فرا 
مى رسد که نیازمند مثل بیرانوند براى پیشرفت خود راه خروج 
از باشگاه سپاهان و حتى لیگ ایران را در پیش مى گیرد و هیچ 
بعید نیست با شــیوه اى که مدیران این باشــگاه اصفهانى در 
پیش گرفته اند که با خاطرى آسوده از حضور پیام در آخرین و 
مهمترین پست تیم سپاهان، دروازه این تیم پس از جدایى او 

را به فراموشى سپرده اند، در دوران پساپیام دستشان در 
پوست گردو بماند و دچار ماجراى نوشدارو پس 

از مرگ سهراب شوند. آن موقع است 
که فانوس به دست در پى جذب 

گلرهاى تیم هاى دیگر و آوردن 
آنها به اصفهان مى گردند؛ 
آن هم در صورتى که این 
شهر زمانى مهد گلرهاى 

مطرح ایران بوده است.

روى نــوار ناکامــى گام برمى دارند و 
براى بازگشت به لیگ محکوم 
به شکست آلومینیوم هستند. 
در حالى اصفهانى سبزپوشان

آماده پیکار بــا آلومینیوم اراك 
مى شوند که هفته گذشته 

مقابل تراکتور به میدان 
2رفته و با نتیجه 2 بر

با آلومینیوم اراك بهترین فرصت براى شا
به شمار مى رود تا بتوانند با پیروزى در این

ناکامى هایشان خاتمه بخشند.
با سبزپوشان اصفهانى در این دیدار
9به میدانبروند که در 9 بــازى قبلى
3مساوى و 3 باخت به دســت آورده
رده یازدهم جدول قرار داشته و براى ح
در جدول چاره اى جز پیروزى ندارد و بازیک

رشید مظاهرى در دیدار استقالل و آلومینی
تیمش شد؛ پر بیراه هم نیســت که مى گو
یک تنه فرشته نجات آبى پوشان پایتختش
گ و پیشگیرى از عملکرد عالىخود و بارها با
باعث شده آه حسرت از نهاد مربیان، بازیکنا

رقیب بلند شود.
اما بدون شــک بیشــتر از همه این ذوبى
درخشش این گلر در چهارچوب دروازه

مى خورند که چرا فصل پیش او را از دست
آنها در فصل جارى شهاب گردان را براى
گاندوها جذب کرده اند که از قضا او هم
خوب عمل کرده اما همه مى دانند سال
دادن مظاهرى چه ضربه اى به اینت
کرد به طورى که دروازه ذوب آهن
تیم شده بود و سبزپوشان اصفهانى
بــ

گرفتارى سپاهان در دوران پساپیام

نیازمندى به گلرى جز نیازمند
ن باشــگاه حتى در ابتداى فصل به

رهاى خود موافقت کرده اند؛ آن هم 
هرمانى لیگ عالوه بر اینکه دروازه 
رده اند، ذخیره نامدارى هم براى او 
 از نیمکت نشینى خود گله مند است 

 بازى کند.
 سپاهانى ها نهایتاً تا زمانى مى توانند 
خود حفظ کنند و سرانجام روزى فرا 
رانوند براى پیشرفت خود راه خروج
هیچ گ ایرانرا در پیش مى گیرد و

ه مدیران این باشــگاه اصفهانى در 
ى آسوده از حضور پیام در آخرین و 
ن، دروازه این تیم پس از جدایى او 

دوران پساپیام دستشان در  ر
جراى نوشدارو پس

 موقع است 

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گف
حل کنیم وضعیت مان بهتر مى شود.

ا رحمان رضایى در گفت وگویى درباره
اینکه فوتبال خوبى ارائه مى کند نتایج

است، گفت: ما در زدن ضربات آخر دقت
خود را هم به راحتىاز دست مى دهیم
را حل کنیم وضعیت مان بهتر مىشو
انجام دهیم و از نظر فکرى و عملى به
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن اصفها
باشــد ما در هر بازى از داورى ضربه بخ
8 بــازى از 8کارى کرد. به جرات ما در
خیلى براى مان جالب است. اشـ
ســه بار مى توان تح
نمى تواند تحم
را تماشاگ
بازیکن
و دا
مى
امس
زده

جذب 
ردن
د؛

2 مشکل باید حل شود
مرضیه غفاریان

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

اصفهان 
شماره:  2027038224 تاریخ: 1399/10/03 دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از 
طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139860302027003010 مورخ 1398/03/21 کلثوم ابراهیمى نهوجى 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 843 صادره از اردستان بشماره ملی 1189240130 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 12396 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 126/19 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی رمضان فروغى .
2- راي شــماره 139860302027009075 مورخ 1398/08/18 محمد منصوري رارانی 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 17534 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283876469 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی 
از اصلی 6443 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 164/62 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی محمدعلى جوانمرد فرزند رضا.
3- راي شــماره 139860302027009076 مورخ 1398/08/18 محترم زبان دان فرزند 
کاظم بشماره شناسنامه 803 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1141897377 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 
6443 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 164/62 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی محمدعلى جوانمرد فرزند رضا.
4- راي شماره 139960302027001265 مورخ 1399/02/15 زهره رضائیان خوراسگانى 
فرزند علی بشماره شناســنامه 9976 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283801639 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9495 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 162/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی سید عبدالرسول رحیم زاده فرزند عبدالرحیم.
5- راي شماره 139960302027002856 مورخ 1399/02/31 ابوالقاسم جعفري دلیکانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 52959 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281626546 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5 فرعی از اصلی 

15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 31 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
6- راي شــماره 139960302027004020 مورخ 1399/03/18 سیما محمدى فشارکى 
فرزند یحیى بشماره شناســنامه 436 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283573784 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 3126 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/3 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

