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استفاده از2 ماسک 
چه زمانى 

ایده خوبى است؟

کشف فرار مالیاتى 18 میلیارد تومانى
3

3

2

3

«شاد» براى سال آینده 
رایگان ماند

پایان تعطیلى یکساله 
تئاتر اصفهان

نیمى از اصفهانى ها 
سهام عدالت دارند

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى 
ضمن توصیه هاى الزم به سهامداران عدالت خبر داد 

شناسایى 5
2 بازرگان مبتال به 
کروناى انگلیسى

دکتر آنتونى فائوچى، رئیس مؤسسه ملى 
آلرژى و بیمارى هاى عفونى آمریکا و 

عضو ارشد گروه ویژه کاخ سفید در مبارزه 
با کووید-19، به این نکته اشاره داشت که 
استفاده از دو ماسک اقدامى منطقى است...

معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى کاشان 
گفت: دو بیمار در منطقه کاشان شناسایى شده اند 
که بعد از انجام آزمایشات مشخص شد این افراد 
به طور قطعى به کروناى جهش یافته انگلیسى 

مبتال هستند.
مهــدى دالورى با بیــان اینکه ایــن دو بیمار 
بازرگانانى هســتند که از پیرانشهر و اربیل عراق 
به کاشان آمدند، گفت: این افراد در ابتداى ورود 
به شهرستان کاشان در قرنطینه بودند و اقدامات 
درمانى الزم بر روى این دو فرد انجام شده است.

وى با اشاره به قدرت ...
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خواب زمستانى ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالتخواب زمستانى ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت
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جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 2 متهم که  قانون را دور زده بودند خبر داد

ژوله
 به تلویزیون 
برمى گردد

3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بودجه
 9570 میلیارد تومانى 

شهردارى اصفهان 
به تصویب رسید

طرح فروش ویژه در بازارهاى کوثر اصفهان
3

5

سعید مهرىسعید مهرى
 به استقالل به استقالل

 پیوست  پیوست 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 
شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  15:00روز سه شنبه
 به تاریخ  99/12/26

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز چهار شنبه به تاریخ 99/12/27
دریافت اسناد: سایت اینترنتی

www. abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  6680030-8 3 -  031
(داخلی 395 )

نوبت دوم

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل 
تامین 
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

99-4-319

اجراى عملیات تکمیل 
ساختمان هاى جنبى 

ایستگاه پمپاژ فاضالب 
شهر محمود آباد منطقه پنج 

اصفهان

11،508،439،177436،000،000جارى

99-4-328
اجراى خطوط انتقال 

فاضالب ورودى و خروجى 
ایستگاه پمپاژ 
فاضالب دیزیچه

8،907،861،237358,000,000جارى

99-4-329
عملیات توسعه شبکه 

جمع آورى فاضالب آدرس هاى 
سطح شهر خمینى شهر

(با ارزیابى کیفى)

396,000,000  10،183،835،657جارى

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/12/11

روابط عمومى شهردارى گز برخوار

آگهى مناقصه عمومى
شهردارى گز برخوار در نظر دارد به اســتناد بودجه مصوب سال 1400 شهردارى 
نسبت به تهیه و اجراى آسفالت معابر جدیداالحداث مجموعه مسکونى الله سرخ 
و سطح شهر گز از طریق مناقصه عمومى به اشــخاص واجد شرایط اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه، تا پایان وقت ادارى 
روز چهارشنبه به تاریخ 1399/12/27 به واحد عمران شهردارى گز برخوار مراجعه 
نمایند. ضمناً اطالعات تکمیلى مناقصه فوق از طریق وب سایت شهردارى به نشانى 

www.gazborkhar.ir در دسترس مى باشد.

م.الف:1102511

نوبت اول

دعوت کننده: هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت
 بهین افروزش صنعتى پارس پویا سهامى خاص ثبت شده 

به شماره 1883 و شناسه ملى 14006360891
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى 
فوق العاده که در ســاعت 10:00 صبح مورخ 23 / 12 / 1399 در آدرس استان اصفهان ، 
شهرستان شهرضا ، بخش مرکزي ، دهستان دشــت ، روستا شهرك شیمیائی رازي، 
محله فاز 2 ، بلوار رازي ، کوچه ((فرعی 9)) ، خیابان چهارم ، پالك 453 ، طبقه همکف و 

کدپستى 8639115356 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1- تغییر مرکز اصلى شرکت و اصالح ماده 4 اساسنامه
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لهژوله ژولهژوژ
ویزیون به تلویزیون  نب ز تل تلویزیونه به
گرددبرمى گردد رگبرم ى بر

امروز، تقابل سپاهان اصفهان و گل گهر سیرجان

دوئل جذاب محرم با قلعه نویى
هفته شانزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، امروز دوشنبه 
11 اسفند ماه با برگزارى 8 دیدار آغاز مى شــود که در یکى از این مسابقات، 

سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان گل گهر سیرجان است.
نیم فصل نخست لیِگ بیستم به پایان رسید و تیم ها بعد از استراحتى 10 روزه 

آماده برگزارى دور برگشت رقابت ها شده  و سپاهان ...
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رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازى رازى از 
آغاز تست انسانى واکسن تزریقى - استنشاقى کووپارس 

از روز یک شنبه خبر داد.
دکتر على اسحاقى گفت: به طور کلى قرار است 133 نفر 
در فاز اول کارآزمایى بالینى واکسن و واکسن نما دریافت 
کنند که 13 نفر پیش قراول هستند. از 13 نفر فرد پیش 
قراول روز 10 اسفند ماه در روز اول کارآزمایى بالینى دو 
نفر واکسن یا واکسن نما دریافت کردند. وى افزود: 13 
نفر ابتدایى قرار است طى هشــت روز تزریق واکسن را 

تجربه کنند.
وى  تأکید کرد: کســانى که روز یک شــنبه (روز صفر) 

واکسن دریافت کردند، 21 روز بعد دوز دوم (عضالنى) 
و 51 روز بعد دوز ســوم واکســن که استنشاقى است را 

دریافت مى کنند.
رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و ســرم سازى رازى 
تصریح کرد: این دو نفــر از طریق ثبت نام در ســایت 
داوطلبان کارآزمایى بالینى انتخاب شــدند و تست هاى 

مختلفى از جمله تست PCR دادند.
وى در خاتمه تأکید کرد: این دو نفر هیچ  نسبتى با مسئول 
خاصى ندارند. حتى همــکاران ما هم تمایل به داوطلب 
شدن داشــتند اما در این مطالعه حضور ندارند تا تضاد 

منافع شکل نگیرد.

نمایندگان مجلس، تعرفه اینترنت پیام رسان هاى داخلى 
مانند «شاد»، دانشگاه ها، مراکز دولتى و... را در سال آینده 
رایگان تعیین کردند.  نمایندگان در نشســت علنى صبح 
دیروز یک شنبه،10 اســفند ماه در جریان بررسى بخش 
درآمدى الیحه بودجه ســال 1400، با رفع ابهامى درباره 
رایگان بودن اینترنت پیام رسان هاى داخلى مانند «شاد» 

و دانشگاه ها مانند سال 99 در سال آینده موافقت کردند.
بر اساس مصوبه روز شنبه نمایندگان در تبصره (18) بخش 
درآمدى؛ دولت را مکلف کردند که نــرخ تعرفه اینترنت 
را براى استفاده از پیام رســان هاى داخلى 20 درصد نرخ 
تعرفه هاى پیام رسان هاى خارجى تعیین و وصول نماید 

که بر اساس این مصوبه این شائبه به وجود آمد که تعرفه 
اینترنت پیام رسان هاى داخلى مانند شاد، دانشگاه ها، مراکز 
دولتى و... که در ســال 99 رایگان اســت، در سال آینده 

مشمول هزینه خواهد شد.
این رفع ابهام از ســوى مصطفى طاهرى نماینده زنجان 
و طارم مطرح شــد و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند 
که بر اساس آن پیام رسان هاى داخلى مانند شاد مشمول

20 درصد نرخ تعرفه نخواهد شد و همچنین قیمت ترافیک 
پیام رسان داخلى حداکثر 20 درصد ترافیک اینترنت بوده و 
تعیین مصادیق و ضوابط اجرایى آن بر عهده شوراى عالى 

فضاى مجازى است.

آغاز تست انسانى 
دومین واکسن ایرانى کرونا 

«شاد» براى سال آینده 
رایگان ماند

قاچاق  به سبک انگرى بردز!
ویدیویى در شبکه هاى    روزنامه خراسان |
اجتماعى دست به دست شد که شــما را یاد بازى 
«انگرى بردز» مى انــدازد. در این ویدیو مى بینیم 
یک بسته را داخل تیرکمانى که در زمین کاشته اند 
مى گذارند و دو نفرى آن را مى کشند و بعد رها مى 
کنند تا بسته با این ترفند 600 متر جلوتر روى زمین 
بیافتد. اما بر خالف بازى انگرى بردز در این تیرکمان 
مواد مخدر وجود دارد و فروشنده هاى مواد با این کار 
مواد را از افغانستان به سمت ایران پرتاب مى کنند تا 

به دست قاچاقچى ها برسد.

بحران در کف
حسین زندباف، تدوینگر    سینماروزان |
باسابقه یادآور شــد: زمانى که من مسئول هیئت 
ساماندهى صنوف سینمایى بودم خدمت رئیس 
جمهور وقت محمود احمدى نژاد رسیدیم و بنده 
به ایشان گفتم باید ســینما از کف حمایت شود. 
تأکید کردم که یک بلیت فروش سینما با حقوقش 
نمى تواند حتــى روزانه نان ســنگک بخرد. این 
واقعیتى است که زندگى هنرمندان دچار بحران 

شده است.

خوشنویس تیتراژها 
درگذشت

  باشگاه خبرنگاران جوان | صمــد 
رستمخانى از نستعلیق نویسان مشهور دار فانى 
را وداع گفت. رستمخانى متولد 1327 در زنجان، 
استاد خوشنویسى نستعلیق بود. این هنرمند خطاط 
تیتراژ ابتدایى و پایانــى مجموعه هاى تلویزیونى 
ماندگار «هــزار دســتان» را در ســال 1366 و 

«سربداران» را در سال 1360 نگارش کرد.

ابتالى یک کودك به کرونا
  مهر | رئیس دانشگاه علوم پزشکى قم 
گفت: صبح یک شنبه تست جهش یافته انگلیسى، 
یک کودك 10 ساله قمى تأیید شد.گفتنى است پنج 
شنبه هفته گذشته ابتالى دو نفر در قم به ویروس 
کروناى انگلیسى تأیید شد و این کودك سومین 
مورد ابتال به ویروس جهش یافته انگلیســى در 

استان قم است.

کشف حجاب چند ساعته!
سارا خوئینى ها بازیگر باسابقه    روزیاتو|
کشورمان با انتشــار یک استورى، عکسى بدون 
حجاب از خود گذاشت و نوشت: «به یاد روزهایى 
که بدون ماسک نفس مى کشیدیم...»، البته او به 
سرعت این اســتورى را از صفحه خود پاك کرد. 
خوئینى ها 651 هــزار نفر دنبال کننده در صفحه 
خود دارد و تیک آبى اینستاگرام را نیز گرفته است. 

وى به تازگى پدر خود را بخاطر کرونا از دست داد.

20 هزار فرزند
 استخدام مى شوند

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد    ایسنا|
شهید و امور ایثارگران گفته است: رئیس جمهورى 
دستور دادند تا پایان امسال 20 هزار فرزند شهید 
و جانباز 70 درصد استخدام شوند. سعید اوحدى 
گفت: با وجود این، تحرکاتى دیده مى شود که به 
شکلى در مقابل دستور رئیس جمهور هم مقاومت 
مى شود. اما ما پاى آن ایستادیم و از این حق کوتاه 

نمى آییم.

افتخارى براى وکال خواند
  تسنیم| نماهنگ «فرشته عدالت» با 
ترانه جدیدى از علیرضا افتخارى همزمان با روز 
وکیل از سوى مرکز وکالى خانواده قوه قضاییه 
منتشر شد. آهنگساز این اثر عماد توحیدى است 
که آن را بر روى شعرى از مهدى سیار و در سبک 

ـ سنتى ساخته است. پاپـ 

هشدارهاى چینى
باید به دست اندرکاران    روزنامه اطالعات |
سیاست خارجى و اطالعاتى کشور هشدار دهیم که 
مواظب حضور چینى ها در ایران باشــند؛ زیرا دولت 
چین تالش مى کند تــا مأموران خــود را زیر لواى 
کارگر یا کارشناس و بازرگان راهى مناطق مختلف 
دنیا کنــد و احتمال دارد حضور بیــش از حد آنها در 
ایران، در مواردى به نفع منافع ملى ما نباشد. عالوه بر 
این، در افواه عمومى شایعات زیادى دال بر واگذارى 
بنادر و جزیره کیش یا قشم به چینى ها شکل گرفته 
که موجب سست شدن باور مردم نسبت به حاکمیت 
مى شــوند. ذکر این نکته الزم اســت که در پروژه 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، ابتدا قرار بود چینى ها 
سرمایه گذارى کنند اما از آنجا که مى خواستند3000 
کارگر چینى را به بندر عباس گسیل کنند، با تقاضاى 
آنها مخالفت و برایشــان استدالل شــد که هزاران 
مهندس و کارگر ایرانى به خوبــى از عهده این کار 
بر مى آیند؛ لیکــن آنها پروژه و ســرمایه گذارى را 

رها کردند.

راه اندازى 
مدارس علوم و معارف 

مشــاور عالــى وزیــر و دبیر ســتاد   انتخاب|
همکارى هاى حــوزه علمیه و آمــوزش و پرورش 
از برنامه ریزى براى ایجاد مــدارس علوم و معارف 
اسالمى وابسته به حوزه هاى علمیه در استان هاى 
کشــور خبر داد. حاجیان زاده با بیــان اینکه امروز 
حوزه هــاى علمیه به صــورت رســمى وارد حوزه 
تألیف کتب درسى شده اند ادامه داد: سازمان تألیف 
کتب درســى، مغز متفکر آموزش و پرورش است و 
خوشــبختانه حوزه هاى علمیه در تمامى گروه هاى 

درسى در این بخش نماینده دارند.

کنایه تند به مجلسى ها
 برترین ها| حســام الدین آشــنا، مشاور 
رســانه اى حســن روحانى با کنایه بــه مصوبات 
مجلس در حســاب کاربرى اش در توییتر نوشــت: 
«به عزیزانى در مجلس عــرض مى کنم که اجراى 
مصوبات دولت انداز در ایــن روزها، قاعدتًا بر عهده 
دولت جوان و انقالبى مطلوب شما در فرداست. کار 
را براى آن نو سفران دشوارتر از این نکنید شاید آن 
عزیزان آمادگى کافى نداشــته باشند که همزمان با 
مشــکالت تحریم و کرونا و بودجه مصوب مواجه 

شوند.»

از این جهنم 
نجاتتان مى دهیم!

  فارس| محمود احمدى  بیغش، نماینده شازند 
در مجلس شوراى اســالمى با بیان اینکه اظهارات 
وزیــر ارتباطات در خصوص گران کــردن اینترنت 
از ســوى مجلس اصًال صحت نــدارد، اظهار کرد: 
 آقاى آذرى جهرمى دنبال این اســت که دیده شود 
به همین دلیل حرف هاى عجیبــى مطرح مى کند. 
وى تأکید کرد: مجلس دنبال این اســت تا مردم از 
زندگى جهنمى که حاصل عملکرد هشت ساله دولت 
روحانى اســت نجات پیدا کنند نه اینکه بار گرانى  را 

سنگین تر کند.

از الریجانى حمایت نمى کنیم
  ایلنا | حجت االسالم غالمرضا مصباحى  مقدم، 
عضو شوراى مرکزى و سخنگوى جامعه روحانیت 
مبارز  در خصــوص اظهارات علیرضــا زاکانى که 
گفته بود «جریانى در مقابل شوراى ائتالف تشکیل 
شــده که ظاهراً داعیه وحدت دارد امــا آنچه فهم 
مى شود این است که قرار است الریجانى به عنوان 
انتخاب نهایى از این جریان بیرون بیاید» گفت: من 
اطالع دقیق ندارم و سخنگوى شوراى وحدت بهتر 
مى تواند در این رابطه اظهار نظر کند اما آنچه تا اینجا 
مى دانم این است که تا امروز اصًال هیچ صحبتى در 
خصوص اینکه از آقاى الریجانى یا هر گزینه دیگرى 
حمایت صورت گیرد، در شوراى وحدت مطرح نشده

 است.

