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بازارچه
 سنگ هاى قیمتى

 امروز افتتاح مى شود  

تاریخ اصفهاِن پیش از اسالم ورق مى خورد
3

3
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روحانى: مراعات مردم 
نسبت به کرونا 60 درصد 

کم شد

نگاه مسئوالن براى تأمین 
ریل مترو به ذوب آهن است

معماى قطع مخفیانه 
درخت 200 ساله باغ فین بازگشایى هاى 

جدید همزمان با 
هشدار قرمز شدن 
وضعیت اصفهان

معاون هماهنگى امور اقتصادى 
استاندارى اصفهان از راه اندازى

 بازارچه تخصصى سنگ هاى قیمتى و 
نیمه قیمتى استان با حضور معاون وزیر 

صمت خبر داد...

استاندار اصفهان گفت: بازگشایى نمایشگاه هاى 
تخصصى، تاالرهاى پذیرایــى و کتابخانه هاى 
عمومى با ظرفیت کم و رعایــت پروتکل هاى 
بهداشتى مجاز است. عباس رضایى روز شنبه در 
حاشیه برگزارى ستاد ملى مدیریت بیمارى کرونا 
به صورت ویدئو کنفرانــس با حضور رییس 
جمهورى و استانداران در جمع خبرنگاران 
استان با اشــاره به مصوبات روز گذشته 
این ستاد افزود: نمایشگاه هاى تخصصى 

4مجاز به...
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کشف دومین گورخمره دوران اشکانى در تپه اشرف 

سرنوشت مبهم 
«مصائب شیرین 2»

معجزه پنجم به قلم مهرزاد
سپاهان در حالى براى آخرین بار در لیگ چهاردهم( فصل 94-93) به عنوان 
قهرمانى دست یافت که مهرزاد خلیلیان مدیرعامل وقت این باشگاه چند سال 
بعد از آن قهرمانى دست به قلم شده و خاطراتش از آن فصل را در کتابى به نام 
معجزه پنجم به رشته تحریر در آورده است. در این کتاب مهرزاد خلیلیان به 
تفصیل از روزهاى حضورش بر صندلى مدیرعاملى باشگاه 

تا کنار رفتنش را بیان کرده است...
3

3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بحران اقتصادى 
اصفهان 30 درصد 
بیشتر از کشور است

داستان رزمیکاران ایران باستان
درباره یک مجسمه معروف که همچنان سئواالتى پیرامون آن وجود دارد
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با همین فرمانبا همین فرمان
 پیش برو

رئیس کانون وکالى استان اصفهان با بیان اینکه استقالل کانون هاى 
وکال خط قرمز این نهاد است و به هیچ وجه قابل عدول نیست،گفت: 
انتظار داریم رعایت این اصل از طرف قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد.

لیال رئیسى در حاشــیه دهمین اجالس رؤساى کانون هاى وکالى 
دادگسترى کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این اجالس مسائل 
مختلف نهاد وکالت کشــور مورد بحث و بررسى قرار گرفت از جمله 
موضوع تحول در نهاد وکالت و بررســى تنظیم سند چشم انداز  نهاد 
وکالت که از اهمیت زیادى برخوردار است زیرا به روز رسانى قوانین در 

این حوزه بر اساس نیازهاى روز جامعه امرى ضرورى است.
وى ادامه داد: از آنجایى که تهیه و تدوین  سند چشم انداز نیاز به بررسى 
و تصمیم گیرى هاى اساسى دارد، بررســى این مهم در دستور کار 

دهمین اجالس کانون هاى وکال قرار گرفت. 

رئیس کانون وکالى استان اصفهان به بررسى پیش نویس اصالحى 
الیحه قانونى استقالل کانون هاى وکال در این نشست اشاره کرد و 
افزود: این الیحه که از سوى معاونت حقوقى قوه قضاییه 28 اسفند 
سال گذشته به ریاست اسکودا ابالغ شد، که تاکنون بسیار مورد بحث 
بوده است و کانون هاى وکال در این باره دغدغه هایى جدى داشته اند 
و تاکنون پیگیرى هاى زیادى از طرف جامعه حقوقى کشور براى رفع 

نگرانى هاى کانون هاى وکال صورت گرفته است.  
رئیسى خاطر نشان کرد: با پیگیرى هاى جدى اتحادیه و کانون وکالى 
دادگسترى استان اصفهان فرصتى پیش آمد که هیئت رئیسه اتحادیه و 
رؤساى کانون هاى وکال رو در رو با  مسئوالن قوه قضاییه و نیز معاونت 
محترم حقوقى رئیس جمهور،  نظرات خود را مبنى بر حفظ جایگاه این 
نهاد بیان کنند و اختالف نظرهایى که در این باره وجود دارد به بحث و 