7- راي شماره 139960302027006055 مورخ 1399/04/12 ناصر فروغی ابري فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 341 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1286651204 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 212/9 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
8- راي شــماره 139960302027009686 مورخ 1399/05/08 اصغــر جعفرى فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 1466 صادره از برخوار بشماره ملی 5110180751 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 484/5 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
9- راي شماره 139960302027009687 مورخ 1399/05/08 مریم محمودي چاهریسه 
فرزند محمدعلی  بشماره شناسنامه 2896 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286738520 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 484/5 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
10- راي شماره 139960302027010444 مورخ 1399/05/16 خسرو صفائى محمدى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 18 صادره از نائین بشماره ملی 1249795737 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
11- راي شماره 139960302027010450 مورخ 1399/05/16 مجید خداپرست فرزند 
علی بشماره شناسنامه 156 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129935965 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
12- راي شــماره 139960302027010895 مورخ 1399/05/27 بهاء دانشــمند فرزند 
عبدالصاحب بشماره شناســنامه 27689 صادره از تهران بشــماره ملی 0058929029 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 13 فرعی از اصلی 43 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 161/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
13- راي شــماره 139960302027010962 مورخ 1399/05/27 مهدى توکلی کجانی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 59 صادره از نائین بشماره ملی 1249661501 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 175/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
14- راي شماره 139960302027011895 مورخ 1399/06/05 علی فاتحی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 13012 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292658673 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 44 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 177,30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
15- راي شــماره 139960302027011960 مورخ 1399/06/06 سیدداود زارعی فرزند 
سیداصغر بشماره شناســنامه 10232 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1292630973 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 44 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 206/86 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
16- راي شماره 139960302027012193 مورخ 1399/06/12 صفیه مطلبی فشارکی 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 3385 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287149881 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
17- راي شــماره 139960302027012218 مــورخ 1399/06/12 ناصــر بابائى فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 89664 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1281890995 در 
13/56 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ  یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9557 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
18- راي شــماره 139960302027012220 مورخ 1399/06/12 علی اصغر حکمت جو 
فرزند جعفر بشماره شناسنامه 897 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286578507 در 29/22 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ  یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9557 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
19- راي شماره 139960302027012222 مورخ 1399/06/12 بتول قدوسی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 53340 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280959975 در 29/22 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ  یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9557 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 94 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
20- راي شماره 139960302027012480 مورخ 1399/06/16 علی حیدري فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1429 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287887090 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 121/99 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حاج یداله 
طغیانى فرزند محمد على.

21- راي شماره 139960302027012614 مورخ 1399/06/19 سید جواد حسینى پزوه 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 10566 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283807531 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 207/39 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
22- راي شــماره 139960302027012859 مــورخ 1399/06/24 حســینعلی صانعی 
ینگابادي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 2658 صادره از جرقویه ســفلی بشماره ملی 
5649345791 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 250/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
23- راي شماره 139960302027012860 مورخ 1399/06/24 کیانوش رفیعی طاقانکی 
فرزند علی حسین بشماره شناسنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملی 1819143856 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 12140 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/83 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
24- راي شــماره 139960302027012958 مــورخ 1399/06/25 وجیهــه شــیاري 
محمدآبادي فرزند عبدالرســول بشــماره شناســنامه 28 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291609881 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8858 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/68 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
25- راي شــماره 139960302027012964 مورخ 1399/06/27 ملیحه حیدري دولت 
آبادي فرزند جواد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270169270 در 28/60 
سهم مشاع از 200 سهم  ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
26- راي شماره 139960302027012965 مورخ 1399/06/27 اعظم حافظ فرقان فرزند 
مصطفی بشماره شناســنامه 37725 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282304704 در 57 
سهم مشاع از 200 سهم شش دانگ  یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
27- راي شــماره 139960302027012966 مورخ 1399/06/27 عباس نعمتی انارکی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 1207 صادره از تهران بشماره ملی 0042258685 در 57/20 
سهم مشاع از 200 سهم شش دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
28- راي شماره 139960302027012967 مورخ 1399/06/27 سمیه نعمتی انارکی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 53 صادره از نائین بشماره ملی 1249937965 در 57/20 سهم مشاع 
از 200 سهم شش دانگ  یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد.
29- راي شماره 139960302027013150 مورخ 1399/06/30 طهمورث حیدرى فرزند 
علی بشماره شناسنامه 2219 صادره از شهرکرد بشماره ملی 6339321224 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 249 فرعی از اصلی 15201 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 104/52 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
30- راي شماره 139960302027013311 مورخ 1399/07/02 سیدحسین معنوي فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه 1036 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288149468 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1576 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/70 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
31- راي شماره 139960302027013312 مورخ 1399/07/02 سیدعباس معنوي فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه 1037 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288149476 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1576 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/70 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
32- راي شماره 139960302027013313 مورخ 1399/07/02 صفورا عدالت خواه فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 2432 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287140351 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1576 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/70 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
33- راي شماره 139960302027013314 مورخ 1399/07/02 سمانه عدالت خواه فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 2431 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287140343 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1576 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/70 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
34- راي شــماره 139960302027013364 مورخ 1399/07/03 على ســمیرمى زاده 
فرزند اسماعیل بشماره شناســنامه 59466 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281691844 
در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 59 فرعی از 
اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 17/714 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
35- راي شماره 139960302027013593 مورخ 1399/07/07 رمضانعلی توفیقی فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291319670 در ششدانگ 
یکباب خانــه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 6131 واقــع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 194/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

غالمحسین دانشمند خوراسگانى فرزند مرحوم على.
36- راي شــماره 139960302027013613 مورخ 1399/07/07 مریم رضائى سودانى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1573 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293469068 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 106 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 105/20 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
37- راي شماره 139960302027013672 مورخ 1399/07/08 اصغر اصغرى خوراسگانى 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 8402 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283785803 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6227 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/84 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
38- راي شماره 139960302027013673 مورخ 1399/07/08 مریم کریمی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 54 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291405917 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6227 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 121/84 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
39- راي شماره 139960302027014001 مورخ 1399/07/19 محسن خانی خوراسگانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 822 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293360392 در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8926 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
40- راي شماره 139960302027014002 مورخ 1399/07/19 راضیه خانی خوراسگانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1271313642 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8926 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 254/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
41- راي شــماره 139960302027014007 مورخ 1399/07/20 محترم فالحتى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1680 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286316200 در ششدانگ 
یکباب ساختمان(دفترکار) احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 89 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 50/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