خبرخوان

کارتل هــاى مواد مخدر در حال توســعه زیردریایى هاى پیشــرفته جدید 
براى حمل مواد مخدر و قاچاق آن به ایاالت متحده هســتند که مى تواند 
محموله هایى از کوکایین بــا ارزش تا 86 میلیون پوند را بدون شناســایى 
شدن، از طریق زیر دریا به مقصد برساند. نقشه هاى سرى کارتل هاى مواد 
مخدر براى نسل هاى آینده زیردریایى هاى پنهانکار توسط پلیس کلمبیا و 
در جریان حمله به پایگاه جنگلى یکى از کارتل هاى مواد مخدر این کشور به 
دست آمده و نگرانى ها در مورد استفاده از زیردریایى براى انتقال مواد مخدر 

را افزایش داده است. 
موضــوع اســتفاده از زیردریایى ها بــراى قاچاق مواد مخــدر موضوعى 
اســت که از اواســط دهه 2000 شــناخته شــده اما تا همین اواخر، این 

زیردریایى ها بسیار اولیه و نیمه شناور بودند.
نســل هاى جدید زیردریایى هاى موادبر از موتورهاى الکتریکى اســتفاده 

مى کنند که باعث مى شــود به شــدت بى صدا بوده و شناسایى آنها بسیار 
دشوارتر اســت در حالى که محموله آنها چهار برابر زیردریایى هاى پیشین 

است. ســازندگان این زیردریایى ها در مکان هایى مخفى آنها را ساخته و 
کارتل هاى مواد مخدر براى ســرمایه گذارى در تکنولوژى جدید و انتقال 
مشترك مواد مخدر به ایاالت متحده، اختالفات و درگیرى هاى خود را کنار 
گذاشته اند. براى ساخت زیردریایى که اخیراً در کلمبیا کشف شده بیش از یک 
میلیون دالر هزینه شده است. بر اســاس نقشه ها و طرح هایى که به دست 
نیروهاى پلیس کلمبیا افتاده است، این زیردریایى قرار بود یک محموله شش 
تنى مواد مخدر را به بازار ایاالت متحده برساند که ارزشى 86 میلیون پوندى

 دارد. 
این زیردریایى ها در زیر آب از دو موتور الکتریکى بــا باترى هایى به وزن 
10 تن اســتفاده مى کنند. بدین ترتیب این زیردریایى مى تواند 12 ساعت 
بدون توقف در زیر دریا حرکــت کند و بعد از رســاندن محموله، در مقصد 
غرق مى شــود و به صدها زیردریایى غرق شــده دیگر در قعر دریا خواهد

 پیوست.

ساختمان هاى ضد زلزله در عصر هخامنشیان پایه گذارى 
شده است.

بناهاى ساخته شده در 2500 سال پیش در مجتمع پاسارگاد 
تحمل زلزله با شدت 7 ریشتر را دارند. این بناها بر روى دو 
پى قرار دارند که پى اول از سنگ و مالت و ساروج بوده و پى 
دوم فقط از سنگ مى باشد که بر روى پى اول مى لغزد و به 

این ترتیب مى تواند در برابر زلزله مقاومت کند.
این شیوه جزو جدیدترین تکنولوژى سازه مى باشد که در 
دنیا انجام مى شــود و ایرانیان در زمان هخامنشیان به آن 

پى برده بودند. 
همانطور که آگاه هستید ایران در خط زلزله خیز جهان قرار 
دارد و بناهاى به جا مانده پرسپولیس و پاسارگاد که از 2500 

سال پیش تا کنون باقى مانده گواه این سند است.
مؤسسه مقابله با حوادث طبیعى سومیتومو ژاپن نیز ازایرانیان 
به عنوان اولین مردمان جهان در مقابله با حوادث طبیعى و 
کنترل آن یاد کرده اســت. این تکنولوژى توانسته است 
بناهاى پاسارگاد و پرسپولیس را که در خط زلزله خیز جهان 

نیز واقع شده اند را در حدود 25 قرن مصون نگه دارد.

هفته پیش خبرى مبنى بر مرگ مشکوك هزاران ماهى  در 
سواحل عسلویه همراه با تصاویر و فیلم هایى از این اتفاق 
تلخ فضاى مجازى را پر کرد که واکنش هاى متفاوتى در 

پى داشت.
مدیرکل محیط زیست استان بوشــهر در خصوص فیلم 
منتشر شده در فضاى مجازى و ماجراى ماهى هاى مرده 
عسلویه عنوان کرده است: پس از گزارش مرگ ماهى ها در 
محدوده سایت عسلویه همکاران ما به همراه کارشناسانى از 
شیالت و منطقه ویژه اقتصادى پارس در محل حاضر شدند 
و به بررســى موضوع پرداختند. بررسى ها نشان مى دادند 

ماهى هاى تلف شده همگى از یک نمونه خاص و از گونه 
تن ماهیان بوده اند. نمونه هایى از این ماهى براى بررسى 
بیشتر به آزمایشگاه فرستاده و مشخص شد که علت مرگ 

آلودگى نفتى و شیمیایى نبوده است.
این در حالى است که بهزاد حیدرى، سرپرست معاونت صید 
و بنادر ماهیگیرى اداره کل شیالت استان بوشهر علت تلف 
شدن ماهیان در ساحل عسلویه را نشت مواد نفتى به دریا 
دانسته است؛ با این حال، تا امروز خبر یا گزارشى در خصوص 
نتایج نمونه گیرى ها یا تعیین علت دقیق مرگ ومیر ماهى ها 

در ساحل عسلویه منتشر نشده است.

زنى به نام «نیسى پرز» در هندوراسى یک روز پس از تشییع 
جنازه اش در قبر زنده شد. این اتفاق شیرین و باورنکردنى 

دوباره پایان تلخى براى این زن رقم زد.
ماجرا از این قرار بود که نیسى هنگام شنیدن صداى شلیک 
گلوله در نزدیکى خانه اش هوشیارى خود را از دست داده 
بود. اطرافیان به گمان اینکه نیسى فوت کرده است او را به 

بیمارستان منتقل و پزشکان نیز مرگ او را تأیید مى کنند.

همسر نیسى یک روز پس از دفن وى بر سر مزارش حاضر 
مى شود و صداهایى از داخل قبر مى شنود. او موضوع را به 
نزدیکانش خبر مى دهد و نیسى را در حالى زنده از قبر خارج 
مى کنند که دستانش بخاطر تالش براى بیرون آمدن از 

تابوت زخمى شده بود.
این زن دوباره به بیمارستان منتقل شد، اما با وجود تالش هایى 

که براى نجات جانش صورت گرفت، جان باخت.

یک تحلیلگر اصولگراى مسائل سیاســى درباره احتمال 
عدم کاندیداتورى محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست 
جمهورى 1400 گفت: بعید مى دانم جریان آقاى قالیباف 
هدف اصلى اش این باشد که نامزدى در انتخابات ریاست 

جمهورى را به آقاى رئیسى تعارف کند.
محمد مهاجرى افزود: دو حالت براى مطرح کردن خبر عدم 
کاندیداتورى قالیباف در 1400 وجود دارد نخست آنکه ببینند 
افکارعمومى و کنشگران سیاسى اطراف سایرکاندیداها 
چه واکنشى نشان مى دهد. حالت دوم آن است که نتیجه 

نظرسنجى هاى اخیر نشان مى دهد آراء منفى آقاى قالیباف 
رشد قابل توجهى پیدا کرده است. 

مهاجرى در پایان گفت: اگر آقاى قالیباف براى نامزدى در 
انتخابات ریاست جمهورى نیاید معتقدم در سه سال آینده 
مى تواند در جایگاه ریاست مجلس موفق باشد اما اگر بیاید 
و پیروز شود معتقدم در این صورت رئیس جمهور موفقى 
نخواهد بود. اگر هم رأى نیاورد در آن صورت براى تداوم 
حضور در همین جایگاه ریاست مجلس هم با چالش هایى 

مواجه مى شود.

حکم قصاص «آرمان» پســرى که به قتل دختر مورد 
عالقه اش «غزاله» متهم اســت براى دومین بار توسط 

دیوان عالى کشور تأیید شد.
در سال 92 آرمان بعد از دستگیرى در بازجویى ها به قتل 
غزاله اعتراف کرد. او گفت ابتدا با غزاله درگیر شد، پس 
از آن او را به قتل رسانده و جسدش را در سطل زباله رها 
کرده بود. پس از این اعترافات، جســتجوها براى یافتن 
جسد غزاله آغاز شد اما نتیجه اى نداشت و جسد او هنوز 
پیدا نشده است. آرمان پس از مدتى اعترافات خود را پس 

گرفت و ادعا کرد مرتکب قتل نشده است.
او گفت غزاله به خانه آنها آمده بود که هنگام بازگشــت 
در راه  پله پایش لیز خورد و روى پله  هــا افتاد و جانش 
را از دست داد. به ادعاى آرمان، او که ترسیده بود غزاله 
را از جاى خود بلند کرد و در یک چمدان گذاشــت و در 
نزدیکى یک سطل زباله رها کرد. او تأکید کرد که غزاله 

را نکشته است.
اما انکارهاى آرمان راه به جایى نبرد. او با آنکه در زمان 
قتل هنوز 18 سال نداشت و تنها چند روز تا 18 سالگى او 
مانده بود، در دادگاه به قصاص محکوم شد. رأى صادره 
براى آرمان به تأیید دیوان عالى کشــور رسید و پرونده 

براى اجراى حکم آماده شد.

با این حال، چند روز پیــش از اجراى حکم، وکیل آرمان 
متوجه شد بعد از تاریخ تشــکیل پرونده، براى غزاله در 
دانشــگاه برگه مرخصى به نام او صادر و دفترچه بیمه 
این دختر جوان هم تمدید شــده بود، بــه همین دلیل 
درخواست اعاده دادرسى کرد. دو نفر از قضاتى که قبًال 
رأى بر قصاص داده بودند اعالم کردند با توجه به اسناد 
به دست آمده و تاریخ آنها که مربوط به بعد از گم شدن 
غزاله بود، باید تحقیقات بیشــترى در این زمینه صورت 

گیرد.
در عین حال خانواده غزاله هــم تصمیم گرفتند مهلت 
دیگرى به آرمان دهند تا جاى جسد دخترشان را بگوید. 
مادر غزاله گفت اگر آرمان محل دفن جسد را بگوید از او 
گذشــت خواهد کرد. با توجه به مدارك به دست آمده و 
قبول اعاده دادرسى، دادگاه دیگرى براى آرمان برگزار 
شد. آرمان که حاال دانشــجوى مقطع فوق لیسانس در 
دانشگاه شــهید مدرس اســت، بار دیگر ادعا کرد قتلى 
مرتکب نشــده و از جاى جســد بى خبر است و ممکن 
است غزاله هنوز زنده باشد.در نهایت با نظر دادگاه آرمان 
در قتل مجرم تشخیص داده و به قصاص محکوم شد. 
دیوان عالى کشور رأى صادر شده را بار دیگر تأیید کرده 

است.

پرونده پر ابهام قتل غزاله بسته مى شود؟

حکم قصاص آرمان دوباره تأیید شد

تجهیز قاچاقچیان مواد مخدر به زیردریایى هاى پیشرفته! 

هخامنشیان ساختمان هاى ضد زلزله مى ساختند

ماجراى تلخ مرگ ماهى ها در خلیج فارس

یک زن روز پس از دفنش زنده شد!

قالیباف نامزدى 1400 را تعارف نمى زند

خداحافظى شهاب حسینى از اینستاگرام بعد از واکسن زدن 
پرسروصداى او در آمریکا که واکنش هاى منفى بسیارى 
را به دنبال آورد، در روزنامه «شــهرآرا» هــم بازتاب پیدا 

کرده است. 
این روزنامه در گزارشــى زیر عنوان «نه، آقاى حسینى، 
شترسوارى دوال دوال نمى شــود»  بعد از مرورى بر شرح 
کارهاى این سلبریتى در سال هاى اخیر، «قهر» حسینى با 
دنیاى مجازى را زیر سئوال برده است. «شهرآرا» نوشت:  
«نکته اینجاست که این حرکت آقاى حسینى مانند پست و 

توضیح هاى اولش، به جاى پرداختن به اصل مطلب، بازهم 
به چیزهاى دیگرى پرداخته است. او مى توانست هیچ چیز 
نگوید و خود را بدهکار کسى نداند و درباره تناقض رفتارش 
هم چیزى نگوید. اما وقتى قرار است واکنشى درباره رفتارش 
نشان بدهد، شعرنوشــتن و حمله به کاربران اینستاگرام و 
توییتر چندان توجیهى ندارد. همه چیز فقط درباره یک فیلم 
بود و یک عالمت سئوال؛ چرا گفتار و رفتار آقاى حسینى 
تناقض داشته است و حرف هاى رســمى اش با کارهاى 
غیررسمى اش هماهنگى ندارد؟ این چالش را یا مى شد در 

سکوت خبرى گذراند یا با توضیحى دقیق رد کرد.»

شترسوارى دوال دوالى شهاب حسینى!
آرمان کیانى

  حسین على پناهى / روزیاتو |
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ثبت 85 میلیمتر بارش در 
اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان گفت: از 
ابتداى سـال جارى آبى تاکنون 85 میلیمتـر بارش در 
استان اصفهان ثبت شده که بیانگر کاهش 18 درصدى 
بارش ها در بلند مدت است. منصور شیشه فروش گفت: 
در بارش هاى اخیر 45 سانتى متر برف در فریدون شهر 

و 15 سانتى متر برف در سمیرم داشتیم.

توقیف BMW قاچاق
یک دسـتگاه خودروى BMW قاچاق بـه ارزش 20 
میلیارد ریال توقیف شـد. جانشـین فرمانده انتظامى 
استان گفت: ماموران پلیس راه استان حین گشت زنى 
و کنترل خودرو هاى عبورى در محور جنوب اسـتان 
به یک دستگاه خودروى BMW ایکس 6 مشکوك و 
آن را متوقف کردند. سرهنگ محمدرضا هاشمى فر 
افزود: پالك نصب شده بر روى آن هم متعلق به یک 

دستگاه خودروى پژو پارس بوده است.

پاکدستى پاکبان باغبادرانى
پاکبان امانت دار شـهردارى باغبادران دسـتبند طال 
را به صاحبش باز گرداند. رسـول جعفرى پس از پیدا 
کردن این دسـتبند طال به ارزش تقریبى 15 میلیون 
تومان در زباله ها با اطالع مسئول مربوط، طالى پیدا 
شده را به صاحبش تحویل داد. تاکنون در چند نوبت 
اموال و اشـیا  با ارزش شـهروندان در زباله هـا و یا در 
هنگام نظافت شهر پیدا شده است که پاکبانان امانت 

دار اموال پیدا شده را به صاحبانشان تحویل داده اند.

رفع انسداد شبکه توزیع آب 
به گزارش روابط عمومى آبفا فریدونشهر، گرفتگى و 
انسداد شبکه توزیع آب خیابان امام شهر فریدونشهر 
رفع و اصالح گردید. الزم به توضیح است که قدیمى 
بودن شبکه توزیع آب محل موجب گرفتگى و انسداد 
شـبکه توزیع آب گردیده بود و در کوتـاه ترین زمان 

ممکن رفع شد.

لزوم همکارى کشاورزان 
مدیر امور آبفا منطقه یک در دیدار با کشاورزان شرق 
و جنوب شـرق اصفهان به تامین حق آبه و همچنین 
تکمیل شبکه فاضالب محله ها و شهرك هاى شرق 
اصفهان تاکید کرد. در این دیدار که با حضور نماینده 
کشاورزان برگزار شد، حمید اشتهاردیها ابراز امیدوارى 
کرد تا با همکارى کشـاورزان عملیات حفارى جهت 
لوله گذارى شبکه فاضالب و تکمیل شبکه فاضالب 

شرق اصفهان تسریع شود. 

بازدید از مرکز خاتم االنبیاء (ص) 
 عضو هیات مدیره شـرکت مخابرات ایران به همراه 
جمعى از مسـئولین ،از مرکز مخابراتى حضرت خاتم 
االنبیاء (ص) واقع در خیابان رباط شهر اصفهان بازدید 
کردند. در این بازدید ابراهیم یافتیان به همراه حجت 
االسـالم محمد تقى نقد على نماینـده مردم خمینى 
شهر در مجلس شـوراى اسالمى،اسـماعیل قربانى 
مدیر منطقه،مهدى حیدرى زاده مشـاور مدیر عامل 
شـرکت مخابرات ایـران در امـور مناطـق و تعدادى 
از مدیران ایـن مجموعـه از نزدیک در جریـان روند 

بازسازى این مرکز قرار گرفتند. 

13 اسفند
آغاز جشن نیکوکارى 

مدیـرکل کمیته امداد اسـتان اصفهان گفت: جشـن 
نیکوکارى در استان اصفهان از 13 اسفندآغاز مى شود. 
کریم زارع افـزود: بـا توجه به شـرایط ویـژه و وجود 
بیمارى کرونا، امسـال جشـن نیکوکارى در شـرایط 
خاص و بـا همکارى آمـوزش و پـرورش از سـامانه 
شاد، 14 اسـفند با برپایى پایگاه جمع آورى کمک در 
میدان هاى اصلى شهر ها و 15 اسـفنددر مصال هاى 

نماز جمعه برگزار مى شود.