گفتگو گذاشته شود.  وى گفت: ریاست محترم قوه قضاییه در ارتباط 
با پیش نویس اصالحى الیحه قانونى اســتقالل کانون هاى وکال ، 
دغدغه هایى را بیان کــرده اند که موارد مذکور جــزء دغدغه هاى 
کانون هاى وکال نیز مى باشند، از جمله رعایت حقوق مردم  که دغدغه 

ریاست قوه قضائیه است و مکرر بر آن تأکید دارند.
به گفته رئیسى، حقوق مردم دغدغه جدى کانون هاى وکال نیز هست، 
زیرا از نظر کانون هاى وکال، مردم ذینفعان اصلى نهاد وکالت هستند و 
باید نهاد وکالت در خدمت مردم باشد. لذا از این جهت اختالف نظرى 
میان قوه قضاییه و کانون هاى وکال وجود ندارد و کانون هاى وکال  با 
توجه به عملکردشان ، به خوبى نشان داده اند که در جهت انجام این 

مهم چقدر تالش نموده اند.
وى با بیان اینکه سالمت کارى قوه قضائیه و نهاد وکالت نیز از دیگر 

دغدغه هاى مورد تأکید ریاســت قوه قضاییه اســت، ادامه داد: این 
موضوع نیز به جد از موارد مهم و اساسى براى تمام کانون هاى وکال 
بوده است، وجود دادسرا و  دادگاه انتظامى در کانون هاى وکال بیانگر 
اهمیت این امر است . اما علیرغم جدیت متولیان نهاد وکالت در مبارزه با 
جریان هاى ناصواب و تخلفات، بعضاً برخى موارد مشکل ساز از خارج از 
نهاد وکالت ایجاد شده و به حساب نهاد وکالت نوشته مى شود، همانند 
جریان دالالن وکالت و مؤسسات حقوقى غیر مجاز که کانون هاى 
وکال نیز با این جریان ها مخالف بوده و اصرار به برخورد قانونى از طرف 

قوه قضاییه با آنها دارد.
رئیس کانون وکالى اســتان اصفهان با بیان اینکه تأکید بر اجراى 
قانون نیز از دیگر دغدغه هاى مشــترك ریاســت قــوه قضاییه و 
کانون هاى وکال است و نقض اصل حاکمیت قانون از هیچکس به 

ویژه قوه قضائیه و نهاد کانون وکال پذیرفته نیست، تأکید کرد از جمله 
دالیل مخالفت کانون ها با پیش نویــس اصالحى ، اصرار کانون ها 
به اجراى اصل حاکمیت قانون با توجه به مفاد ماده 22 الیحه قانونى 

استقالل کانون هاى وکال مصوب 1333 بوده است.
 رئیس کانون وکالى اصفهان گفت:  اصل استقالل کانون هاى وکال 
خط قرمز این نهاد است و به هیچ وجه قابل عدول نیست و این امر مورد 
تأکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز هست از این رو انتظار داریم که 
رعایت این اصل در همه مباحث قوه قضاییه مورد توجه جدى قرار گیرد. 
رئیسى در پایان اظهار کرد: همانگونه که بیان گردید مواضع مشترك 
کانون هاى وکال و قوه قضاییه بسیار زیاد بوده و از این دو نهاد با توجه 
به اهداف مشترکى که مبنى بر اجراى قانون و تحقق عدالت در جامعه 

دارند جز این نمى توان انتظار داشت.

استقالل کانون هاى وکال خط قرمز این نهاد است
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رئیس کانون وکالى استان اصفهان در حاشیه دهمین اجالس رؤساى کانون هاى وکالى دادگسترى کشور:
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معجزه
حالى براى آخ سپاهان در
قهرمانى دست یافت که
بعد از آن قهرمانى دست
معجزه پنجم به رشته ت
تفصیل
تا ک

رئیس بیمارى هاى واگیر دار مرکز بهداشت استان: اصفهان در موج اصلى شیوع ویروس کرونا قرار رئیس بیمارى هاى واگیر دار مرکز بهداشت استان: اصفهان در موج اصلى شیوع ویروس کرونا قرار 
دارد و هنوز وارد موج دوم این بیمارى نشده استدارد و هنوز وارد موج دوم این بیمارى نشده است