42- راي شماره 139960302027014063 مورخ 1399/07/21 على شاه ولى فرزند حسن 

بشماره شناسنامه 529 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291423028 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5040 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 314 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
43- راي شماره 139960302027014064 مورخ 1399/07/21 زینت مهتري خوراسگانی 
فرزند نادعلی بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1271196591 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5040 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 314 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
44- راي شماره 139960302027014067 مورخ 1399/07/21 مجید شاه ولى خوراسگانى 
فرزند حسن بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270562193 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5040 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 314 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
45- راي شــماره 139960302027014336 مــورخ 1399/07/29 جواد خلفى خیادانى 
فرزند اسماعیل بشماره شناســنامه 928 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283916134 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7949 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 376/22 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی فضل اله حاجیان.
46- راي شماره 139960302027014339 مورخ 1399/07/29 زهرا قیصرى فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 1132 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288089961 در ششدانگ یکباب 
انبار کاشى و سرامیک احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 28 فرعی از اصلی 15316 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 229/78 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مرتضى امینى فرزند عباس .
47- راي شــماره 139960302027014343 مورخ 1399/07/29 حســن ستوده فرزند 
امامقلی بشماره شناسنامه 976 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288063458 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 180 فرعی از اصلی 10353 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 27/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی عباس سلمانى کردآبادى.
48- راي شماره 139960302027014344 مورخ 1399/07/30 بتول زارعی کرد آبادي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 47 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291249486 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 10304 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 238/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

محمد زارعى کردآبادى فرزند حیدر .
49- راي شماره 139960302027014538 مورخ 1399/08/04 على فروغی ابري فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1275 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283641623 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 12584 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 328/28 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

رضا فروغى ابرى فرزند حسین.
50- راي شماره 139960302027014539 مورخ 1399/08/04 اکبر وثوقی زاد فرزند جواد 
بشماره شناسنامه 42283 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280848405 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 160/98 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حاج کریم و عبدالرحیم حسینعلى زاده خراسانى.
51- راي شــماره 139960302027014639 مــورخ 1399/08/04 منوچهــر طاهــر 
علی گودرزي فرزند هوشــنگ بشــماره شناســنامه 1132 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283605783 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
11840 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 14/39 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

52- راي شــماره 139960302027014659 مــورخ 1399/08/05 مهدى ربیعى فرزند 
عبدالرضا بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملی 1199659665 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 54/69 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
53- راي شماره 139960302027014660 مورخ 1399/08/05 علی چهرازي فر فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1801 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286637295 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1773 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در 5 ثبت اصفهان به مساحت 109 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
54- راي شــماره 139960302027014684 مورخ 1399/08/07 فاطمه فتاحی اردکانی 
فرزند مرتضی بشماره شناســنامه 2463 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289747695 در 
ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
27 فرعی از اصلی 15316 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 71/41 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
55- راي شــماره 139960302027014686 مــورخ 1399/08/07 عباســعلی هادیان 
خوراسگانی فرزند غالمعلی بشــماره شناســنامه 12904 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283830841 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 
فرعی از اصلی 6921 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/75 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
56- راي شماره 139960302027014689 مورخ 1399/08/07 محمد بورانی  فرزند علی 
اصغر بشماره شناسنامه 2177 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287189423 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 135/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
57- راي شــماره 139960302027014690 مورخ 1399/08/07 عباس انوشه بروجنی 
فرزند منصور بشماره شناسنامه 2033 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288368283 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 135/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
58- راي شــماره 139960302027014691 مــورخ 1399/08/07 علیرضــا عابدین 
خوراسگانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 39 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291406761 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5961 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 62/75 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
59- راي شــماره 139960302027014692 مــورخ 1399/08/07 کریــم فائق فرزند 
عبدالمحمود بشماره شناســنامه 53883 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281635820 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 153/41 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
60- راي شماره 139960302027014743 مورخ 1399/08/10 هرمز عسگري وشارهء 
فرزند علی بشماره شناسنامه 570 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198657928 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 121 فرعی از 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/05 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
61- راي شــماره 139960302027014746 مــورخ 1399/08/10 ربابه نیک پی فرزند 
قلی بشماره شناسنامه 5 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199431680 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 121 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/05 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
62- راي شــماره 139960302027014753 مورخ 1399/08/10 حمیده بزاززاده فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 601 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289069093 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/95 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
63- راي شماره 139960302027014754 مورخ 1399/08/10 حسن الهی دوست فرزند 
علی اصغر بشماره شناسنامه 1146 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289317240 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/95 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
64- راي شــماره 139960302027014793 مورخ 1399/08/11 مهدى مسائلى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1622 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287904165 در 3/625 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی 
از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/73 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
65- راي شــماره 139960302027014794 مورخ 1399/08/11 عرفان مسائلی  فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1271990148 در 2/375 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی 
از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/73 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
66- راي شــماره 139960302027014840 مورخ 1399/08/11 بدرالسادات طباطبائی 
خوراسگانی فرزند سیدحسن بشــماره شناســنامه 14203 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283843684 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 6522 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 134/25 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین چنگانیان خوراسگانى.
67- راي شــماره 139960302027014841 مورخ 1399/08/11 سید اصغر طباطبائی 
خوراســگانی  فرزند سیدرضا بشــماره شناســنامه 43139 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282354231 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 6522 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 134/25 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین چنگانیان خوراسگانى.
68- راي شــماره 139960302027014867 مورخ 1399/08/12 سیدمحمد متین پور 
فرزند سیدمحمود بشماره شناسنامه 1975 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286319153 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11518 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 477/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی رمضان عباسى فرزند محمدقاسم.
69- راي شماره 139960302027014869 مورخ 1399/08/12 صدیقه معمار زاده فرزند 
علی بشماره شناسنامه 56674 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281663761 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 207 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
70- راي شماره 139960302027014872 مورخ 1399/08/13 محمد نعمت بخش فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 42051 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281517471 در ششدانگ 
یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 409 فرعی از اصلی 
56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100083 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
71- راي شماره 139960302027014873 مورخ 1399/08/13 محمودرضا نعمت بخش 
فرزند حمیدرضا بشماره شناســنامه 22737 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292144645 
در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 409 
فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100027/6189 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
72- راي شماره 139960302027014875 مورخ 1399/08/13 شهال نعمت بخش  فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 54377 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281640743 در ششدانگ 
یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 409  فرعی از اصلی 
56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100026/96 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
73- راي شــماره 139960302027015023 مــورخ 1399/08/14 رضــا خــراط زاده 
خوراسگانى فرزند عباســعلی بشــماره شناســنامه 6111 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1293426318 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 301 
فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/15 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
74- راي شماره 139960302027015024 مورخ 1399/08/14 علیمحمد رشیدیان فرزند 
فتحعلی بشماره شناسنامه 7 صادره از جرقویه بشــماره ملی 5649609497 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 13227 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 34/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
75- راي شــماره 139960302027015029 مورخ 1399/08/14 عباس نوین فر فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 410 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286339863 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از 
اصلی 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 99/20 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على شاهزیدى فرزند محمد.
76- راي شــماره 139960302027015030 مــورخ 1399/08/14 علی نوین فر  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270842161 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 99/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی على شاهزیدى فرزند محمد.
77- راي شماره 139960302027015031 مورخ 1399/08/14 عصمت مشته زنان فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 55663 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281653659 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از 
اصلی 15201 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 99/20 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على شاهزیدى فرزند محمد.
78- راي شماره 139960302027015228 مورخ 1399/08/17 طیبه رشیدیان فر  فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 510 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286858283 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 263 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241/05 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
79- راي شماره 139960302027015231 مورخ 1399/08/17 مجید رعیتی خوراسگانی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 3787 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293403083 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6173 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24/76 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
80- راي شماره 139960302027015232 مورخ 1399/08/17 محسن جوانمرد  فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه 8076 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293445770 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6173 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24/76 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
81- راي شماره 139960302027015243 مورخ 1399/08/17 مریم نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1271786222 در 12 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100012/91 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
82- راي شماره 139960302027015244 مورخ 1399/08/17 شیرین حر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 22607 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292143355 در 24 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100012/91 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
83- راي شماره 139960302027015245 مورخ 1399/08/17 سبا نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1272928675 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100012/91 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
84- راي شماره 139960302027015246 مورخ 1399/08/17 شهال نعمت بخش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 54377 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281640743 در 12 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100012/91 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
ادامه در صفحه 7
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85- راي شــماره 139960302027015247 مورخ 1399/08/17 شهناز نعمت بخش 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 678 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283576228 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100012/91 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
86- راي شماره 139960302027015404 مورخ 1399/08/20 مصطفی بابائی دورکی 
فرزند نصراله بشماره شناسنامه 43259 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280858184 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 19 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 130/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حاج حسین دردشتى فرزند سید محمد حسین.
87- راي شماره 139960302027015436 مورخ 1399/08/22 قاسمعلی موحدي نسب 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 4099 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283619903 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 331/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى مى باشد.
88- راي شماره 139960302027015439 مورخ 1399/08/22 شیرین حر  فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 22607 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292143355 در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 409 فرعی از اصلی 
56 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100056/01 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
89- راي شماره 139960302027015440 مورخ 1399/08/22 شهال نعمت بخش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 54377 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281640743 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100037/92 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
90- راي شماره 139960302027015443 مورخ 1399/08/22 شیرین حر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 22607 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292143355 در 24 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 100037/92 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
91- راي شماره 139960302027015446 مورخ 1399/08/22 مریم نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1271786222 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100037/92 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