خبر

مدیرعامل سازمان میادین میوه تره بار و ساماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان گفت: طرح فروش ویژه پایان 
سال بازارهاى کوثر شهردارى تا 12 اسفندماه سال جارى 
اجرا مى شــود. محمد مجیرى اظهار کــرد: طرح فروش 
ویژه پایان ســال بازارهاى کوثر شــامل 23 قلم کاال در 
گروه هاى مختلف اســت که با تخفیف 15 تا 34 درصد به 
شهروندان عرضه مى شــود. وى با بیان این که بازارهاى 
روز کوثر همواره بر شــهروندمدارى و عرضه کاالهاى با 
کیفیت و مناسب تاکید دارند افزود: همه اقالم فروش ویژه 
و تخفیفات مربوط به کاالها قبل از اعالم توسط کارگروه 
قیمت گذارى واحد بازارهاى سازمان بررسى و سپس مجوز 

آن صادر مى شود.
مدیرعامل سازمان میادین میوه تره بار و ساماندهى مشاغل 
شهرى شهردارى اصفهان با اشــاره به توسعه بازار کوثر 
شماره دو واقع در سپاهان شــهر، تصریح کرد: این بازار با 
همکارى شــهردارى منطقه 5، از متراژ 900 مترمربع به 
فضاى دو هزار مترمربع توسعه خواهد یافت. وى اظهار کرد: 
طرح توسعه بازار کوثر شماره 2 در سال 1400 آماده استفاده 
و بهره بردارى خواهد بود. همچنین فروشگاه کوثر 11 نیز 
در سال هاى قبل در زمینى با کاربرى کشاورزى راه اندازى 
شده و به همین علت هم دچار نشست فونداسیون شده بود، 

اما با عملیات زهکشى دنبال ترمیم این فروشگاه هستیم.

معاون مالى و اقتصادى شــهردار اصفهان بــا بیان اینکه 
شهردارى کسب درآمدهاى خود را از طریق فروش تراکم 
کاهش داده است گفت: شهردارى در ســال هاى اخیر از 
ابزارهاى نوین مالى از جمله قانون ارزش افزوده بهره مند 

شده است. 
مرتضى طهرانى با اشاره به میزان کاهش درآمد شهردارى 
از طریق فروش تراکم در بودجــه 1400 تصریح کرد: در 
بودجه سال آینده شــهردارى که در مرحله تصویب است، 

نسبت درآمد تراکم تقریباً به 30 درصد کاهش یافته است.
وى گفت: شهردارى در ســال هاى اخیر از ابزارهاى نوین 
مالى از جمله قانون ارزش افزوده بهره مند شده است. وى 

دیگر ابزار نوین مورد استفاده شهردارى را موضوع مشارکت 
دانست و خاطرنشان کرد: به جاى فروش امالك شهردارى 
به صورت خام، با ســازندگان مشــارکت کرده و از ارزش 

افزوده ساختمان ها نیز بهره مند مى شویم. 
معاون مالى و اقتصادى شهردار اصفهان گفت: در سال هاى 
اخیر شهردارى به خوبى از اوراق مشارکت استفاده کرده و 
سهم شهر اصفهان را از اوراق مشــارکت به دست آورد به 
طورى که در این راستا اعداد خوبى را براى حمل و نقل ریلى 
و اتوبوسرانى دریافت کردیم. طهرانى اظهار امیدوارى کرد 
با اقدامات صورت گرفته تراکم فروشــى در شهردارى به 

عنوان منبع درآمد محسوب نشود.

سیر نزولى فروش تراکم
 در اصفهان

طرح فروش ویژه 
در بازارهاى کوثر اصفهان

مدیرکل امــور اقتصادى و دارایــى اصفهان گفت: بیش 
از 2 میلیون و 600 هزار نفر در این اســتان ســهامداران 
سهام عدالت هستند که 68 درصد این جمعیت به صورت 

غیرمستقیم سهم خود را مدیریت مى کنند.
على صبوحى با اشاره به وضعیت مشموالن سهام عدالت 
در اســتان افزود: از میان بیش از 2 میلیــون و 600 هزار 
سهامداران این اســتان، بیش از 854 هزار نفر به صورت 
مستقیم و بیش از یک میلیون و 806 هزار نفر به صورت 

غیرمستقیم سهم خود را مدیریت مى کنند.
استان اصفهان پنج میلیون و 200 هزار نفر جمعیت دارد.

وى نوع مدیریت ســهام  را وجه تمایز بین اداره مستقیم 
و غیرمستقیم توســط مردم بیان  کرد و اظهارداشت: در 
مدل مستقیم، افراد پس از آزادســازى سهام خود بدون 
واســطه میزان ســهم خود را مدیریت مى کنند ولى در 
روش غیرمستقیم  مالکیت و مدیریت سهام فرد، از طریق 

شرکت هاى سرمایه گذارى استانى، ساماندهى شده و در 
سود یا زیان احتمالى به ســهامدار بر اساس عملکرد این 

شرکت ها خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصــادى و دارایى اصفهان یادآور شــد: 
در روش غیرمســتقیم اشــخاص مى توانند با مراجعه به 
کارگزارى هاى منتخب حداکثر 60 درصد از سهام خود را 
به شرکت سرمایه گذارى اصفهان بفروشند. به گفته وى 
همه افراد در مدیریت مستقیم و غیرمستقیم از شرکت هایى 

که در آینده تاسیس خواهند شد نیز سهامدار مى شوند.
صبوحى گفت: کســانى که روش غیرمســتقیم را براى 
مدیریت ســهام انتخاب کرده اند، براى حفظ حقوق خود 
و بهره مندى از مزایاى این ســهام از جمله دریافت سود 
سهام، در انتخابات و مجمع عمومى سهام عدالت شرکت 

کنند.
وى مراجعه به سایت سجام و تکمیل اطالعات شخصى و 

و احراز هویت را از مهمترین مراحل فرآیند انجام این اقدام 
براى شرکت در انتخابات هیات مدیره اعالم کرد و افزود: 
براى تسهیل شرایط، سهامداران، کارگزارى ها و بانک هاى 
منتخب به صورت رایگان جهــت ثبت نام و احراز هویت 
الکترونیکى اقدام کرده که اسامى این مراکز بر روى وب 
سایت اداره کل امور اقتصادى و دارایى اصفهان به آدرس 

es.mefa.ir قرار گرفته است.
وى سامانه "ستان" به آدرس  setan.seo.ir را براى ثبت 
نام نامزدهاى انتخاباتى و سایر فرآیندهاى این حوزه معرفى 
و خاطرنشان کرد: انتخاب و تشکیل هیات مدیره قوى در 

امر کیفى سازى کار و نتایج بهتر نقش خواهد داشت.
بزرگترین انتخابات اقتصادى کشور 20 اسفند ماه امسال به 
صورت الکترونیک برگزار خواهد شد که برگزارى مجامع، 
مدیریت شرکت هاى سرمایه گذارى اســتانى در اختیار 

هیات مدیره جدید قرار مى گیرد.

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى ضمن توصیه هاى الزم به سهامداران عدالت خبر داد 

نیمى از اصفهانى ها 
سهام عدالـت دارند

نمایــش «آن گاه که باران اســتخوان هایت 
باریدن مى گیــرد» پس از تعطیلى یکســاله 
تئاترهاى استان اصفهان،  در تاالر هنر به روى 

صحنه مى رود.
بیش از یکســال اســت که هیچ نمایشــى 
در اصفهان به دلیل شــیوع ویــروس کرونا 
بر روى صحنه تئاترهاى شــهر نرفته است. 
حاال و پــس از این وقفه طوالنــى، تاالر هنر 
اصفهان اولیــن نمایش پس از بازســازى را 
بر روى صحنه مى برد. نمایــش «آن گاه که 
باران اســتخوان هایت باریدن مى گیرد» به 
کارگردانى فرینا مهرآذر برگزیده شده تا چراغ 

تئاتر اصفهان را پس از یکسال روشن کند.
«آن گاه که بــاران اســتخوان هایت باریدن 
مى گیرد» از روز یکشنبه ( دیروز) به مدت 13 
شب و در ساعت 18 در سالن تماشا تاالر هنر بر 

روى صحنه مى رود.
ســعید امامى، مدیر تاالر هنر اصفهان درباره 
این نمایــش ایمنا گفــت: «آن گاه که باران 

استخوان هایت باریدن مى گیرد» اولین نمایش 
پس از بازســازى تاالر هنــر همچنین اولین 
نمایش اجرا شده در اصفهان از بهمن ماه سال 
گذشته است. اگر ستاد مبارزه با کرونا تصمیم 
تازه اى نگیــرد و مجبور به تعطیلى ســالن ها 
نباشیم، این نمایش 13 شب اجرا خواهد داشت.
وى با اشــاره به پروتکل هاى بهداشتى اجرا، 
توضیح داد: حدود 35 درصد ظرفیت سالن در 
اختیار مخاطبان قــرار گرفته و فاصله گذارى 
اجتماعى رعایت شده است. استفاده از ماسک 
براى مخاطبان اجبارى است و پیش و پس از 
هر اجرا نیز ســالن و صندلى ها به طور کامل 

ضدعفونى مى شود.
امامى درباره امکان اجراى نمایش هاى دیگر 
در تاالر هنــر، اظهار کرد: تعــدادى دیگرى 
نمایش آماده شده و در مرحله تمرین هستند. در 
نظر داریم در ابتداى سال 1400 در هر دو سالن 
تاالر هنر به صورت هم زمان اجرا داشته باشیم 

و تئاتر اصفهان رونق مجددى داشته باشد.

پایان تعطیلى یکساله
 تئاتر اصفهان 

جانشین فرمانده انتظامى استان از شناسایى و دستگیرى 
دو متهمى که با دور زدن قانون مرتکب فرار مالیاتى به 
ارزش 188 میلیارد ریال شده بودند در عملیات ماموران 

پلیس امنیت اقتصادى این فرماندهى خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر در تشریح جزئیات این 
خبر اظهار داشــت: در پى کســب خبرى مبنى بر فرار 
مالیاتى در یکى از شرکت هاى واردات کاال، تحقیقات 
تخصصى بر روى این پرونده به صورت ویژه در دستور 

کار ماموران پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان قرار گرفت.

وى افزود: در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد، 
دو نفر با ثبت شرکتى تجارى به نام یک فرد عادى در 
مبادى گمرکى کشور با سوء استفاده از کارت بازرگانى 
صادر شده براى وى اقدام به واردات عمده کاال  کرده و  
اجناس وارداتى را در بازار به فروش رسانده و از پرداخت 

مالیات مربوطه خوددارى کردند.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه 
برابر ارزیابى هاى به عمل آمده از ســوى کارشناسان 
حقوقــى اداره کل امور مالیاتى، فــرار مالیاتى صورت 
گرفته در این پرونده بالغ بر 188 میلیارد ریال اســت، 
گفت: در این خصوص دو متهم اصلى و افراد ذى نفع در 
این پرونده  دستگیر و ضمن مسدود شدن حساب هاى 
آنها براى رســیدگى قانونى به جرم خود تحویل مرجع 

قضائى شدند.

کشف فرار مالیاتى 18 میلیارد تومانى
تبییــن چگونگى مصرف مالیات، شــرایطى را به  
وجود مى آورد که پرداخــت مالیات  جزو وظایف و 
تکالیف مهم آحاد جامعه تلقى و این باور و فرهنگ 
عمومى شکل گیردکه مالیات ها صرف امنیت و رفاه 
اجتماعى، احداث مراکز درمانى و کارهاى عمرانى و 
زیربنایى مى شود و مردم، خود از مزایاى آن بهره مند 
مى شــوند. نتیجه اینکه درآمدهاى مالیاتى نقش 
مهمى در تامین هزینه هاى جارى و خدمات عمومى 
و عمرانى ایفا مى کند و اتــکاى دولت به این گونه 
درآمدها، ســالمت، عدالت و رونق اقتصادى را در 
پى خواهد داشــت و باعث ایجاد عدالت اقتصادى 

و کاهش فاصله طبقاتى در جامعه مى شــود. آگاه 
ســاختن مردم در مورد نقش مالیات در توسعه و 
رونق اقتصاد کشور از اهمیت بســزایى برخوردار 
است. باید جایگاه مالیات در توسعه زیرساخت هاى 
بهداشــتى، رفاهى و خدمات عمومى و آموزشى 
کشور را به درستى براى تمامى آحاد جامعه تبیین 
کرد و اثرات مثبت آن تشریح و اطالع رسانى گردد. 
این امر موجب افزایش ســطح مشارکت مردم در 
پرداخت مالیات جهت تامیــن این نوع هزینه ها و 
همچنین شناسایى راه هاى فرار مالیاتى و مبارزه 

با آن پدیده شوم اقتصادى مى گردد.

اهمیت تبیین چگونگى مصرف مالیات

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى کاشان گفت: 
دو بیمار در منطقه کاشان شناسایى شده اند که بعد از 
انجام آزمایشات مشخص شد این افراد به طور قطعى 

به کروناى جهش یافته انگلیسى مبتال هستند.
مهدى دالورى با بیان اینکه این دو بیمار بازرگانانى 
هستند که از پیرانشهر و اربیل عراق به کاشان آمدند، 
گفت: این افراد در ابتداى ورود به شهرستان کاشان 
در قرنطینه بودند و اقدامات درمانى الزم بر روى این 

دو فرد انجام شده است.

وى با اشاره به قدرت سرایت 30 تا 70 درصد بیشتر 
ویروس کرونــاى جهش یافته انگلیســى گفت: 
شهروندان بیش از پیش دستورالعمل هاى بهداشتى 

را رعایت کنند.
پیش از این، محمد حاجى جعفــرى معاون درمان 
دانشــگاه علوم پزشکى کاشــان روز 26 بهمن از 
جان باختن نخستین قربانى ویروس جهش یافته 
کرونا موســوم به کروناى انگلیسى در این منطقه 

خبر داده بود.

الیحه بودجه شهردارى اصفهان براى سال 1400 
پس از بررسى در کمیسیون هاى تخصصى شورا 
و کمیسیون تلفیق، با تغییراتى که در روند بررسى 
بودجه از ســوى اعضاى شــوراى اسالمى شهر 
اعمال شــد دیروز یکشــنبه با 10 راى موافق در 
صحن علنى شوراى اسالمى شــهر اصفهان به 

تصویب رسید.  

قدرت اله نوروزى در جلسه بررسى نهایى الیحه 
بودجه سال 1400 شهردارى اصفهان، سازمان ها 
و شرکت هاى وابسته در یکصد و شصت و یکمین 
جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار 
کرد: با زمینه چینى و زیرساخت هایى که در شهر 
آماده شده همچنین با توافق هاى اولیه اى که با 

دستگاه هاى مختلف صورت گرفته است، بودجه 
نزدیک به 10 هــزار میلیارد تومانى شــهردارى 
اصفهان براساس برنامه 1405 با سرعت تحقق 
پیدا مى کند و در اثر آن شاهد آبادانى بیشتر شهر 

خواهیم بود. 
در ادامه جلســه، علیرضا نصر اصفهانى، رئیس 
شوراى اسالمى شهر اصفهان هم در مورد الیحه 
بودجه 1400 شــهردارى 
اصفهان گفــت: بودجه 
پیشنهادى 8650 میلیارد 
تومانــى شــامل بودجه 
شهردارى، ســازمان ها 
و چهار شــرکتى اســت 
که 50 درصد ســهام آن 
متعلق به شهردارى است 
اما با اتفاقاتى که در روند 
بررســى بودجه افتاد، این 
رقــم بــه 9570 میلیارد 
تومان افزایش پیدا کرد و بودجه ســال 1400  با 
این میزان مورد بررسى و نهایى شدن قرار گرفت.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان تصریح کرد: 
امیدواریم زمینه اســتحصال این بودجه سنگین 
را مدیریت شهرى فراهم کند چراکه حدود 900 

میلیارد تومان به بودجه اضافه شد.  

بخشى از درختان بادام شهرستان کاشان که به 
دنبال گرماى اواخر بهمن ماه به شکوفه نشسته 
بودند، با ورودسامانه بارشى پایان هفته گذشته و 
کاهش محســوس دماى هوا دچار سرمازدگى 

شدند.
رئیس جهاد کشاورزى کاشــان گفت: درختان 
زودگل بادام که در تمام بخش هاى شهرستان 
پراکنــش دارند، خســارت دیده انــد، اما هنوز 

برآورد دقیقى از میزان خسارات وارده در دست 
نیست.

رضا مظلومى افزود: هر ســال در بهمن و اسفند 
جبهه هواى ســرد و بارش برف در شهرستان 
موجب سرمازدگى درختان به ویژه بادام و زرد آلو 

که زود گل هستند مى شود
مظلومى از باغداران خواست تا گونه هاى زودگل 

درختى خود را با ارقام دیرگل جایگزین کنند.

شناسایى 2 بازرگان مبتال به کروناى انگلیسى 

بودجه 9570 میلیارد تومانى شهردارى اصفهان 
به تصویب رسید

سرمازدگى درختان بادام در کاشان
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4 بازیگر جدید در فصل دوم «شب هاى مافیا»

ر

امیرمهدى ژوله که قرار است از نیمه اسفندماه با سریال «چوب خط» مهمان 
مخاطبان شبکه ســه شــود، در فضاى مجازى مطلبى را منتشر کرد. روز 9 
اسفندماه روابط عمومى سریال تلویزیونى «چوب خط» اعالم کرد که شبکه 

سه سیما قرار است این سریال را از نیمه اسفند روى آنتن ببرد.
در اسامى بازیگران این سریال نام امیرمهدى ژوله، فیلمنامه نویس و بازیگر 
سینما تلویزیون به چشم مى خورد که پیشتر شنیده مى شد این بازیگر ممنوع 
التصویر شده است. امیرمهدى ژوله نویســنده دیروز برخى از آثار تلویزیونى 
که با استندآپ کمدى هاى خندوانه به شهرت رسید، مدتى در چهره مخالف 
تلویزیون ظاهر شد اما حاال در صفحه شخصى خود در فضاى مجازى نوشت:

«تلویزیون خونه من بوده. خونه بهترین خاطرات من. چه اون روزى که برره و 
مرد هزارچهره و در حاشیه و… براش مى نوشتیم، چه اون روزایى که دورهمى 
و دیوار به دیوار بازى مى کردم و چه خندوانه و استنداپ و اون مهر تکرار نشدنى 
که از شــما گرفتم. رابطه ما و تلویزیون در دوره اى پر از دلخورى و گالیه و 
ناراحتى شد که قطعاً بخشى از اون به خاطر بعضى بى توجهى ها یا قصور من 
بوده. حاال قراره به جاى تکرار اون روزها و اتفاقات تلخ باز هم با هم کار کنیم. 

براى شاید لبخندى که گوشه صورتى خسته از این دوران بنشونیم.»
الهام پاوه نژاد، حسن زارعى، محمود جعفرى، امیرمهدى ژوله، بهار کاتوزى، 
محمدجواد جعفرپور، امیرعباس نورزایى و (با حضور) امیرنورى، محمدرضا 
چلنگر، رضا ناجى، کریم قربانى، نازنین کیوانى، افشین آقایى، گلشید بحرایى، 
مونا کرمى، بهناز بستان دوست و (باهنرمندى) علیرضا خمسه، اکبر عبدى و 
مینا جعفرزاده بازیگرانى هستند که در «چوب خط» به ایفاى نقش مى پردازند. 

ظرف روزهاى آتى یک بازیگر مطرح دیگر نیز به سریال اضافه خواهد شد.
مجموعه تلویزیونى «چــوب خط» به کارگردانى حمیــد بهرامیان از اوایل 
زمستان در سکوت خبرى مقابل دوربین رفته است و بر اساس برنامه ریزى هاى 
انجام گرفته پخش آن از نیمه دوم اسفند ماه از شبکه سوم سیما آغاز خواهد 
شد. این ســریال که پیش تر براى پخش در نوروز 1400 در نظر گرفته شده 
بود، مضمونى کمدى و اجتماعى دارد و قصــه اى خانوادگى و مفرح راروایت 

مى کند.
هم اکنون تصویربردارى این پروژه در غرب تهران در حال انجام است و مراحل 

فنى نیز همزمان با تولید پیگیرى مى شود.

آشتى سلبریتى معروف با 
قاب جادو

ژوله
 به تلویزیون 
برمى گردد

سریال «جیران» اثر حسن فتحى، از نیمه بهمن ماه وارد مرحله تولید شده و همچنان هم 
ادامه دارد. با انصراف شبنم مقدمى، مریال زارعى جایگزین او براى نقش مهدعلیا شد.

تصویربردارى این ســریال تاریخى با ضبط سکانس هاى مربوط به شهرك غزالى شروع 
شد و همچنان هم ادامه دارد.

قصه سریال در عهد ناصرى اتفاق مى افتد و ماجراى آن روایت دلباختگى ناصرالدین شاه به 
زنى به نام «جیران» است.  نقش ناصرالدین شاه را بهرام رادان و نقش جیران را هم پریناز 

ایزدیار بازى مى کند.
قرار بود نقش مهدعلیا، مادر ناصرالدین شاه را شبنم مقدمى بازى کند اما با انصراف او، مریال 

زارعى براى این نقش انتخاب شد. 
امیر جعفرى رعنا آزادى ور و امیرحسین فتحى هم در «جیران» بازى دارند.

سحر زکریا، بازیگر سینما در اینستاگرام شروع به انتقاد و تهدید کرد.
زکریا نوشت:

یک سوال دارم، چطور بازیگران دیگر هزار کار مى کنند واکسن مازاد مى زنند؟ در برنامه هاى 
ساخته شده دستمزدهاى آنچنانیشان بر مال مى شود؟ انواع واقسام تبلیغات چند میلیاردى 
مى کنند، از این کار به آن کار مى روند، مردم را فریب مى دهند ؟ چرا کسى حرفى نمى زند،، 
من محبوبیت را به شهرت ترجیح مى دهم در این روزها خوشحالم که در کنار سلبریتى ها 
کار نمى کنم، ولى بار سنگین بازیگرى را به دوش مى کشم. خودتان قضاوت کنید اگر من 
از جماعت ســلبریتى ها بودم باید پر کار مى بودم، نه اینکه چون وارد جمع هاى عجیبشان 
نمى شوم از بازى کنار رفته ام وبدانید بازیگران را نه به استعدادشان بلکه به روابطشان کار 
مى دهند، بگردید از بنده عکسى فراخور پیدا کنید مثال در صف واکسن مازاد ویا داشتن ماسک 
گلدار که نمى دانیم چه گلى است. یا چیزهاى بزرگتر و عجیبتر وقتى پیدا کردید با تیتر بزرگ 
بزنید بنده هم خوشحال مى شوم، متاسفم که چیزى از من ندارید و نخواهید داشت، من خیلى 

چیزها دارم که نگذارید آبروى این جماعت همکار و خبرنگار و غیره را ببرم.

ساخت یک سریال انیمیشنى از «ترمیناتور» به سفارش نتفلیکس در دستور کار قرار گرفت اما 
به عنوان پروژه اى که هنوز در گام هاى اول است، جزییاتى درباره ساخت انیمیشنى بر مبناى 

«ترمنیاتور» ارایه نشده است.
آنچه تاکنون روش است این است که براى ساخت این ســریال نتفلیکس با اسکاى دنس 
همکارى مى کند. این در حالى است که اسکاى دنس تهیه کننده 2 فیلم آخر «ترمیناتور» بود.

به گفته جان دردریان معاون نتفلیکس در ژاپن و انیمه، «ترمیناتور» یکى از مشــهورترین 
داستان هاى علمى-تخیلى است و این ســریال قصد دارد به کشف این جهان به شیوه اى 

بپردازد که پیش از این هرگز انجام نشده است.
وى افزود این سریال انیمیشــن یک تجربه فوق العاده جدید در فصل نبرد اسطوره اى بین 

ماشین ها و انسان ها خواهد بود.
متســون تاملین به عنوان مجرى و تهیه کننده اجرایى این پروژه معرفى شــده است. وى 

نویسنده فیلمنامه فیلم «بتمن» در کنار کارگردان آن مت ریوز بود.
فیلم هاى چندگانه «ترمیناتور» از فیلم هاى موفق در گیشه است و 6 فیلم ساخته شده از آن 
بیش از 2 میلیارد دالر در سراسر جهان فروش داشته است. جدیدترین فیلم از این مجموعه 

«ترمیناتور: سرنوشت تاریک» و «ترمیناتور: جنسیس» بود.
گرچه سریال نتفلیکس اولین سریال انیمیشن ساخته شده از این فیلم در تاریخ خواهد بود اما 
قبًال از این فیلم براى تلویزیون اقتباس شده بود و درام اکشن «ترمیناتور: تاریخ سارا کانر» در 

2 فصل در شبکه فاکس روى آنتن رفت.

سریال «جیران» 
با مریال زارعى کلید خورد

سحر زکریا تهدید کرد

سریال انیمیشن «ترمیناتور» 
ساخته مى شود

سرى دوم شب هاى مافیا با پیوستن بازیگران و 
چهره هاى مشهور جدید زن مقابل دوربین مى 

رود تا تصویربردارى این برنامه به زودى آغاز شود.
ابوطالب، برنامهرئالیتى شوى شب هاى مافیا به کارگردانى و تهیه کنندگى سعید 

بسیارى را جذب کرده  این روزهاى شــبکه نمایش خانگى اســت که تاکنون مخاطبان 
است.

شبهاى مافیا در سرى اول به کارگردانى سعید ابوطالب با حضور چهره هاى مشهور هنرى به پایان رسیده 
و در سرى جدید که از سال 1400 به نمایش در مى آید بازیگران جدیدى مقابل دوربین قرار گرفته اند.

تا کنون چهار گروه از شرکت کنندگان سرى دو شب هاى مافیا مشخص شده اند که در گروه چهارم، چهار 
بازیگر زن حضور دارند. نسرین مقانلو، فریبا نادرى، مائده طهماسبى و سولماز غنى در سرى دوم مجموعه 

شب هاى مافیا به رقابت خواهند پرداخت.
پژمان بازغى، فیروز کریمى، سروش جمشیدى و نیما شاهرخ شاهى، شرکت کنندگان گروه سوم از سرى 
دوم شبهاى مافیا هستند. فرزاد حسنى، حامد همایون، نادر سلیمانى و حسین امیدى در گروه دوم به رقابت 
مى پردازند و مهراب قاسم خانى، جواد خواجوى، محمد نادرى و رضا داوودنژاد در گروه اول حضور خواهند 

داشت. 
سرى دوم از رئالیتى شو شب هاى مافیا با اجراى محمدرضا علیمردانى و با حضور 36 بازیگر جدید تولید  شده 

و در ایام نوروز به صورت اختصاصى در فیلیمو منتشر خواهد شد.

روز 9 اسفندماه 
روابط عمومى سریال تلویزیونى 

«چوب خط» اعالم کرد که 
شبکه 3 سیما قرار است 

این سریال را از نیمه اسفند 
روى آنتن ببرد

مسلم آقاجانزاده از ساخت و پخش کار نمایشى جدید و خاصى 
که فیلمبردارى اش از 25 اســفندماه آغاز مى شود، خبر داد که 

عید نوروز و رمضان 1400 روى آنتن خواهد بود.
چندى پیش برنامه بچه محل مســلم آقاجانــزاده و داریوش 
فرضیایى (عمو پورنگ) در شبکه دو به پایان رسید و حاال خبر از 
ساخت کار نمایشى جدیدى به نویسندگى و کارگردانى برادران 
درویشعلى  پور به گوش مى رسد که همچون سال گذشته تنوِر 

کنداکتور تلویزیون را گرم نگه مى دارند.
به تعبیر آقاجانزاده این کار نمایشى خاص و متفاوت از کارهاى 
گذشته این گروه است و از 25 اسفندماه با آماده شدن دکور و 

لباس و گریم فیلمبردارى اش را در تهران آغاز خواهد کرد. 
او همچنیــن گفت: این روزها شــهرام خلــج از گریمورها و 
چهره پردازان خوب سینما و تلویزیون، مشغول چهره پردازى 
شخصیت هاى این کار نمایشى است که 12 شخصیت اصلى 
دارد. شخصیت هایى که بازیگران حرفه اى و کاربلد ایفاى شان 

خواهند کرد و عمو پورنگ مثل گذشته در نقِش خودش اما با 
چهره پردازى و اتفاقات جدید در این پروژه، حضور مؤثر و ویژه 

خودش را خواهد داشت.
آقاجانزاده تأکید کرد: فعًال به دلیل آماده شدن شرایط تولید مثل 
گریم، لباس و دکور که خیلى نقش ویژه اى در این کار خواهند 
داشت به جزئیات بیشترى از این پروژه اشاره نمى کنم اما این 
کار نمایشى، 40 قسمتى است که ان شاءا... در عید نوروز و ماه 
مبارك رمضان روى آنتن شبکه دو سیما خواهد رفت. نگارش 
فیلمنامه این کار نمایشــى ادامه دارد و هدف گذارى مان مثِل 
همیشه روى خانواده است و به طورخاص ضمن کار روى اقوام، 

روى شخصیت هاى اصلى داستان هم کار ویژه اى مى شود. 
وى در پایــان خاطرنشــان کــرد: از 25، 26 اســفندماه که 
فیلمبردارى آغاز شود باید شبانه روزى کار تولید را پیش ببریم 
تا بتوانیم از همان شب عید نوروز، این کار نمایشى را به آنتن 

برسانیم.

«عمو پورنگ» به عید نوروز 1400 مى رسد
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هفته شــانزدهم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال، جام 
خلیج فارس، امروز دوشنبه 11 اسفند ماه با برگزارى 8 
دیدار آغاز مى شود که در یکى از این مسابقات، سپاهان 
اصفهان در ورزشــگاه نقش جهــان میزبان گل گهر 

سیرجان است.
نیم فصل نخست لیِگ بیســتم به پایان رسید و تیم ها 
بعد از استراحتى 10 روزه آماده برگزارى دور برگشت 
رقابت ها شده  و ســپاهان در نخستین گام از نیم فصل 
دوم میزبان تیم گل گهر سیرجان است. دیدارى سخت 
که با توجه به وضعیت ســپاهان و گل گهر در جدول، 
کسب 3 امتیاز آن براى هر 2 تیم از حساسیت باالیى 
برخوردار اســت. ســپاهان در حالى آماده میزبانى از 
رقیب خود مى شود که در پایان هفته پانزدهم با کسب 
28 امتیاز، بعد از پرســپولیس در رده دوم جدول جاى 
دارد و فاصله 2 امتیازى زردپوشــان با صدر جدول، به 
نویدکیا و تیمش فرصت مى دهد که در صورت پیروزى 
مقابل گل گهر و اندکى خوش شانسى در نتیجه بازى 

پرســپولیس و سایپا، شانس رســیدن به صدر جدول 
را داشــته باشــند. از طرف دیگر فاصله کم امتیازى 
زردپوشان اصفهانى با سایر مدعیان موجب مى شود که 
شاگردان نویدکیا براى رسیدن به صدر جدول و باقى 
ماندن در کورس قهرمانى حق کوچک ترین اشتباهى 

را در این دیدار نداشته باشند.
سپاهان در شرایطى به مصاف گل گهر سیرجان مى رود 
که در فاز هجومى تقویت شده و على رغم افت نسبى 
کى روش اســتنلى در فصل جارى، حضور شهباززاده 
در پیکان خــط حمله و زوج او در کنــار محبى، خیال 
نویدکیا را در فاز هجومى راحت کرده اســت. از طرف 
دیگر حضور زوج رفیعى-على محمدى در میانه میدان 
سپاهان مى تواند تنوع تاکتیکى تیم نویدکیا را افزایش 
داده و درخشش حسینى و اوج گیرى اسماعیلى فر دست 
نویدکیا را در چیدن ترکیب دلخواهش باز گذاشته است. 
در فاز دفاعى نیز سپاهانى ها در بازى هاى قبلى نشان 
داده اند که از شرایط خوبى برخوردار بوده و به راحتى 

گل نمى خورند.
گل گهر تیم قدرتمندى اســت که بازیکنان باکیفیت 
زیادى در اختیــار دارند و مانند تمــام تیم هاى تحت 
هدایت قلعه نویى، به ارائه بازى مســتقیم و هجومى 
عالقه داشــته و ابزارهاى الزم بــراى ارائه این نوع 
بازى را نیز در اختیار دارد. گل گهر در فاز هجومى تیم 
خطرناکى به شمار مى رود و حضور منشا و شاکرى در 
پیکان خط حمله این تیم، تــوان هجومى این تیم را 

افزایش داده است.
 پاشنه آشــیل گل گهر خط دفاعى این تیم محسوب 
مى شود، شاگردان قلعه نویى در نیم فصل نخست 18 
گل دریافــت کرده اند که عملکرد ضعیفى به شــمار 

مى رود.
آنچه مشخص اســت نتیجه این دیدار براى هر 2 تیم 
از اهمیت باالیى برخوردار بــوده و مى تواند معادالت 
قهرمانى را پیچیده تر از قبل کنــد. باید منتظر ماند و 
دید کدام مربى مى تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

امروز، تقابل سپاهان اصفهان و گل گهر سیرجان

دوئل جذاب محرم با قلعه نویى

 تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته شانزدهم به مصاف 
تیم فوتبال فوالد خوزستان مى رود.