92- راي شماره 139960302027015449 مورخ 1399/08/22 سبا نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1272928675 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100037/92 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
93- راي شــماره 139960302027015452 مورخ 1399/08/22 شهناز نعمت بخش 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 678 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283576228 در 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 409 فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100037/92 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
94- راي شماره 139960302027015746 مورخ 1399/08/29 عصمت قدرتى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287920993 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 2 فرعی از اصلی 10276 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 497/90 
مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمی محمــد ترکیان فرزند 

حسینعلى.
95- راي شماره 139960302027015747 مورخ 1399/08/29 قدرت اله صادقی فرزند 
عبدالرحیم بشماره شناســنامه 697 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287798004 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 10276 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
497/90 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی محمد ترکیان 

فرزند حسینعلى.
96- راي شماره 139960302027015751 مورخ 1399/08/29 علیرضا روغنى ابرى 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 1850 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283647176 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 150 فرعی از اصلی 
12953 واقع در  ثبت اصفهان به مساحت 138/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی محمود فروغى ابرى.
97- راي شماره 139960302027015754 مورخ 1399/08/29 علی شمس سوالري 
فرزند امراله بشماره شناسنامه 22 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199514500 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1591 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 641/38 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
98- راي شــماره 139960302027015774 مــورخ 1399/08/29 زهــرا بیگم زارع 
محمدآبادى فرزند عبدالعى بشــماره شناســنامه 2787 صادره از جرقویه بشــماره ملی 
5649274347 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
15149 فرعی از اصلی 15190 واقع در  ثبت اصفهان به مساحت 70/12 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.