هفته شــانزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس امروز دوشنبه 11 اسفندماه با برگزارى 8 بازى آغاز 
مى شــود و در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان در ورزشگاه شــهداى فوالد به مصاف تیم فوالد 
خوزستان مى رود. دیدارى سخت و حساس که کسب امتیاز 
کامل و پیروزى در آن با توجه به جایگاه 2 تیم در جدول و 
نیاز وافرشان به هر 3 امتیاز بازى، براى هر 2 تیم از اهمیت 

باالیى برخوردار است.
سبزپوشــان اصفهانى در حالى آماده این دیدار حســاس 
مى شــوند که در پایان نیم فصل نخست با کسب یک برد، 
8 تساوى و 6 شکست 11 امتیازى بوده و در رده چهاردهم 

جدول ایستاده اند.
تقابل ذوب آهن و فوالد تحت تأثیر شیوع کرونا در خوزستان 
قرار دارد؛ سبزپوشــان اصفهانى در حالى راهى خوزستان 
مى شوند که به دلیل شیوع پیک چهارم کرونا، وضعیت این 

استان قرمز اعالم شده و همین امر نگرانى هاى زیادى را 
در خصوص دیدار تیم هاى ذوب آهن و فوالد به وجود آورده 
است. مدیران ذوب آهن در چند روز گذشته نگرانى خود را 
از برگزارى بازى در شرایط قرمز کرونایى استان خوزستان 
اعالم کرده و خواهان تعویق بازى بودند اما تا بدین لحظه 
سازمان لیگ با درخواســت ذوبى ها موافقت نکرده و این 

اتفاق نگرانى هاى زیادى را براى آنها به وجود آورده است.
ذوب آهن این روزها شــرایط جدیــدى را تجربه مى کند؛ 
سبزپوشــان اصفهانى که تحت هدایــت رحمان رضایى 
نیم فصل نخســت را شــروع کرده بودند، در پایان هفته 
چهاردهم به همکارى خود با این مربى جوان خاتمه داده و با 
پایان یافتن رقابت هاى نیم فصل نخست، با مجتبى حسینى 
به عنوان سرمربى جدید به توافق رسیدند و حسینى هدایت 

سبزپوشان اصفهانى را در نیم فصل دوم بر عهده دارد.
ذوب آهن چاره اى جز پیروزى مقابل فوالد ندارد؛ شاگردان 
حسینى در نیم فصل نخست تنها یک برد به دست آورده و با 
اندوختن 11 امتیاز، فاصله چندانى با قعر جدول ندارند و 

براى بهبود جایگاه شان به 3 امتیاز کامل بازى نیازمند هستند. 
سبزپوشان اصفهانى در نیم فصل نخست شرایط سختى را 
پشت سر گذاشتند و براى بازگشــت به لیگ چاره اى جز 

پیروزى در این دیدار ندارند.
در این ســو، ذوبى ها در فاز هجومى شرایط خوبى داشته و 
آمادگى باالى دارکو بیدوف در کنار درخشش میالد جهانى 
دست حســینى را براى اجراى تاکتیک هاى مدنظرش باز 
گذاشته است. ذوبى ها در خط میانى نیز شرایط قابل قبولى 
دارند و حضور بازیکنانى مانند حدادى فر، ملکى، مارکوویچ 
و قنبرى شــرایط ذوبى ها در خط میانى را بهبود بخشیده 
است. دوندگى باالى هافبک هاى ذوب آهن و جنگندگى 
بى امان آنها بدون شــک نقطه اتکاى حسینى براى بازى 

مقابل فوالد است.
پاشنه آشــیل ذوب آهن بدون شــک خط دفاعى این تیم 
محسوب مى شود؛ نقطه ضعف بزرگى که حسینى با توجه به 
فرصت 10 روز پیش آمده بین هفته پایانى نیم فصل نخست 

تا شروع مجدد بازى ها، امید زیادى به رفع آن دارد.

امروز، مصاف ذوب آهن و فوالد در اهواز

مواظب کرونا باشید

بیش از یک هفته از آغاز نقل و انتقاالت زمستانى مى گذرد 
اما باشگاه ذوب آهن برخالف آنچه تصور مى شد به غیر 
از معاوضه وینگر جدایى طلب خود با دو مهاجم گل گهر 
فعالیت چشمگیرى در این بازار تاکنون نداشته و باز هم 
چون فصول گذشته روند کندى در جذب بازیکنان مورد 

نیاز براى تیم دارد.
کم تحرکى سبزپوشان اصفهان در فصل نقل و انتقاالتى 
پیش رو در حالى روى مى دهد که این تیم، در نیم فصل 
نخست عملکرد خوبى در میدان مسابقات از خود بر جاى 
نگذاشته و بر هیچکس پوشــیده نیست که پاشنه آشیل 
ذوبى ها خط دفاعى آنهاست، چه اینکه این تیم با دریافت 
23 گل در 15 بازى ضعیف ترین خط دفاع  لیگ بیستم 
را تا به اینجاى رقابت ها به خود اختصاص داده و با وجود 
این شرایط انتظار مى رفت کادر فنى جدید ذوب آهن با 
آگاهى از این موضوع براى تقویت دفاع گاندوها در صدد 
جذب چند مهره دفاعى با تجربه و قوى باشــند اما آنها تا 
کنون دو مهاجم به خط حمله خود افزوده اند، آن هم دو 
فورواردى که در تیم سابقشان کارنامه چندان درخشانى 
هم از خود برجاى نگذاشته اند که اگر غیر از این بود امیر 
قلعه نویى حاضر نمى شــد آنها را در قبال على دشتى به 

ذوب آهن بدهد.

اینها همه در حالى است که دو ســه تیم دیگر که در قعر 
جدول با ذوبى ها همسایه هستند براى آنکه ناکامى هاى 
خود را در نیم فصل دوم جبران کننــد در این چند روز با 
سرمایه گذارى در نقل و انتقاالت موفق شده اند مهره هاى 
کلیدى به خدمت بگیرند اما مسئوالن این باشگاه اصفهانى 
با خوشحالى و افتخار از این مى گویند که سرمربى جدید 
این تیم  «دنبال اسم هاى بزرگ نیست»، غافل از اینکه 
هر تیمى براى نتیجه گرفتن حداقل به چند بازیکن نامى 
و باکیفیت نیاز مبرم دارد. نکته جالب ماجرا هم آنجاست 
که تجربه ثابت کرده در همین باشگاه ذوب آهن وقتى تیم 
نتایج دلخواه را کسب نمى کند دیوارى کوتاه تر از دیوار 
سرمربى بخت برگشته پیدا نمى شود و هیچ بعید نیست 

اگر ذوبى ها در بازار زمستانى با همین فرمان و بدون 
خرید بازیکنان توانمند و تأثیرگــذار پیش روند با 
گذشت سه چهار هفته از نیم فصل دوم و ادامه روند 
ناکامى گاندوها، مجتبى حسینى هم به سرنوشت 
اسالف خود در این تیم دچار شود و اولین فردى 
باشد که قربانى نتایج ضعیف سبزپوشان شده و 

به در خروجى باشگاه هدایت مى شود. 
و روز از نــو و روزى از نو، بــاز ذوب آهن مى 
ماند و دردسر انتخاب جانشین مناسب براى 

سرمربى برکنار شده، در حالى که همه مى دانند 

مشکل اساســى این تیم در چند فصل اخیر کمبود مهره 
هاى کلیدى و باکیفیت در پست هاى مختلف خصوصاً در 
فاز دفاعى بوده اما عزمى براى رفع این معضل تاکنون در 
بین سران باشگاه دیده نشده و در فصل نقل و انتقاالتى 
زمستانى هم تاکنون آنطور که شواهد امر نشان مى دهد، 
قرار است این در، همچنان بر همان 

پاشنه سابق بچرخد.

نایب رئیس پیشین فدراســیون فوتبال به دفاع از عملکرد رئیس سابق 
این فدراسیون فوتبال پرداخت و گفت که با رد صالحیت حیدر بهاروند 

به او ظلم شده است.
 محمود اسالمیان در حاشیه مجمع انتخاباتى فدراسیون فوتبال درباره 
اینکه على کریمى معتقد بود انتخابات مهندسى شده است، اظهار داشت: 

به هر حال هر کسى نظر خودش را دارد. اینجا 87 نفر از کسانى که درگیر 
فوتبال هستند، حضور دارند. هر انتخاباتى هم البى هاى خودش را دارد.

وى در مورد انتخــاب عزیزى خادم به عنوان رئیس جدید فدراســیون 
تصریح کرد: او یک دوره عضو هیئت رئیســه بوده است و دعا مى کنیم 

که موفق باشد.
«مهمترین چالش عزیزى خادم در فدراسیون فوتبال چیست؟»، نایب 
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در واکنش به طرح این سؤال گفت: اولین 
مسئله فوتبال به نظرم درآمدزایى اســت. در همه جاى دنیا 70 درصد 
درآمد از حق پخش تلویزیونى است که ما این را نداریم. باید کشور براى 

این یک راهى پیدا کند، وگرنه اگر شــما بیل گیتس را هم به استقالل، 
پرسپولیس و تیم ملى بیاورید، وقتى 70 درصد درآمد را ندارد، نمى شود 
کار کرد. مثل اینکه شــما ماهیانه ســه میلیون درآمد دارید و فقط یک 
میلیون به شما مى دهند. ُخب با یک میلیون نمى شود زندگى کرد. به نظر 
من باید اولویت هیئت رئیسه این باشد که مسئله حق پخش تلویزیونى را 
حل کند. وقتى تمام اعضاى فیفا 70 درصد درآمدشان حق پخش است 

و شما این را ندارید، صبح تا شب در باشگاه ها مشکل خواهید داشت.
اسالمیان در واکنش به این پرســش که به مهدى تاج چه نمره اى در 
دوران ریاستش مى دهد، تصریح کرد: تاج به هر حال تیم ملى را به جام 

جهانى برد و این امتیاز باالیى است. به نظر من بسیار موفق بود. تاج یک 
فوتبالیست بود که مراحل مختلف را طى کرد و از باشگاهدارى و سازمان 

لیگ و پله پله باال آمد.
وى در مورد بهاروند نیز گفت: بهاروند فوق العاده خوب بود و متأســفم رد 
صالحیت شد. به نظرم به ناحق رد صالحیت شد. همه مدیران پرونده باز 
دارند. شــما یک مدیر پیدا نمى کنید که پرونده باز نداشته باشد. به هر حال 
بهاروند را یک دستگاه نظارتى به خاطر پرونده باز رد صالحیت کرد و به نظرم 
در حقش ظلم شد. بهاروند خودش فوتبالیست بود و مراحل مختلف را طى 

کرد. او در دوره کرونا یک سال فوتبال کشور را به خوبى اداره کرد.

محمود اسالمیان: تاج بسیار 
موفق بود!

خواب زمستانى ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت

بازیکن سابق تیم هاى استقالل و ســپاهان مى گوید در نیم فصل دوم استقالل، سپاهان و 
پرسپولیس مثلث قهرمانى را تشکیل خواهند داد و تیم هایى مثل فوالد و تراکتور هم مى توانند 

پشت سر این سه تیم براى کسب سهمیه آسیایى تالش کنند.
احمد جمشیدیان در گفت وگویى درباره عملکرد سپاهان در نیم فصل اظهار کرد: سپاهان در 
نیم فصل اول در نتیجه گیرى و کیفیت بازى در مجموع تیم موفقى بود. این مساله قابل پیش 
بینى بود چون آقاى ساکت تیم را خیلى خوب جمع و جور کرده بودند و هم کادر و هم بازیکنان خوبى 
در تیم حضور داشتند. پشتیبانى مالى خیلى خوبى هم از طرف کارخانه فوالد مبارکه وجود دارد و به 
نظرم نیم فصل کم حاشیه و موفقى پشت سر گذاشته است و اگر این روند ادامه داشته باشد سپاهان 

یکى از شانس هاى قهرمانى است.
او درباره نقطه ضعف سپاهانى ها و خرید بازیکن براى ترمیم این تیم گفت: بین سروش رفیعى و 
محمد کریمى یک ضعف وجود دارد. بعدا دیدیم که اســماعیلى فر یا نورافکن هم در این بخش 
بازى کردند و این نشان مى دهد که سپاهانى ها نیاز به تقویت دارد. نه این که مشکلى داشته باشند 
اما نیاز دارند بازیکنى جذب کنند که در نبود سروش رفیعى و محمد کریمى به مشکل نخورند. 
باشگاه هم تمرکزش روى جذب یک هافبک میانى است و در این نقطه مى خواهد در فصل نقل 

و انتقاالت بازیکن جذب کنند.
او اضافه کرد: به نظر من تیم هایى که در نیم فصل اول جرقه خوبى داشتند، نمى توانند در نیم 
فصل دوم آن کیفیت را حفظ کنند. به نظرم استقالل، سپاهان و پرسپولیس مثلث قهرمانى را 
تشکیل مى دهند و تیم هایى مثل فوالد و تراکتور پشت سر این سه تیم براى کسب سهمیه 
آسیایى تالش کنند. در پایین جدول هم حس نمى کنم ماشین سازى بتواند از انتهاى جدول 
جدا شود اما احتمال این وجود دارد که دو تیم ذوب آهن و نساجى بتوانند بیاید و تیم هاى 

باالى سر خود را بگیرند و از قعر جدول فرار کنند.

سپاهان، استقالل و پرسپولیس؛

مثلث قهرمانى اینها هستند

سعید مهرى دومین خرید استقالل در نقل و انتقاالت زمستانى لقب گرفت.
در روزهایى که تیم هاى لیگ برترى مشغول تقویت خود براى نیم فصل دوم 
هستند، استقالل که پیش از این عرفان گل محمدى را از نساجى جذب کرده 

بود دیروز موفق شد سعید مهرى را با قراردادى 2 سال و نیمه به خدمت بگیرد.
باشگاه استقالل با تایید این خبر معاوضه این بازیکن با محمد دانشگر را منتفى 

دانســت و این بازیکن با دریافت رضایت نامه از تراکتور به جمع آبى پوشان 
پیوست. سعید مهرى بعد از عقد قرارداد با استقالل به رسانه رسمى این باشگاه 
گفت: «از اینکه به این باشگاه پیوستم خیلى خوشحالم. این باشگاه پرافتخارترین 

باشگاه ایرانى در آسیا است و بازى کردن در آن افتخار بزرگى است.»
او در خصوص هم پستى هاى خود گفت: «همانطور که گفتم استقالل باشگاه 
بزرگى است و طبیعتا بازیکنان بزرگى هم دارد. من هم مانند هم تیمى هاى خود 

تالش مى کنم تا به استقالل کمک کنم و امیدوارم مثمر ثمر باشم.»

مهرى در پایان گفت: «من همه تالش خود را براى استقالل خواهم کرد. زمانى 
که در تراکتور بودم، هواداران تراکتور به من لطف داشتند و امیدوارم روند بهترى 

از خود در استقالل نشان بدهم و هواداران استقالل هم از من راضى باشند.»
گفتنى است مهرى در ابتداى فصل نیز موردتوجه پرسپولیس قرار داشت و 
گفته مى شد یکى از گزینه هاى یحیى گل محمدى محسوب مى شود، اما در 
آن مقطع نتوانست رضایتنامه خود را دریافت کند و به کار در تبریز و تراکتور 
ادامه داد. اما در فصل نقل و انتقاالتى زمستانى سپاهان که در مسیر دستیابى 

به موفقیت در فصل جدید و در شرایطى که اکنون در جمع مدعیان قرار دارد، 
بى میل نبود ستاره اى دیگر را در جمع خود ببیند و از چندى پیش نیز شایعاتى 
درباره انتقال سعید مهرى به این تیم با توجه به حضور مهدى کیانى در تبریز 
پررنگ تر شــده بود که در نهایت این بازیکن با انتخاب استقالل به عنوان 

مقصد نهایى خط بطالنى بر روى همه شــایعات کشید و 
از این پس در جمع شــاگردان محمود فکرى توپ 

خواهد زد.

سعید مهرى به استقالل پیوست 

نا
ای
به
 م
ای

م
م

بازیکنس
پرسپولیس
ا پشت سر
احمد جمش
نیم فصلا

چونآقاى بینىبود
در تیم حضور داش
نظرم نیم فصل ک
یکى از شانس ها
او درباره نقطه
محمد کریمى
بازى کردند و
اما نیاز دارند
باشگاه هم
و انتقاالت
اضافه ک او

1اندوختن11 امتیاز، فاصشوند که به دلیلشیوع پیک چهارم کرونا، وضعیت این

فصلدو
تشکیل
آسیایى
جدا ش
باالى

م

ى ه نب
کهسرمربى جدید 
ت»، غافل از اینکه 
بازیکن نامى  چند
اجرا هم آنجاست 
وب آهن وقتى تیم 
ى کوتاه تر از دیوار 
 هیچ بعید نیست 

 فرمان و بدون
یشروند با 
 ادامه روند 
سرنوشت 
ین فردى 
ن شده و 

ن مى 
 براى

مى دانند 

ى ن ر و ور ون م ى ز
قرار است این در، همچنان بر هما

پاشنه سابق بچرخد.