99- راي شــماره 139960302027016053 مــورخ 1399/09/19 مرتضــی ترابی 
زیارتگاهی فرزند پرویز بشــماره شناســنامه 1012 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 
1288149220 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 5634 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

281/14 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
100- راي شــماره 139960302027016054 مورخ 1399/09/19 پرویز ترابى فرزند 
حسینقلى بشماره شناســنامه 7 صادره از شهرضا بشــماره ملی 1199476218 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5634 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/14 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
101- راي شماره 139960302027016056 مورخ 1399/09/19 فریبا ترابى ریارتگاهى 
فرزند پرویز بشماره شناســنامه 4086 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282788434 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5634 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/14 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
102- راي اصالحــى شــماره 139960302027016327 مــورخ 1399/09/29 زهرا 
ترابی محســن آبادي فرزند ابوتراب بشماره شناســنامه 5 صادره از کوهپایه بشماره ملی 
5659584349 در دو دانــگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
9167 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/15 مترمربع 
. خریداري طی سند رسمی صحیح مى باشد که در راى شماره 139960302027009169 

مورخ 1399/05/01 به اشتباه ثبت شده بود.
103- راي اصالحــى شــماره 139960302027016326 مــورخ 1399/09/29 امیر 
قلی دهقان نصیري فرزند محمد علی بشــماره شناســنامه 1 صادره از نائین بشماره ملی 
1249660262 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
9167 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160/80 مترمربع. 
خریداري طی سند رسمی. صحیح مى باشد که در راى شماره 139960302027009168 

مورخ 1399/05/01 به اشتباه ثبت شده بود.
104- راي اصالحى شــماره 139960302027016267 مورخ 1399/09/25 حسنعلی 
دانش ور  فرزند نصراله بشماره شناسنامه 152 صادره از مبارکه بشماره ملی 5419376032 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12358 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 212/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 
از مالک رسمی سیف اله قاسمى نظر آبادى فرزند هاشم صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027006058 مورخ 1399/04/12 به اشتباه ثبت شده بود.
105- راي اصالحى شماره 139960302027015921 مورخ 1399/09/17 رضا موسوى 
فرزند یعقوب بشماره شناســنامه 21221 صادره از تهران بشــماره ملی 0059383224 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12584 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 131/31 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رســمی زین العابدین فروغى ابرى. صحیح مى باشــد که در راى شماره 

139960302027008950 مورخ 1399/04/31 به اشتباه ثبت شده بود
106- راي اصالحى شماره 139960302027015850 مورخ 1399/09/05 رضا کاشانی 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 3152 صادره از خمینى شهر  بشماره ملی 1140555111 
در سه دانگ یکباب باغ ویال  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 46 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 2765/09 مترمربع. خریداري طی سند رسمی. صحیح مى 
باشد که در راى شــماره 139960302027006050 مورخ 1399/04/12 به اشتباه ثبت 

شده بود.
107- راي اصالحى شماره 139960302027015851 مورخ 1399/09/05 اکبر کاشانی 
فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 3805 صادره از برخوار بشــماره ملی 5110153914 
در ســه دانگ یکباب باغ ویال  احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 46 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 2765/09 مترمربع. خریداري طی ســند رســمی

 صحیح مى باشــد که در راى شــماره 139960302027006051 مورخ 1399/04/12 
به اشتباه ثبت شــده بود. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1399/10/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1399/10/21 م الف: 1066624 مهدى شبان- رییس منطقه ثبت اسناد وامالك شرق 

اصفهان  /10/108

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 13996030203500015 – 24 /1399/8 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض  و 
بالمنازع متقاضى آقاى على اکبر ابراهیمى فرزند حسین بشماره شناسنامه 3868 صادره 
از نجف آباد در یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 50 /198 متر مربع پالك فرعى از اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك 301 اصلى  به آدرس شاهین شــهر حاجى آباد بلوار شاهد 
روبروى بنگاه  ماشین امامى بر خیابان بین پالك 160 و 164 واقع در بخش 16 خریدارى 
مع الواسطه از مالک رسمى اقاى محمد نظرى حاجى آبادى محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
م الف: 1074891 - تاریخ انتشار نوبت اول: 21 /10/ 99 و تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/5 

عباسعلى عمرانى - رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /10/154 

آگهى تغییرات 
شرکت شــهر نگار زنده رود ســهامى خاص به شــماره ثبت 27292 و شناسه ملى 
10260480167 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/08/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان مورچه خورت ، روستا 
شهرك صنعتى شمال اصفهان، محله شهرك صنعتى شــمال اصفهان ، بلوار امام رضا ، 
خیابان فن آوران 30 ، پالك 10 ، طبقه همکف و کد پستى 8331131738 تغییر یافت و 
ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 
تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلى شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1073152)

آگهى تغییرات 
شرکت پالسما تک ســپاهان شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 33916 و شناسه ملى 
10102738722 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/10/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احسان ثابت پور به کدملى 1285032527 بسمت مدیر عامل شرکت 
و نایب رئیس هیئت مدیره و على شهنام به کدملى 1290859787 بسمت رئیس هیئت مدیره و 
رضا ثابت پور به کدملى 1292280913 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. حامد رشتچى به کدملى 1292915579 و جواد یارى به کدملى 0384577891 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت با امضاء مشترك احسان ثابت پور (نائب رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل) و على شهنام ( رئیس هیات مدیره) و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه 
کثیراالنتشار 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 (1074388)

آگهى تغییرات 
شــرکت ارتباطات تجارى معراج ســهامى خاص به شــماره ثبت 23984 و شناســه ملى 
10260447832 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - موارد ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: وکالت راجع به اعتراض به راى، 
تجدیدنظر، فرجام خواهى و اعاده دادرسى، وکالت در مصالحه و سازش، وکالت در ادعاى جعل یا 
انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، وکالت در ارجاع دعوى به 
داورى و تعیین داور، وکالت در توکیل، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس، وکالت در دعوى خسارت، 
وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواى ثالث، وکالت 
در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوى ورود ثالث، وکالت در دعوى متقابل و دفاع در قبال آن، وکالت 
در ادعاى اعسار، وکالت در قبول یا رد سوگند، وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایى و تعقیب 
عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعى. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1074394)

تداوم خارش در بدن ممکن است نشانه بیمارى 
یا مشــکلى در پوست باشــد، اگر این خارش در 
ناحیه پشت و کمر باشد، مشکلى مضاعف خواهد

 بود.
ماریا کوبلــو، عضو انجمن متخصصان پوســت 
اســپانیا مى گوید که خارش مداوم یا مکرر کمر 
دالیل زیادى از جمله خشــکى پوســت، آلرژى 
عمومى، آلرژى نســبت به حیوانــات خانگى و 

پوشیدن لباس هاى نامناسب دارد.
او افزود: از دیگر دالیل خارش پشت، مى توان به 
تحریک پوست در نتیجه استفاده از صابون یا مواد 
شیمیایى موجود در مواد شوینده یا بیمارى پوستى 
مانند گال، پســوریازیس یا اگزمــا و نیز گزش 

حشرات، سوزش و زخم اشاره کرد.
آرکیــا گاوین، متخصــص پوســت در آکادمى 
بیمارى هاى پوســتى و ونرولوژى اســپانیا نیز 
توضیح مى دهد که خارش کمر در برخى مواقع به 
دلیل آسیب به ستون فقرات ناشى ازعدم فعالیت 
بدنى، حرکت اشــتباه یا نشســتن نامناسب رخ

 مى دهد.
او تاکیــد کرد: خــارش ممکن اســت در نتیجه 
اختالالت سیستم عصبى مانند استرس، اضطراب، 
افسردگى و وسواس و همچنین عوارض جانبى 

برخى دارو ها و بیمارى دیابت رخ دهد.
این متخصص پوســت با اشــاره به سایر دالیل 
خارش کمر یا هر ناحیه از بدن، کم خونى، کمبود 

آهن و مشــکالت در غده تیروئید، کبد، کلیه ها 
و تومور هــا را از جمله عوامل دیگــر این عارضه 

توصیف کرد.
این متخصص پوست گفت: اگر على رغم مرطوب 
بودن و رعایت بهداشــت شخصى، این وضعیت 
بیش از دو هفته ادامه یابد باید براى انجام معاینات 
الزم به پزشــک مراجعه کرد.او توصیه کرد: اگر 
خارش کمر همراه با تب، اختالل در خواب شبانه یا 
انجام فعالیت هاى روزمره، کاهش وزن، خستگى 
مفرط، قرمزى پوســت و درد معده باشد، معاینه 

پزشکى الزم است.

دکتر «خالد النمر»، مشــاور و استاد بیمارى هاى 
قلبى و کاتتریزاسیون شریانى اظهار کرد: خوابیدن 
بعد از خوردن غذا هاى چرب، پیامد خطرناکى  دارد.

او مى گوید: پس از یک وعده غذایى چرب، ُچرت 
نزنید زیرا باعث افزایش رفالکس معده و اســید 
معده مى شــود همچنین تپش قلــب را افزایش 
مى دهد. این متخصص بیمارى هاى قلبى تأکید 
کرد: خوابیدن بالفاصله پس از خوردن غذا موجب 

خواب منقطع و بسیارى از کابوس ها مى شود.
دانشمندان دانشگاه برزیل هم دریافتند که خطر 
مرگ ناشــى از حمله قلبى در افرادى که قبل از 

خواب غذا مى خورند، افزایش مى یابد. 
طبق این تحقیقات افــرادى که صبحانه را حذف 
کرده و دیر شام مى خورند چهارتا پنج برابر بیشتر 
با خطر آنژین، حمالت قلبى مکرر و مرگ مواجه 

هستند.

موز یکى از محبوب ترین خوراکى ها براى افراد در سراسر جهان 
محسوب مى شود، اما آیا با توجه به قند باالى موز، یک پرسش 
مهم که از سوى مبتالیان به دیابت مطرح مى شود این است که 

آیا موز خوردن خطرناك است؟
هنگامى که دیابت دارید، مهم اســت که سطح قند خون خود 
را تا حد ممکن ثابت نگه دارید. مدیریت قند خون مى تواند به 
پیشگیرى یا کندى پیشرفت برخى از عوارض اصلى پزشکى 
دیابت کمک کند به همین دلیل، اجتناب یا به حداقل رساندن 

غذا هایى که باعث افزایش قند خون مى شوند ضرورى است.
موز على رغــم اینکه یک میوه ســالم اســت، هــم از نظر 
کربوهیدرات و هم از نظر قند، که مواد مغذى اصلى هستند که 
سطح قند خون را افزایش مى دهند، بسیار غنى است. موز حاوى 
کربوهیدرات است که باعث افزایش قند خون مى شوداگر به 
دیابت مبتال هستید، آگاهى از میزان و نوع کربوهیدرات در رژیم 

غذایى مهم است.
این بدان دلیل اســت که کربوهیدرات ها میزان قند خون شما 
را بیش از سایر مواد مغذى افزایش مى دهند، به این معنى که 
مى توانند تا حد زیادى بر مدیریت قند خون شما تأثیر بگذارند. 
وقتى ســطح قند خون در افراد بدون دیابت افزایش مى یابد، 

بدن انسولین تولید مى کند. این سیستم کمک مى کند تا قند 
از خون خارج شده و به سلول هایى که در آن استفاده یا ذخیره 

مى شود، برسد.
با این حال، این روند در افراد دیابتى آنطور که باید کار نمى کند. 
در عوض، یا بدن انسولین کافى تولید نمى کند، یا سلول ها در 
برابر انسولین ساخته شده مقاوم هستند. در صورت عدم مدیریت 
صحیح، این امــر مى تواند منجر به افزایــش غذا هاى داراى 
کربوهیدرات منجر به افزایش قند خون یا افزایش قند خون به 

طور مداوم شود که هر دو ناسالم هستند.
یک موز متوســط (حدود 126 گرم) حاوى 29 گرم 
کربوهیدرات و 112 کالرى است. این کربوهیدرات ها 
به شکل شکر، نشاسته و فیبر هستند، یک موز تنها 

با اندازه متوســط حاوى حدود 15 گرم قند است. موز 
حاوى کربوهیدرات ساده است که مى تواند باعث افزایش 

سطح قند خون بیش از ســایر مواد مغذى شود. موز همچنین 
حاوى فیبر است که ممکن است باعث کاهش جهش قند خون 
شودعالوه بر نشاسته و شکر، یک موز با اندازه متوسط حاوى 3 
گرم فیبر است. هر فردى، از جمله افراد دیابتى، به دلیل مزایاى 

بالقوه سالمتى آن، باید مقدار کافى فیبر غذایى بخورند.