نون در جمع مدعیان قرار دارد، 
از چندى پیش نیز شایعاتى  ند و
مهدى کیانى در تبریز ه حضور

ن با انتخاب استقالل به عنوان 
عات کشید و

توپ  ى

مرضیه غفاریان



0606آگهىآگهى 3988 سال هفدهمدوشنبه  11 اسفند  ماه   1399

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

برابر آراء صادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذامشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا 
به شرح زیربه منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را دراداره ثبت اسناد وامالك محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، رف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه 

مرجع قضایى تقدیم نمایند.
1- رأى شــماره 5688 مورخه 1399/09/25 آقاى محســن کامران فرزند مهدى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/19 مترمربع قسمتى از پالك شماره 604 اصلى 
واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
2- رأى شماره 5583 مورخه 1399/09/20 خانم فاطمه قدوسى نجف آبادى فرزند باقر 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 82/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 641 اصلى 
واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى به موجب مبایعه نامه عادى 

از مالک رسمى اسداله ابوطالبى به صورت مع الواسطه خریدارى نموده است 
3- رأى شماره 5706 مورخه 1399/09/27 آقاى رسول حاج علیخانى فرزند رمضانعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4فرعى از 
864 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
4- رأى شــماره 5603 مورخه 1399/09/22 آقاى مهدى توکلــى نجف آبادى فرزند 
کریم در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 146/06 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
500 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
5- رأى شــماره 5684 مورخه 1399/09/25 آقاى مجید رســتمى نجف آبادى فرزند 
قربانعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 92 مترمربع قســمتى از پالك شماره 
2فرعى از 70 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
6- رأى شــماره 2907 مورخه 1399/05/06 خانم ســمانه جعفرى گشنیزگانى فرزند 
مهدى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
783اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
7- رأى شــماره 5676 مورخه 1399/09/25 آقاى رضا حیدریــان نجف آبادى   فرزند 
محمدحسین در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 147/10 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 310 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
8- رأى شماره 5608 مورخه 1399/09/22 آقاى اصغر علیان نجف آبادى فرزند ابراهیم 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 263 مترمربع قسمتى از پالك شماره 232 اصلى 
واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
9- رأى شماره 5700 مورخه 1399/09/27 آقاى احسان پورمحمدى فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/67 مترمربع قسمتى از پالك شماره 5فرعى از 
345 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
10- رأى شــماره 5522 مورخه 1399/09/19 خانم اعظم ایوبــى نجف آبادى فرزند 
علیرضا در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 703 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 4فرعى از 889اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
11- رأى شــماره 5601 مورخه 1399/09/20 آقاى سعید شاه پورى فرزند مرتضى  در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 5فرعى از 
835 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
12- رأى شماره 5683 مورخه 1399/09/25 آقاى محمدعلى خاکى فرزند عباسعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/78 مترمربع قسمتى از پالك شماره 455 اصلى 
واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
13- رأى شــماره 4276 مورخه 1399/08/04 خانم زهرا شیرزادى فرزند غالمعلى در 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 235/64 مترمربع قســمتى از پالك شماره 3543 
فرعى از 391 اصلى واقع در بخش9 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
14- رأى شماره 5666 مورخه 1399/09/24 آقاى سعید صادقى پور نجف آبادى فرزند 
اسداله در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 179/62 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1014 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
15-رأى شــماره 5585 مورخه 1399/09/20 خانم بتول شهرآشوب فرزند لطفعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 
483 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى  وارث مالک 

رسمى لطفعلى شهرآشوب مى باشد 
16- رأى شماره 5640 مورخه 1399/09/23 آقاى رشــید هارونى فرزند هاجى آقا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 278/10 مترمربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 
1531 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى به موجب 

قولنامه عادى از مالک رسمى حسن عباسى خریدارى نموده است 
17- رأى شــماره 5570 مورخه 1399/09/20 آقاى ســعید حاجــى صادقیان  فرزند 
عبدالکریم در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 43/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
2فرعى از 129اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
18- رأى شــماره 5653 مورخه 1399/09/24 آقاى قربانعلــى ملک زاده نجف آبادى 
فرزند یداهللا در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 191/32 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 1684 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
19- رأى شــماره 5652 مورخه 1399/09/24 آقاى قربانعلــى ملک زاده نجف آبادى 
فرزند یداهللا در ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 64/33 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 1121 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
20- رأى شماره 5654 مورخه 1399/09/24 خانم محدثه حسین پور نجف آبادى فرزند 
عباسعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
583 و583/3 اصلى واقع درقطعه3  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
21- رأى شــماره 5532 مورخــه 1399/09/19 آقاى غفار حیــدرى فرزند منصور در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/27 مترمربع قسمتى از پالك شماره 189 اصلى 
واقع درقطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
22- رأى شــماره 5642 مورخه 1399/09/23 آقاى اصغر شــهیدى فرزند حسن در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/43 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2 فرعى از 
192 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.

23- رأى شــماره 5639 مورخه 1399/09/23 خانم زهرا شریعتى فرزند سیداسداله در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 43/91 مترمربع قسمتى از پالك شماره 718 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
24- رأى شماره 5512 مورخه 1399/09/19 خانم الهه موسى عرب نجف آبادى فرزند 
محمدعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 102/20 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 805 اصلى واقع درقطعه2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
25- رأى شماره 5192 مورخه 1399/09/08 آقاى اصغر محمدى ارانى فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 42/85 مترمربع قسمتى از پالك شماره 497 
اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
26- رأى شــماره 5094 مورخه 1399/08/29 خانم زهرا حاجى صادقیان نجف آبادى 
فرزند محمد در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 136/5 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 968 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
27- رأى شــماره 5092 مورخه 1399/08/29 آقاى جواد بهارلوئــى فرزند محمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/09 مترمربع قسمتى از پالك شماره 309 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
28- رأى شماره 5189 مورخه 1399/09/08 آقاى حســن کریمى فرزند اسماعیل در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/53 مترمربع قسمتى از پالك شماره 350 فرعى 
از 391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
29- رأى شــماره 5074 مورخه 1399/08/29 خانم طاهــره طالب نجف آبادى فرزند 
قنبرعلى در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 63/75مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 4 فرعى از 717 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
30- رأى شماره 5078 مورخه 1399/08/29 آقاى محســن براتى فرزند عبدالرضا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/74 مترمربع قســمتى از پالك شماره 224/7 
و225/2 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
31- رأى شماره 5191 مورخه 1399/09/08 آقاى رسول صالحى فرزند حیدرعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/20مترمربع قسمتى از پالك شماره 798 اصلى 
واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
32- رأى شماره 5342 مورخه 1399/09/15 آقاى عبدالرحیم ایزدى فرزند لطفعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهائ ثمنیه اعیانى  مساحت 150مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 307 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
33- رأى شــماره 5612 مورخه 1399/09/22 آقاى جعفر شاه بنده نجف آبادى فرزند 
نعمت اله در ششــدانگ یــک قطعه زمین محصور با ســاختمان احداثى به مســاحت 
174/65مترمربع قسمتى از پالك شماره 55 فرعى از 739 اصلى واقع درقطعه3 بخش 

11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
34- رأى شماره 5196 مورخه 1399/09/08 آقاى على هارونى  فرزند احمد در ششدانگ 
یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 203مترمربع قسمتى از پالك شماره 859/898 اصلى 
واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
35- رأى شــماره5649 و5650مورخه1399/09/24 آقاى على رضا خسروانى فرزند 
علیمحمد در4/5 دانگ مشاع وخانم بتول خسروان نجف آبادى فرزند حسن در1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 196/04مترمربع قسمتى از پالك شماره 
6فرعى از 931اصلى واقع درقطعه 7نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
36- رأى شــماره5718 و5719مورخه1399/09/27 آقاى مهدى برات فرزنداسداهللا 
درسه دانگ مشاع وخانم شهربانو نوروزى فرزند حسین درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 118/69مترمربع قسمتى از پالك شماره 1فرعى از 547اصلى 
واقع درقطعه 7نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
37- رأى شماره5711 و5712مورخه1399/09/27 آقاى مهدى نبى نجف آبادى فرزند 
عباسعلى درسه دانگ مشاع وخانم اعظم رجائى نجف آبادى فرزند قربانعلى درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه سفتکارى به مساحت 151/40مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 1فرعى از 794اصلى واقع درقطعه 10نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
38- رأى شماره5679 و5680مورخه1399/09/25 خانم الهام مهدیه فرزند غالمرضا 
درسه دانگ مشاع وخانم صالحه حاجى صادقیان نجف آبادى فرزند محمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 102/19مترمربع قسمتى از پالك شماره 
3فرعى از 27اصلى واقع درقطعه 10نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
39- رأى شماره5613 و5614مورخه1399/09/22 خانم اکرم حاجى بابائى نجف آبادى 
فرزند عباسقلى درسه دانگ مشاع وآقاى حمیدرضا اسفى نجف ابادى فرزند محمدعلى 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/12مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 485/1اصلى واقع درقطعه 6نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
40- رأى شماره 5685 مورخه 1399/09/25 آقاى مصطفى رضازاده فرزند محمدکاظم 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/25مترمربع قســمتى از پالك شماره 624 
اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
41- رأى شماره5704 و5705مورخه1399/09/27 خانم مریم معینى نجف آبادى فرزند 
محمود در1/5 دانگ مشاع وآقاى محمد شماعى نجف ابادى فرزند عبدالمحمود در4/5 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 150/69مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 148اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
42- رأى شــماره5692 و5693مورخــه1399/09/27 خانــم الهــام منتظرى نجف 
آبادى فرزند یداله درسه وســه -پنجم دانگ مشاع وآقاى رســول رجائى نجف آبادى 
فرزند غالمرضا دردو و دو-پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
96/60مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 954اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 

حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
43- رأى شــماره5615 و5616مورخــه1399/09/22 99 خانم زهره ابوالقاســمى 
فرزند حسینعلى درســه و یک-پنجم دانگ مشــاع وآقاى ابراهیم مددى  نجف ابادى 
فرزند عباسعلى دردو و چهار-پنجم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
106/10مترمربع قسمتى از پالك شماره 361/8اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه 

ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
44- رأى شماره5660 و5661مورخه1399/09/24 خانم رضوان محمدى فرزند محمد 
دردودانگ مشاع وآقاى محمدحسن حاجى رجبى نجف ابادى فرزند اسداله درچهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 119/60مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1221اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
45- رأى شماره5664 و5665مورخه1399/09/24 آقاى غالمرضا حجتى فرزند مرتضى 

نسبت به 23 حبه مشاع از72حبه ششدانگ وخانم ثمینه رجایى فرزند عباسعلى نسبت به 
49 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ از یکباب خانه به مساحت 363/93مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 667اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
46- رأى شماره5647 و5648مورخه1399/09/23 خانم زهره عباسپور فرزند حیدرعلى 
در یک دانگ مشاع ازششــدانگ وخانم بتول خوشــاوى فرزند قربانعلى در پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 198/77مترمربع قسمتى از پالك شماره 
972اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
47- رأى شماره5701 و5702مورخه1399/09/27 آقاى سعید حاجى صادقیان فرزند 
عبدالکریم در سه دانگ مشــاع وخانم مریم عبدالعظیمى نجف آبادى فرزند رضا در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ از یکباب خانه به مســاحت 157/62مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 831اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
48- رأى شماره5721 و5720مورخه1399/09/27 آقاى حسن منتظرى نجف آبادى 
فرزند غالمرضادر 1/5 دانگ مشاع وآقاى مجتبى منتظرى نجف آبادى فرزند حسن در 
4/5 دانگ مشــاع از ششدانگ از یکباب خانه به مســاحت 222/89مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 372اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد  
49- رأى شــماره5207 و5206مورخه1399/09/08 آقاى محمدرضا شاهپورى ارانى 
فرزند یوســف در دو دانگ مشــاع وآقاى محمد مهدوى فرزند فریدون در چهار دانگ 
مشاع از ششــدانگ از یکباب خانه به مساحت157مترمربع قســمتى از پالك شماره 
857اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
50- رأى شــماره5669 و5670مورخه1399/09/24 آقاى ســهراب على نقى بیگى 
آبگرمى فرزند رجبعلى در سه دانگ مشاع وخانم زهرا رحیمى فرزند ابراهیم در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت127/28مترمربع قسمتى از پالك شماره 
559اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
51- رأى شماره5645 و5644مورخه1399/09/23 خانم زهرا مهربانى نجف آبادى فرزند 
اسداله در دو ویکصدونود-دویست و بیســت و نهم دانگ مشاع وآقاى حسین انتشارى 
نجف آبادى فرزند على در سه و سى ونه-دویست و بیست ونهم دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتى از یکباب خانه به مســاحت208/08مترمربع قسمتى از پالك شماره 2 فرعى از 
1126اصلى واقع درقطعه 10نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
52- رأى شماره5604 و5605مورخه1399/09/22  خانم اکرم خدادادى نجف آبادى 
فرزند نصراله درسه دانگ مشاع وآقاى محســن گلشادى قلعه شاهى فرزندمصطفى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت144/45مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 876اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
53- رأى شماره 5083 مورخه 1399/08/29 آقاى داود على بیگى فرزند عباسقلى  در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 32/01 مترمربع قسمتى از پالك شماره 7فرعى 
از 518 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
54- رأى شماره5080 و5079مورخه1399/08/29 آقاى فرشید چهارلنگ فرزند یداله 
درسه دانگ مشاع وخانم صدیقه فقیه آبادچى فرزندیداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت154/85مترمربع قسمتى از پالك شماره 982اصلى واقع درقطعه 

3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
55- رأى شماره5210 و5211مورخه1399/09/08 آقاى ابوالفضل شیرزادى قلعه شاهى 
فرزند نعمت اله درسه دانگ مشاع وخانم مرضیه گلشادى قلعه شاهى فرزندمحمدرضا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت165/28مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 3207 فرعى از 391اصلى واقع در بخش 9حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
56- رأى شماره5209 و5208مورخه1399/09/08 خانم فرزانه ایزدى نجف آبادى فرزند 
مهدى دردو دانگ مشاع وآقاى محمدجواد حشمى نجف آبادى فرزندمحمدرضا در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ از یکباب خانه به مســاحت124/10مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 409اصلى واقع درقطعه 6نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
57- رأى شماره5212 و5213مورخه1399/09/08 آقاى محمد محمدى ملک آبادى 
فرزند عباسقلى درچهارونیم دانگ مشاع وخانم الهام حقیقى نجف آبادى فرزندعباسعلى 
در یک ونیم  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت175/86مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 392اصلى واقع درقطعه 6نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
58- رأى شــماره5204 و5205مورخه1399/09/08 آقاى حسین لطفى جالل آبادى 
فرزند محمد درسه دانگ مشاع وخانم فهیمه مصدق جالل آبادى فرزندرضا در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ســاز به مساحت198/13مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 16 فرعى از 428اصلى واقع درقطعه 10نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
59- رأى شماره5355 و5352مورخه1399/09/15 آقاى اکبر مهدیه نجف آبادى فرزند 
مانده على درسه دانگ مشاع وآقاى احمد مهدیه نجف آبادى فرزندمانده على در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت90/44مترمربع قسمتى از پالك شماره 
8 فرعى از 767اصلى واقع درقطعه 10نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
60- رأى شماره5082 و5084مورخه1399/08/29 آقاى مجتبى فروغى فرزند حسینعلى 
درسه دانگ مشاع وخانم مرضیه شــریعتى فرزندعباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت125/75مترمربع قسمتى از پالك شماره 2فرعى از 844اصلى 
واقع درقطعه 7نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
61- رأى شماره5344 و5343مورخه1399/09/15 آقاى مصطفى مختارى اسفیدواجانى 
فرزند جعفر درسه دانگ مشاع وخانم الهه لطفى نجف آبادى فرزندفتحعلى در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت170/13مترمربع قسمتى از پالك شماره 
984اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان– متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
62- راى شماره 5085 و5086 و5087 مورخه 1399/08/29 آقاى یداله مهدیه نجف 
آبادى فرزند براتعلى در پنج دانگ ویازده –بیستم دانگ مشاع وخانم زهرا مهدیه نجف 
آبادى فرزند یداله در نه-چهلم دانگ مشاع و خانم بتول مهدیه نجف آبادى فرزند یداله 
در نه –چهلم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 186/85 متر مربع قسمتى 
از پالك 321 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
63- راى اصالحى شماره5662و5663مورخ1399/09/24پیروراى شماره 294و293 
مورخ 1399/01/25مالکیت خانم مهرى منتظرى نجف آبادى فرزند محمدحســین در 
سه دانگ مشاع و آقاى مرتضى پورعزیزى نجف آبادى فرزند حسین درسه  دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت201/80مترمربع برروى قسمتى از پالك شماره 
1 فرعى از 734اصلى واقع درقطعه4 بخش 11ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
64- راى اصالحى شــماره5089و3475مورخ1399/08/29 و1398/04/02پیروراى 
شماره 12190و 12191مورخ 1396/12/17مالکیت آقاى مصطفى سلیمیان نجف آبادى 
فرزند لطفعلى در سه دانگ مشاع و خانم عصمت صالحى نجف آبادى فرزند حسینعلى 