یکى از راه هــاى تعیین چگونگــى تأثیر یک مــاده غذایى 
کربوهیدرات بر قند خون، مشاهده شاخص قند خون آن است. 
به طور کلى پژوهشگران خوردن موز براى مبتالیان به دیابت 
را قدغن نمى کنند، اما توصیه هایى جدى براى محدود کردن 
مصرف موز دارند، براى مثال توصیه مى شود مصرف موز هاى 

بزرگ و رسیده به دفعات در یک هفته رخ ندهد.

ک مى کند تا قند 
ستفاده یا ذخیره 

ید کار نمى کند. 
، یا سلول ها در 
ت عدم مدیریت

 غذا هاى داراى 
ب به ون خون شش قند

2 گرم 
ت ها 
 تنها 

ت. موز 
ث افزایش 

نننین . موز موز همچ همچ
جهشجهشقند خونوننن
33توسط حاوىى33
ب بهددلیل مزایاىاى

 بخوخوررند.

یکى از راه هــاى تعیین چگونگــى تأثیر یک مــاده غذایى 
کربوهیدرات بر قند خون، مشاهده شاخص قند خون آن است. 
به طور کلى پژوهشگران خوردن موز براى مبتالیان به دیابت 
را قدغن نمى کنند، اما توصیه هایى جدى براى محدود کردن 
مصرف موز دارند، براى مثال توصیه مى شود مصرف موز هاى 

به دفعات دردریکیک هفته رخ ندهد. بزرگ و رسیده

دیابتى ها نباید موز بخورند؟

برخــى از انــواع ماکارونى ها 
خالى از کربوهیدرات هستند، به 
این معنى که ارزش غذایى بســیار 
کمى در کنار کالرى ها دارند. با رشد 

کربوهیدرات هــا، گلوتن و شــاخص درك مــردم، از 
گالیسمى، این سوال برایشان پیش مى آید که آیا ماکارونى سالم است؟

ماکارونى مى توانــد یک افزودنى عالى براى یک رژیم غذایى ســالم 
باشد. یافته هاى اخیر نشان مى دهد افرادى که رژیم GI کم با شاخص 
گالیسمى کم دارند، با خوردن ماکارونى، وزن کم مى کنند. این مطالعه 
به این نتیجه رســید که ماکارونى باعث افزایــش وزن یا چربى بدن 

نمى شود.

GI، معیار اندازه گیرى تاثیر غذاى غنى از کربوهیدرات در افزایش قند 

خون است. هرچه سرعت جذب بیشتر شود، سطح قند خون فرد باالتر و 
سریعتر افزایش مى یابد. به طور کلى، غذا هاى با شاخص گالیسمى کم 
مى توانند به فرد کمک کنند تا وزن خود را کنترل کرده و خطر بیمارى 
قلبى و دیابت نوع 2 را کاهش دهد.  طبق انجمن دیابت آمریکا، غذا هاى 
نشاسته اى مانند ماکارونى مى تواند بخشــى از یک رژیم غذایى سالم 
براى افراد دیابتى باشد. با این حال، ضرورى است که سهم ماکارونى را 
کاهش داده و استفاده از سس هاى پر قند و چربى را به حداقل برسانیم. 
همچنین بهتر است ماکارونى سبوس دار یا ماکارونى بر پایه لوبیا یا عدس 

را انتخاب کنید که مواد مغذى بیشترى دارد.
برخى از افراد ماکارونى را از رژیم غذایــى خود حذف مى کنند، زیرا در 

تالش هستند گلوتن دریافتى خود را کاهش دهند. تا زمانى که شخصى 
حساسیت به گلوتن یا بیمارى سلیاك نداشته باشد، هیچ مدرکى وجود 
ندارد که رژیم بدون گلوتن هیچ گونه فایده اى براى سالمتى داشته باشد.
مطالعات نشان مى دهد که بسیارى از انواع ماکارونى هاى فاقد گلوتن 
و سایر محصوالت فاقد گلوتن مى توانند گران تر و از سالمت کمترى 
نسبت به معادل هاى فاقد گلوتن برخوردار باشند. آن ها فیبر و پروتئین 

کمتر و قند و چربى بیشتر از غذا هاى معمولى دارند.
ماکارونى سبوس دار یکى از غذا هایى اســت که رژیم مدیترانه اى را 
تشکیل مى دهد، این یک رویکرد تغذیه اى است که بسیارى از پزشکان 
و متخصصان رژیم درمانى براى کنترل بهتر وزن و کاهش خطر بیمارى 

توصیه مى کنند.

خارش مداوم کمر نشانه چیست؟آیا ماکارونى سالم است؟

خطر خوابیدن بعد از خوردن غذاهاى چرب
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شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، براى ششمین سال 
متوالى موفق به کســب رتبه برتر در بیست و سومین جشنواره 

شهید رجایى شد. 
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد: این شرکت 
حائز رتبه برتر در محور دولت الکترونیک شاخص هاى عمومى، 
در دستگاه هاى اجرایى استان شده که  منشا آن برخوردارى از 

نیروى انسانى متعهد و متخصص  با کار شبانه روزى است.

هاشم امینى با اشــاره به یکپارچه سازى شــرکت هاى آب و 
فاضالب شهرى و روستایى افزود: دامنه وسیع خدمات شرکت 
آبفاى استان اصفهان، با یکپارچگى شرکت ها، گسترده تر شده و 
به طور قطع نیازمند تالش روزافزون پرسنل این شرکت مى باشد 
و  هدف این شرکت همواره صیانت و ارتقاى سرمایه اجتماعى، 

شفاف سازى و انجام خدمات با سرعت مناسب بوده است. 
وى عنوان کرد: ابتکار بدیع شــرکت آبفا استان اصفهان در راه 

اندازى و استقرار سامانه هوشمند خدمات غیر حضورى 1522 
براى اولین بار در سطح کشور و با پوشــش وسیع خدماتى در 
شهرها و روســتاهاى استان در راســتاى نیل به اهداف دولت 
الکترونیک بوده و 23 خدمت در حوزه مشترکین آب و فاضالب 
به صورت برخط و با کیفیت مطلوب به انجام مى رسد که با تحقق 
این مهم، متقاضیان نیازى به حضور فیزیکى در   98 شهر و بیش 

از 950 روستاى استان ندارند. 