درسه  دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت155/55مترمربع برروى قسمتى 
از پالك شــماره 948/1اصلى واقع درقطعه3 بخش 11ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
65- راى اصالحى شــماره 4579 مورخ 1399/08/21 پیرو راى شــماره 3765مورخ 
1398/04/11 مالکیت آقاى ابراهیم فتحى فرزند قدیرعلى در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 95/40 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1825 اصلى واقع در قطعه 7بخش 11 

ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
66- راى اصالحى شــماره 5351 مورخ 1399/09/15 پیرو راى شــماره 7972 مورخ 
1398/8/29مالکیت آقــاى مجتبى کاظمى نجف آبادى فرزند مرتضى در ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 128/85مترمربع که 125/75 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 
85 اصلى واقع در قطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان ومقــدار 3/10 مترمربع آن  بر روى 
قسمتى از پالك 84اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان مى باشد –متقاضى 
مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار اولین آگهى: 1399/12/11 تاریخ انتشار 
آگهــى دوم: 1399/12/26 م الــف: 1102310 مهدى صادقــى - رئیس ثبت  نجف 

آباد/12/123
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند 
رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند 

مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 – راى شماره      139960302026020585   مورخ  1399/09/20   آقاي بهزاد درخشان 
هوره به شناسنامه شــماره 28 کدملی 4622936704 صادره شهرکرد فرزند بهرامعلی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 200 مترمربع از پالك 13973 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
2 – راى شماره      139960302026020604   مورخ  1399/09/22   آقاي حسن امینی 
به شناسنامه شماره 444 کدملی 1285418697 صادره اصفهان فرزند علی بابا بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 46,39 مترمربع از پالك شماره 169 باقیمانده فرعی 
از15179 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادي از مالکیت بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
3 – راى شــماره      139960302026017453   مورخ  1399/07/06   آقاي ماشــااله 
رنجبر دولت آبادي به شناسنامه شــماره 671 کدملی 6609907234 صادره دولت اباد 
فرزند منوچهر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110,40 
مترمربع پالك شماره 20 فرعى از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 – راى شماره      139960302026017455   مورخ  1399/07/06   خانم پریسا رفیعی 
به شناسنامه شماره 4059 کدملی 1292433345 صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110,40 مترمربع پالك شماره 20 
فرعى از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
5 – راى شماره      139960302026020241   مورخ  1399/09/09   خانم صدیقه شاه 
چراغی به شناسنامه شــماره 1257 کدملی 1199056316 صادره شهرضا فرزند حسین 
بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 158,62مترمربع از پالك شماره 2 فرعی 
از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
6 – راى شــماره      139960302026020834   مــورخ  1399/09/30   خانم خدیجه 
افشارجونقانی به شناسنامه شماره 120 کدملی 1970962739 صادره اللى فرزند غالم 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 122,55 مترمربع پالك شماره 4 
فرعى از 15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
7 – راى شماره      139460302026000047   مورخ  1394/01/11   آقاي مسلم حیدري 
به شناسنامه شماره 40 کدملی 1189798808 صادره اردستان فرزند بمانعلی در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 154,85 مترمربع پالك شــماره 986 فرعی از 15177 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
8 – راى شــماره   139960302026020719   مورخ  1399/09/27 آقاي حسن رجبی 
به شناسنامه شماره 3 کدملی 5499666911 صادره تیران فرزند غالمعلی نسبت به پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,20 مترمربع پالك 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
9 – راى شماره   139960302026020720   مورخ   1399/09/27 خانم کبري باقري 
به شناسنامه شماره 5 کدملی 5499717745 صادره تیران فرزند علی نسبت به یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,20 مترمربع پالك 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
10 – راى شماره   139960302026020194   مورخ   1399/09/04 آقاي علی هاشمی 
ده چی به شناسنامه شماره 174 کدملی 1284630031 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 10,48 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى مرتضى ومحمد صدرى
11 – راى شماره   139960302026020154   مورخ   1399/08/29 آقاي علیرضا چیت 
ساززاده عالف به شناسنامه شماره 590 کدملی 1291086986 صادره اصفهان فرزند جواد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 196,42 مترمربع پالك شماره 485 فرعى 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازمالکیت مالک رسمى خانم گیتى نادران
12 - راى شــماره   139860302026019895   مورخ  1398/11/15  و  راى اصالحى 
شــماره   139960302026013129   مورخ  1399/05/25  آقاي عــزت اله لطفی به 
شناسنامه شــماره 133 کدملی 1262636906 صادره کاشان فرزند محمدعلی بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 27,65 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت محمد موذنى قهدریجانى
13 - راى شــماره   139960302026009162   مورخ   1399/04/26  و  راى اصالحى 
شــماره   139960302026015286   مورخ  1399/06/15   آقاي نادر تاج به شناسنامه 
شماره 757 کدملی 1291155333 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب 
دفتر باربرى به مساحت 1068,20 مترمربع از پالك شماره 272 و 270 فرعی از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 
نامه عادي مع الواســطه از مالکیت خانم عصمت نجفى موضوع تقســیم نامه 1701 – 
41,12,26 دفتر 86  و پالك272 فرعى مع الواسطه طى مبایعه نامه عادي مع الواسطه از 

مالکیت سید هاشم موسوى الغروى 
14 - راى شماره   139960302026020208   مورخ   1399/09/05 آقاي سبزي گزي 
به شناسنامه شماره 307 کدملی 1129447235 صادره فریدونشهر فرزند راه علی بصورت 
ادامه در صفحه 7
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فشارخون طبیعى براى یک مرد با وزن و قد معمولى 120روى 80 است. اگر 
فشارخون بیشتر از 130 روى 90 باشد خطر در کمین است. 

شاید جالب باشد بدانید گرفتن فشارخون در منزل به نوعى معتبرتر از انجام 
همین کار توسط پزشک در مطب است چون بسیارى از بیماران در مطب 
دکتر دچار اضطراب مى شوند و فشارخون شان از حد طبیعى باالتر مى رود 

ولى طبعاً در منزل این اضطراب وجود ندارد.
 فشارخون مهم ترین عامل خطر به حســاب مى آید و در عین حال یکى از 
ساده ترین عواملى اســت که مى توان آن را کنترل کرد. در اینجا توجه به 
یک نکته مهم ضرورى است. برخى افراد به طور طبیعى فشارخونى باالتر از 
حد طبیعى دارند اما مشکل قلبى ندارند. اگر چنین فردى به پزشک مراجعه 
کند و براى نخستین بار پزشک فشارخون او را اندازه بگیرد احتماال با فرض 
فشارخون باال او را تحت درمان قرار خواهد داد، به همین دلیل اندازه گیرى 
منظم فشارخون در منزل اهمیتى مضاعف پیدا مى کند. فردى که به طور 

مثال 10 سال اســت فشــارخونش 130 یا حتى 140 
روى 80 است، مى تواند باتوجه به سابقه فشارخون 
خود پزشــک را به درســتى راهنمایى کند. دومین 
آزمایش ســالمت قلب گرفتن خون ناشــتا براى 

ســنجش قند و چربى خون است. این 
آزمایش سطح کلسترول خوب خون 
یعنى HDL ، کلسترول بد یا LDL و 

ترى گلیســیرید را مشخص مى کند. 
باال  بودن بیش از حد کلسترول خطر ابتال 

به بیمارى آترواسکلروز (تصلب یا سفت شدن جدار 
شــریان ها) را افزایش مى دهد که مى توان 

آن را اصلى ترین زمینه ساز سکته قلبى 
دانست.

همه مى دانیم که ورزش منظم براى سالمت قلب انسان بسیار خوب 
است. به گفته کارشناسان مرکز پزشکى جان هاپکینز، فعالیت بدنى 
به کاهش فشــار خون که یکى از عوامل خطر اصلى براى بیمارى 
قلبى اســت، کمک مى کند، وزن را کاهش مى دهد که به بهینه 
سازى سالمت قلب کمک مى کند، خطر ابتال به دیابت را کاهش 
مى دهد، به عضله ســازى و افزایش ظرفیت ایروبیک فرد کمک 
مى کند و همچنین در کاهش اســترس نقش دارد.  اما مطالعه اى 
جدید که منتشر شده نشان داده است که چه مقدار ورزش - از جمله 

پیاده روى - در روز نیاز است تا به تقویت سالمت قلب کمک شود.
پژوهشگران افراد را با توجه به میزان ورزشى که در هر هفته انجام 
مى دادند و شدت فعالیت هاى ورزشى آنها گروه بندى کردند. آنالیز 
انجام شده آشــکار کرد که خطر بیمارى قلبى در افرادى که اصًال 
ورزش نمى کردند دو برابر شــده، اما آنهایى که دو ساعت در روز 

پیاده روى مى کردند که شــامل انجام ورزش و عادات روزانه که 
نیازمند راه رفتن هستند، مانند خرید کردن مى شد و افرادى که 50 
دقیقه در هفته با شدت بیشترى ورزش مى کردند، با خطرى براى 
بیمارى قلبى مواجه نبوده و از فوایــد محافظت از قلب خود هرچه 

بیشتر بهره مند شده بودند.
اگرچه این مطالعه ثابت نمى کند که پیاده روى و فعالیت هاى 
دیگر، به طور مستقیم قلب افراد را تقویت مى کند، اما وجود 

پیوند بین این دو را ثابت مى کند. 
همچنین، ایــن مطالعه تاکید
 مى کند که هیچ محدودیتى 
در فواید انجام ورزش بیشتر 
در هــر روز براى ســالمت 

قلب وجود نــدارد. در حقیقت، 

یافته هاى این مطالعه با گزارش رئیس ارشد پزشکى انگلیس درباره 
فعالیت بدنى مطابقت دارد که اشاره داشت فعالیت بدنى خوب است، 

اما میزان بیشتر از آن بهتر است.

نوشیدن آب کافى از پوست، ماهیچه ها و سالمت مفاصل بدن مان به 
خوبى محافظت مى کند. آب باعث مى شود سلول هاى بدن مواد مغذى 
مورد نیاز را جذب کرده و با عفونت ها مبارزه کند. اما نوشیدن روزانه 
چند لیوان آب گرم یا داغ حتى فوایدى بیشتر دارد. محققان معتقدند 

که آب داغ مى تواند سالمت بدن را تضمین کند.
■ مصرف نکردن آب کافى، بدن را دچار خشکى و در نتیجه کم شدن 
حرکات روده اى و ابتال به یبوســت مى کند. یبوست نیز فرد را دچار 
مشکالتى چون هموروئید و نفخ مى کند. اما نوشیدن آب داغ یبوست 

را از میان برمى دارد.
■ آب داغ دماى بدن فرد را باال برده و موجب عرق کردن او مى شود. 

عرق نیز از طریق منافذ پوست، مواد سمى را از بدن خارج مى کند.
■ آب داغ موجب اتســاع رگ هاى خونى و بهبــود جریان خون و 
خونرسانى به ماهیچه ها و اندام هاى بدن مى شود و در نتیجه به آرامش 

ماهیچه ها و کاهش دردهاى عضالنى کمک مى کند.
■ تحقیقات نشان داده است، نوشیدن آب داغ ( آبى که به دماى 98/6 
درجه رسیده باشد) مى تواند تا 40 درصد سوخت و ساز بدن را افزایش 

داده و در نتیجه موجب کاهش وزن فرد شود.
■ از آنجایى که آب داغ جریان خون را بهبود مى بخشد، مى تواند در 

کاهش دردهاى درونى بدن موثر باشد.
■ آب داغ مى تواند فشار ناشى از سرماخوردگى و آلرژى هاى بینى و 
سینوس را برطرف کند. بخار آب نیز سینوس ها را باز مى کند. آب داغ، 
حرکت مخاط را سریع تر کرده و از طریق بینى و یا خلط گلو، راحت تر از 

بدن خارج مى کند و فرد در مسیر بهبودى سریع قرار مى گیرد.
■ ترکیب قهوه و یا چــاى با آب در حــد معتدل، جلــوى ابتال به 
پارکینســون، برخى ســرطان ها، دیابت نوع 2، بیمــارى کبدى و 

مشکالت قلبى را مى گیرد.
■ در بررسى ها مشــخص شده اســت که مصرف آب داغ، به دلیل 

گرماى آن، حال و روحیه افراد را خوب مى کند
 

دکتر آنتونى فائوچى، رئیس موسسه ملى آلرژى و بیمارى هاى عفونى 
آمریکا و عضو ارشد گروه ویژه کاخ سفید در مبارزه با کووید-19، به 
این نکته اشاره داشت که استفاده از دو ماسک اقدامى منطقى است 

و احتماال محافظت بیشتر در برابر انتقال کووید-19 را ارائه مى کند.
 اما آیا پوشیدن دو ماسک براى شــما ایده خوبى است؟ چه زمانى و 

چگونه باید این کار را انجام دهید؟
از نظر تئورى، پوشیدن دو ماسک به کنترل شیوع کووید-19 کمک 
مى کند. به گفته فیراس زابانه از بیمارســتان هیوستون متدیست، 
استفاده از دو ماسک ممکن است کمک کند. این کار اقدامى منطقى 
به نظر مى رسد زیرا الیه هاى بیشترى براى پاالیش هوا وجود دارند. 
بازده پاالیش افزایش مى یابد، از این رو، ذرات کمترى از طریق ماسک 

نفوذ مى کنند.
اما زابانه به این نکته نیز اشــاره دارد که پوشیدن دو ماسک ممکن 
است احســاس امنیت کاذب در افراد ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر 
فردى از دو ماسک با کیفیت پایین روى یکدیگر استفاده کند، ممکن 
است این کار براى محافظت در برابر کووید-19 چندان موثر نباشد. 
همچنین، اگر پوشیدن دو ماسک به درستى انجام نشود مى تواند به 
واسطه نفوذ هوا از کناره هاى ماسک فرد را در معرض خطر بیشترى

 قرار دهد.
به گفته دکتر اسکات شیفرس، استادیار مهندسى مکانیک دانشگاه 
بینگهمتون که از زمان آغاز همه گیــرى کووید-19 روى آزمایش 

ماسک هاى مختلف کار کرده است، افزایش محافظت فقط به معناى 
افزودن الیه هاى بیشتر براى پاالیش نیست.

اگر ماسک ها به گونه اى پوشیده شــوند که به خوبى روى صورت 
فرد قرار نگیرند، هواى پاالیش نشده ممکن است از طریق درزهاى 

موجود نفوذ کند.
به عنوان مثال، پوشیدن دو ماسک جراحى بدون این که به خوبى روى 
صورت ثابت شده و تمام بخش ها را بپوشانند، ممکن است بهتر از یک 
ماسک نباشد. به گفته دکتر شیفرس، توانایى پاالیش بخشى از کارایى 
ماسک را تشکیل مى دهد، اما قرار گرفتن درست آن روى صورت از 

اهمیت بیشترى برخوردار است.
ماسک هاى جراحى استاندارد و ماده تهیه شده در ساخت آنها بسیار 
خوب هستند، اما اگر به درستى روى صورت قرار نگیرند، امکان نفوذ 
هواى پاالیش نشده افزایش یافته و از کارایى ماسک در محافظت از 

فرد در برابر عوامل بیمارى زا کاسته مى شود.  
همچنین، اگر دو ماسک جراحى را روى یکدیگر استفاده کنید، ممکن 
است هواى بیشــترى از درزهاى ماســک عبور کرده و حتى هواى 

کمترى پاالیش شود.
مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى آمریکا به تازگى دو روش که براى 
حصول اطمینان بیشتر از قرارگیرى درست ماسک روى صورت مورد 

مطالعه قرار گرفته اند را معرفى کرد.
یک روش شــامل ایجاد یک گره در کش ماسک - در ماسک هاى 

پزشکى سه الیه که کش ها پشت گوش انداخته مى شوند - در نزدیک 
ترین فاصله ممکن به کناره هاى آن براى جمع تر شدن کناره هاى 

ماسک و کاهش درزهاى موجود است.
روش دیگر شامل پوشیدن یک ماسک پارچه اى روى یک ماسک 

پزشکى مى شود.
طى یک آزمایش، مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى آمریکا آنچه به 
واسطه سرفه هاى یک فرد مى تواند براى افراد دیگر رخ دهد را شبیه 
سازى کرد. در این آزمایش از ترکیب هاى مختلف پوشیدن ماسک 
استفاده شد.   این ترکیب ها شــامل بدون ماسک، فقط یک ماسک 
سه الیه پزشکى، فقط یک ماسک پارچه اى، دو ماسک، ماسک با 
کش هاى داراى گره، و ماســک با کش هاى بدون گره مى شدند. 