امینى در ادامه افزود: سامانه ارتباطى مردمى 122 نیز به صورت 
متمرکز استانى نقش به سزایى در امر امداد رسانى و رسیدگى به 
حوادث آب و فاضالب استان داشته و با تسریع در ارائه خدمات با 
کیفیت مطلوب، موجب رضایتمندى مشترکین را فراهم مى آورد. 
وى با اشــاره به ارتباط تنگانگ شرکت آبفا با مشترکین عنوان 
کرد: مدیریــت و توجه الزم به امر تامین و توزیع آب شــرب و 
بهداشت و آینده پژوهى در این مورد همواره مدنظر قرار داشته و 
تمهیدات الزم اندیشیده شده تا در آینده اى نزدیک دغدغه کمبود 
آب شرب استان به طور کامل مرتفع گردد، ضمن آنکه مدیریت 
مصرف بهینه آب در قالب برنامه هاى کوتاه مدت و میان مدت به 

طور جامع در حال اجرا مى باشد. 
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان با اشــاره به اهمیت 
فعالیت هاى شرکت در بخش درون سازمانى افزود: در بخش 
درون سازمانى با بهره گیرى از فناورى هاى روز دنیا و هوشمند 
ســازى شــبکه هاى خطوط انتقال و توزیع ، تالش مى گردد 
مدیریت عادالنه توزیع آب با کاهش حداقل آسیب هاى ناشى از 

افت فشار و قطعى آب اعمال گردد. 
وى با تشــریح فعالیت ها در بخش برون سازمانى عنوان کرد: 
بخش برون سازمانى با همکارى و تعامل با تمامى گروه هاى 
مرجع و اصحاب رســانه بر اساس نقشــه راه مدون، اقدامات 
بایسته در ارتباط با آگاهى و ارتقاى دانش مردم نسبت به مقوله 
مدیریت مصرف آب با فرهنگ سازى و تغییر سبک زندگى مردم 
به صورت مستمر و در قالب یک استراتژى مشخص و پیوسته 

دنبال مى گردد. 
در بیست و سومین جشنواره شهید رجایى، نوزده دستگاه اجرایى 
استان اصفهان، در آیینى با حضور استاندار و شمارى از مسئوالن 

استانى مورد تقدیر قرار گرفتند.

کسب رتبه برتر توسط آبفا استان اصفهان
 در جشنواره شهید رجایى

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراى 
اسالمى در جریان ســفر دو روزه خود به استان 
چهارمحال و بختیارى، از طرح توســعه مجتمع 
فوالد سفیددشــت و شــرکت ورق خودرو، دو 

شرکت گروه فوالد مبارکه، بازدید کرد.
رئیس مجلس شوراى اسالمى در نخستین روز 
از سفر خود به اســتان چهارمحال و بختیارى به 
همراه جمعى از مســئولین این استان، از خطوط 
تولید شرکت هاى ورق خودرو و فوالد سفیددشت 
چهارمحــال و بختیارى بازدیــد و از نزدیک در 

جریان فعالیت این واحدها قرار گرفت.
وى در مصاحبــه اى گفــت: خوشــبختانه 
امروز شــاهد بودیم که نیروهــاى فنى جوان و 
متخصص، کارهاى فنــى این بخش را به خوبى 
پیش برده انــد. قالیباف افــزود: در زمینه تأمین 
مالى، این  شــرکت ها با تولید و صادرات و سپس 
سرمایه گذارى مجدد مسیر خود را به خوبى پیش 
مى برند. البته در این راه مشکالتى هم دارند که 
بخشى از آن ممکن اســت مربوط به ضوابط و 
مقررات باشــد که ما به ســهم خودمان باید در 

مجلس به آن توجه کنیم.
وى تصریح کرد: مهم تریــن نکته مدیریتى که 
امروز در مورد آن اتفاق نظر داشــتیم این بود که 
اگر مجلس مشکل ایجاد نکند، این گونه واحدها 

مشکلى نخواهند داشت.
قالیباف گفت: در سیاست گذارى ها سعى مى کنیم 
تصدى گرى دولت را کمتــر کنیم و اجازه دهیم 
مطابق اصل 44 قانون اساسى، کار به درستى در 

اختیار مردم و نیروهاى جوان قرار گیرد.
رئیــس مجلــس شــوراى اســالمى در ادامه 
خاطرنشــان کرد: در زمینه مشــکالت گمرکى 
نیز دو ماه پیش جلسه اى با حضور وزراى صمت، 
اقتصاد، جهاد کشاورزى و مدیرکل بانک مرکزى 
برگزار شد. تصمیم هاى خوبى نیز گرفته شد و من 
فکر مى کنم در دوماهه گذشته بیشترین کاالها از 

گمرگ ترخیص شده اند.
وى در زمینه رفع مشکالت کارخانه هاى مستقر 
در جنوب غرب کشور نیز گفت: طبیعتا دولت باید 

در این بخش پیشنهادهایى ارائه دهد تا بتواند هم 
حلقه ها را تکمیل کند و هم کمک کند بخش هاى 
مکمل در کنار هم باشند و در نتیجه حمل ونقل و 

جابه جایى کمترى صورت گیرد.
قالیباف در ادامه افزود: وزارت صمت باید توزیع 
درســت و آمایش صحیح را در این زمینه دنبال 
کند و مجموعه هاى فوالدى طــورى کنار هم 

قرار بگیرند که رسیدن به محصول نهایى تا جاى 
ممکن در یک محیط دنبال شود.

در جریان این بازدید، مدیران عامل شرکت هاى 
ورق خودرو و فوالد سفیددشــت چهارمحال و 
بختیارى نیز نتایج آخرین دستاوردها و اقدامات 
مجموعه هاى تحت مدیریت خود را به ســمع و 

نظر رئیس مجلس شوراى اسالمى رساندند.

بازدید رئیس مجلس شوراى اسالمى از 
شرکت هاى گروه فوالد مبارکه