در مجموع، 10 ترکیب مختلف آزمایش شد و نتایج زیر حاصل شد:
1- پژوهشگران دریافتند که ماسک پزشــکى با کش هاى بدون 
گره 40 درصد ذرات را از ســرفه شبیه سازى شــده مسدود کرده، 
در شرایطى که ماســک پارچه اى 44 درصد ذرات را مسدود کرده

 است.
2- با این وجود، زمانى که این دو ماســک روى هم استفاده شد، در 
شرایطى که ماسک پارچه اى روى ماسک پزشکى پوشیده شده بود، 

میزان ذرات مسدود شده به 92/5 درصد افزایش یافت.
3- افزون بر این، ماسک پزشکى با کش گره خورده 63 درصد ذرات 

را مسدود کرد.

4- زمانى که منبع سرفه بدون ماســک بود و افراد دیگر دو ماسک 
یا ماسکى با کش داراى گره پوشیده بودند، میزان قرار گرفتن افراد 
گیرنده در معرض ذرات به ترتیــب 83 درصد و 64/5 درصد کاهش 

داشت.
5- اما بهترین نتایج زمانى کسب شد که هم منبع سرفه و هم افرادى 
که در نزدیکى وى قرار داشتند دو ماسک پوشیده یا از ماسک پزشکى 

با کش داراى گره استفاده کرده بودند.
6- میزان مواجهه با ذرات در افرادى که دو ماسک پوشیده بودند 96/4 
درصد و در افرادى با ماســکى داراى کش گره خورده 95/9 درصد 

کاهش داشت.
اگرچه چندین مطالعه نشان داده اند که استفاده از چند ماسک بر میزان 
اکسیژن دریافتى فرد تاثیرگذار نیست، اما استفاده از دو ماسک ممکن 
است به طور بالقوه تنفس را براى برخى افراد دشوارتر کند. الیه هاى 
بیشتر مواد پاالیش کننده مى تواند به معناى مقاومت بیشتر در برابر 

جریان هوا باشد.
اگر براى پیاده روى از خانه خارج مى شوید و در تماس نزدیک با افراد 
دیگر قرار ندارید، استفاده از یک ماسک ســه الیه با کیفیت خوب
 مى تواند کافى باشد، اما اگر قرار است در تماس نزدیک با افرادى قرار 
بگیرد که آنها را نمى شناسید، استفاده از دو ماسک که به خوبى روى 
صورت قرار گرفته اند مى تواند راه حل ساده اى براى افزایش محافظت 

از شما در برابر بیمارى کووید-19 باشد.

استفاده از 2 ماسک چه زمانى ایده خوبى است؟
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فقدان مدارك
برگ سبز خودرو سوارى پراید تیپ جى تى ایکس آى مدل 1386 بنزینى به شماره موتور 1941615 و شماره شاسى S 1412286083282 به شماره پالك 13 – 173 ص 94 متعلق به مصطفى رحیمى به شماره ملى 1289749558  فرزند رضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ادامه از صفحه 6
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 17,42 مترمربع از پالك شماره 33 فرعی از15179 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي 

مع الواسطه از مالکیت حسین هادى عابدینى
15 - راى شــماره   139960302026020160   مــورخ   1399/08/29  آقاي محمدرضا 
احمدي به شناسنامه شــماره 102 کدملی 1288963181 صادره اصفهان فرزند حبیب اهللا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 247,75 مترمربع از پالك 
شماره 466 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
16 - راى شماره   139960302026020158   مورخ   1399/08/29  خانم لیال گودرزي به 
شناسنامه شماره 222 کدملی 4131961342 صادره بروجرد فرزند محمدعلی  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 247,75 مترمربع از پالك شماره 466 
فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شــماره   139960302026020717   مورخ   1399/09/27 آقاي مجید صادقی 
قهساره به شناسنامه و کدملی 1180003659 صادره اردستان فرزند عباس بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 183,60 مترمربع از پالك شماره 405 فرعی از14915 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
18 - راى شماره   139960302026020698   مورخ   1399/09/27  آقاي ابراهیم قناعتی به 

شناسنامه شماره 4376 کدملی 2410451731 صادره آباده فرزند جمشید نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 250,14 مترمربع پالك شــماره 309 اصلی واقع در اصفهان 
بخش16  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان ازمالکیت مالک رسمى خانم انیسه بانو قمى

19 - راى شــماره   139960302026020833   مورخ   1399/09/30   خانم بتول خلیلی 
به شناسنامه شماره 32 کدملی 1159706298 صادره فریدن فرزند قلی نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 160,30 مترمربع پالك شماره 15180 اصلی واقع در اصفهان 

بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شماره   139960302026020688   مورخ   1399/09/26  آقاي عباس قادري به 
شناسنامه شماره 79 کدملی 5659920071 صادره کوهپایه فرزند عزت اله بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 195,89 مترمربع از پالك شماره 120 فرعی از 14915 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت خانم عصمت نجفى
21 - راى شــماره   139960302026020687   مورخ   1399/09/26 آقاي امیر فرشادي 
پور به شناسنامه شماره 1967 کدملی 0532410637 صادره اراك فرزند مصطفی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 233 مترمربع از پالك شماره 588 فرعی از99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
22 - راى شماره   139960302026020696   مورخ   1399/09/27 آقاي علی مراد رئیسی 
نافچی به شناسنامه شــماره 5 کدملی 6339633560 صادره شهرکرد فرزند ابراهیم نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 83,75 مترمربع پالك شماره 14636 اصلی واقع 

در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 
میباشد

بدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1399/11/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/11- 
26007445     شماره ثبت در دبیرخانه م الف: 1093638  محمد على فالح- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان/11/158
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008002301 تاریخ ارســال نامه: 1399/06/26 نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 3576/1 فرعى از 
یک اصلى که در دفتر 396 صفحه 181 بنام شهریار انصارى پور ثبت و سند صادر گردیده 
اینک ابوالفضل انصارى پور وکالتا از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008010193- 99/6/24 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 94799- 99/6/15 به گواهى دفترخانه شماره چهار شهرضا رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 

سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 1101846 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/12/121 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008004165 تاریخ ارسال نامه: 1399/11/28 نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت چهارده و دو- پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره: 42 
فرعى از 76- اصلى که در دفتر 68 صفحه 445 بنام غالمرضا منصورى مبارکه ثبت و سند 
صادر گردیده اینک حمید روشــنى وکالتًا از طرف نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده: 139921702008019414- 99/11/18 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شــماره: 19487- 99/1/18 به گواهى دفترخانه شماره  292 شهرضا 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
1102105 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن 

صمصامى/12/122

متخصص ارتوپدى و جراحى مفاصل گفت: افرادى که وزن باال داشته و بى تحرك هستند 
بیشتر دچار کمردرد مى شوند.

شیرین زمانى متخصص ارتوپدى و جراحى مفاصل درباره تفاوت کمردردهاى بیمارگونه 
یا مکانیکى گفت: کمردرد یکى از شایعترین دردهایى است که انسان ها حداقل یک تا سه  
بار در طول عمر خود آن را تجربه مى کنند. اگر درد فرد همیشگى و رو به افزایش باشد باید 
آن را ریشه یابى کرد ولى در مواقعى مثل روزهاى منتهى به نوروز افرادى که بى تحرك 
هستند و ورزش نمى کنند در هنگام کار زیاد دچار درد کمر مى شوند. افرادى که ورزش 
نمى کنند و معموال پشت میزنشین هستند و عضالت کمرشان ضعیف است بیشتر دچار 

کمردرد مى شوند.
وى درباره افرادى که به مدت طوالنى پشت میز به ویژه میز چرخ خیاطى مى نشینند گفت: 
گزگز و خواب رفتگى نشان از درگیرى عصب ســیاتیک این افراد دارد. این افراد باید به 
ازاى هر یک ساعت که پشت میز مى نشینند 10 تا 15 دقیقه راه بروند. در حالت نشستن 
عضالت شکم را تا 10 شماره ســفت کرده و رها کنند و تا جاییکه ممکن است روى میز 
خم نشوند و از همه مهمتر اینکه با پزشک مشورت کنند. متخصص ارتوپدى و جراحى 
مفاصل درباره افراد جوانى در هنگام باال و پایین رفتن از پله ها دچار درد مى شوند گفت: 
این افراد دچار درگیرى کشکک زانو هستند. این افراد اگر وزن باال دارند باید کاهش وزن 
داشته باشند. از سرویس بهداشتى فرنگى استفاده کنند. از دوزانو و چهارزانو نشستنن پرهیز 
نمایند . نماز خود را پشت میز بخوانند و از همه مهمتر به پزشک مراجعه کنند تا دلیل این 

درد تشخیص داده شده و اقدامات و داروهاى الزم تجویز شود.

عوامل مهم کمردرد کدامند؟ 8 فایده نوشیدن 
آب داغ براى بدن
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 براى نخستین بار در صنعت پاالیش نفت کشــور، کارشناسان  شرکت پاالیش نفت 
اصفهان موفق شــدند تیوب هاى کوره  واحد کاهش گرانروى شماره 2 را که برخالف 
سایر کوره ها داراى اتصاالت خاص است  با صرف 52 هزار نفر ساعت به  طور کامل و 

با موفقیت تعویض نمایند.
رئیس برنامه ریزى کنترل و روش هاى نگهدارى  و تعمیرات این شــرکت گفت: عمر 
تیوب هاى کوره واحد کاهش گرانروى بیش از  40 سال  بود که بر اساس الزامات اداره 
بازرسى فنى و طبق برنامه ریزى هاى انجام شده، در بهمن ماه سال جارى تعویض شدند.
مهدى نجمى با بیان اینکه پیش بینى انجام این عملیات 39 روز بود، گفت: خوشبختانه با 

همکارى مطلوب واحدهاى مختلف شرکت، از پیش بینى هاى انجام شده پیشى گرفتیم 
و مدت  زمان تعمیرات فوق به 36 روز کاهش داده شد.

رئیس بازرسى فنى دســتگاه هاى پاالیش نیز با اشاره به اینکه بر اساس نتایج و سوابق 
بازرسى، قسمت تشعشع عمده تیوبهاى کوره 
H2-301  به خاطر عمر طوالنــى، از ناحیه 
جداره خارجى دچار الیه ترد و شــکننده شده 
بودند، اذعان داشــت:  وفق  بررســى هاى 
کارشناســان پژوهشــگاه صنعت نفت و در 
راستاى حفظ یکپارچگى مکانیکى این تجهیز، 
شرکت پاالیش نفت اصفهان  ملزم به تعویض 
کامل تیوبهاى بخش Radiation این کوره 

گردید.
پژمان قاسمى با بیان اینکه در بازسازى قسمت 
تشعشع کوره مذکور، کلیه تیوب هاى دیواره و 
سقف در 4 پاس (مرحله) تعویض شدند، افزود: 
 EXPAND بازســازى کلیه هدرها  و  انجام
تیوب ها و تســت هیدرولیکى از فعالیت هاى 

دیگر در روند تعویض تیوب ها بود.
وى با تأکید بر اینکه  براى اولین بار محاسبات EXPAND  تک تک تیوبها با روشهاى 
اســتاندارد جدید انجام شده،تصریح کرد: خوشبختانه نتایج ســودمندى در تسریع کار 
داشتیم، ضمن اینکه کلیه اتصاالت EXPAND شــده در همان مرحله اول مورد تأیید 

قرار گرفتند.

تعویض تیوب هاى کوره واحد کاهش گرانروى شرکت پاالیش نفت 

به منظور ایجاد ظرفیت برق رســانى و تغذیه برق مشــترکان جدید و همچنین 
پایدارى شبکه ها، برق رسانى به محدوده برق بهارستان  آغاز شد. 

جواد شــب بیدار، رییس بــرق بخش بهارســتان گفت: نصب  یک دســتگاه 
ترانســفورماتور 400 کیلو ولت آمپر  در خیابان فروردین و همچنین نصب یک 
دستگاه  ترانسفورماتور 250 کیلو ولت آمپر در خیابان هاى  الفت شرقى  به همراه 

احداث نیم کیلو متر شبکه فشار متوسط  از شاخص هاى این پروژه بوده است. 

وى به اصالح ساختار شبکه هاى فشار ضعیف و تعویض پایه هاى فرسوده اشاره 
کرد و گفت :اصالح ساختارهاى شبکه هاى فشــار ضعیف به همراه رفع حریم 
تجهیزات در محله یاسمن  واقع در خیابان ایثار و خیابان الفت حد فاصل خیابان 

ولیعصر و خیابان آزادى به طول 5 کیلومتر عملیاتى و در مدار قرار گرفته است.
وى خاطر نشان کرد: براى اجراى طرح هاى توسعه و احداث موارد ذکر شده، هزینه 

اى بالغ بر 870 میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

اصالح و بهینه سازى شبکه ها در جنوب شرق اصفهان 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى
1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى، به شرح جدول زیر 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
 www.setadiran.ir پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه: تاریخ 99/12/10 مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکت هاى الف:

1- 3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، تلفن: 8- 36680030- 031، اتاق (292)

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1- 4- مرکز تماس: 41934- 021

2- 4- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش 

ثبت نام/ پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است. 

نوبت اول

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1399/12/11

شماره سامانه تدارکات تضمینشماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکى دولت

1

خرید، نصب و راه اندازى و تست 
دو عدد مخزن آب اشامیدنى 200 

مترمکعبى پیش ساخته 
استوانه اى عمودى سه جداره در 
محل روستاى ایچى اصفهان

99 -4 -272/2384/000/0002099001434000077

تاریخروزساعتعنوان

99/12/13چهارشنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

99/12/23شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

99/12/24یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکت ها

معاون امداد و نجات جمعیت هالل  احمر استان اصفهان از امدادرسانى به 85 آسیب دیده 
ناشى از 33 حادثه به وسیله 38 تیم عملیاتى این جمعیت در اولین هفته اسفندماه خبر داد.
داریوش کریمى در خصوص وضعیت امدادرسانى جمعیت هالل احمر استان اصفهان 

در حوادث هفته گذشته، اظهار کرد: پوشش امدادى 33 حادثه در هفته قبل انجام شده 
است و 85 آسیب دیده از حادثه در این مدت از خدمات امدادى هالل احمر استان اصفهان 
بهره مند شدند و حوادث جاده اى با 21 حادثه همچنان بیشترین آمار را به خود اختصاص 

داده است.
وى با بیان آمار حوادث تحت پوشش این جمعیت از 2 تا 8 اسفندماه، تصریح کرد: در این 
بازه زمانى 21 مورد حادثه جاده اى، یک مورد حادثه شهرى، 7 مورد خدمات حضورى، 
یک مورد خدمات مناسبتى و 3 مورد حادثه صنعتى و کارگاهى به وسیله نیروهاى امدادى 

جمعیت هالل احمر استان پوشش امدادى داده شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان، خاطرنشان کرد: در روند امدادرسانى در 
حوادث رخ داده تعداد نجات یافتگان 33 نفر بودند که از این تعداد 26 نفر به بیمارستان ها 

منتقل شدند و تعداد 6 نفر خدمات درمانى سرپایى دریافت کردند.
کریمى در مورد این که 97 نفر نیروى عملیاتى نجاتگر و امدادگر این جمعیت در قالب 
38 تیم عملیاتى با به کارگیرى 31 دستگاه خودروى امدادى و همراه داشتن تجهیزات 
الزم امدادى در عملیات هاى یاد شده فعالیت داشته اند، خاطرنشان کرد: از مردم به ویژه 
شهروندان تقاضا مى شود با رعایت نکات ایمنى در صورت بروز هرگونه حوادث احتمالى، 

بالفاصله با تلفن 112 نداى امداد جمعیت هالل احمر تماس بگیرند.

امدادرسانى به 85 آسیب دیده در 33 حادثه 
توسط هالل  احمر استان اصفهان

دانش آموز سماى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با درخشش در لیگ هانمادانگ 
بانوان استان اصفهان موفق به کسب مقام سوم شد.

ثنا ترکى دانش آموز سماى دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با درخشش در لیگ 
هانمادانگ بانوان استان اصفهان موفق به کسب مقام سوم شد.

در پایان دور رفت سومین دوره لیگ هانمادانگ استان اصفهان در بخش بانوان که در 
رشته هاى تیویوپ چاگى، نوپى چاگى، فیلیپینى رکوردى، مومدولیوباندا دولیو رکوردى، 
تیویوپ چاگى، نوپى آپ چاگى و تیم نمایش و در رده هاى سنى مختلف برگزار شد، ثنا 
ترکى دانش آموز دبستان دخترانه سماى نجف آباد در بخش مومدولیوباندا دولیو رکوردى، 

موفق به کسب مقام سوم این دوره از رقابت ها شد.

درخشش دانش آموز سماى نجف آباد 