ى 
ىىىزىزى

ى قیمتى وو
عاون وزیر 
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خبرى از مجوز اجراى کنسرت نیست جهان نما
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حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز شنبه در جلسه 
ستاد ملى کرونا اظهار کرد: وقتى این ویروس وارد کشور ما 
شده یک استان هایى مثل قم و گیالن به سرعت به پیک 
رفتند و بعد هم به تدریج استان هاى دیگر وارد پیک شدند، 
بسیارى از استان هایى که به پیک رسیدند از پیک عبور کردند 
شرایطشان فوق العاده نیست. البته باز هم بیمارى هست ولى 

به آن شدت نیست.
روحانى یادآور شــد:  معموًال در کشــور هم جــدا از چند 
شهرستان به نقطه اى نرسیدیم که حدود 60 تا 65 درصد 
جمعیت با این ویروس مواجه شده باشند و از آن عبور کرده 
باشــند، همانى که معروف به ایمنى دسته جمعى یا ایمنى 

رمه اى است و به آن نرســیدیم یعنى نه االن واکسن پیش 
روى ماست و نه آن ایمنى دسته جمعى و رمه اى به وجود 
آمده بنابراین نگرانى ما همچنان وجود دارد و باید مراقبت 
کنیم. روحانى گفت: گزارشى که در این جلسه نگران کننده 
بود این بود که مراعات مردم در اردیبهشــت نسبت به این 
اپیدمى تا 80 درصد مطلوب بوده است و امروز از اواسط خرداد 

این مراعات ها به 20 درصد رسیده است.
روحانى تصریح کرد: اگر همکارى نباشــد، مجبوریم همه 
محدودیت ها را بازگردانیم. اگر ســالمت مردم در شهر یا 
استانى به خطر بیفتد، مجبوریم محدودیت ها را مجددا اعمال 

کنیم./2062

معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
وجود دو احتمال در رابطه با شیوع کرونا در کشور گفت: با 
توجه به اینکه به طور قطعى قابل پیش بینى نیست که ما 
در پاییز شرایط شیوع ویروس کرونا را داشته باشیم یا نه، 
وزارت آموزش و پرورش در حال نهایى کردن برنامه اى 
با ذکر جزئیات است تا براى هر دو حالت محتمل شرایط 
مناسبى را در نظر بگیرد. در هر صورت ما بازگشایى اول 

مهر را در هر دو حالت خواهیم داشت.
رضوان حکیم زاده گفت: در برنامه عمل وزارت آموزش و 
پرورش پیش بینى شده که حتماً روش هاى سنتى گذشته 
را تحول ببخشیم و از بستر فناورى و شبکه شاد به صورت 

جدى به عنوان یک مکمل در آینده استفاده کنیم.
وى توضیح داد: در ســناریوى دوم جزئیات درباره مدت 
زمان حضــور دانش آموزان و دســته بنــدى روزهاى 
حضورشان در حال نهایى شدن است. همچنین مشخص 
خواهد شد که چه تکالیفى در بستر شاد انجام شود و تحت 
چه شرایطى آموزش و رفع اشکال حضورى با کمترین 
تعداد دانــش آموزان با رعایت فاصله اجتماعى داشــته 
باشیم. این استاد دانشگاه بیان کرد: خانواده ها هم نگران 
نباشند. همکاران ما تالش مى کنند که وظایف خود را به 
خوبى ایفا کنند. اولویت ما حفظ سالمت دانش آموزان 

خواهد بود.

روحانى: مراعات مردم نسبت 
به کرونا 60 درصد کم شد

بازگشایى اول مهر با وجود 
کرونا برقرار خواهد شد

آمار روزانه، ممنوع
   آفتاب نیوز | دانشــگاه هاى علوم پزشکى 
کشور که اکثر آنها تا روز چهارشنبه، 22 خرداد ماه به 
صورت روزانه آمار بیماران کرونا را اعالم مى کردند، 
ارائه آمار را متوقف کرده و دلیل آن را دستور وزارت 
بهداشت اعالم کرده اند. مشخص نیست دلیل این 
دستور وزارت بهداشت و عدم شفافیت در خصوص 
آمار بیماران کرونا به علت چیست. گفتنى است، در 
روزهاى اخیر شیوع کرونا در ایران دوباره افزایش 

پیدا کرده است.

چرا آمار کرونا 
صعودى شد؟

   میزان | یک متخصص بیمارى هاى عفونى 
به بیان دالیل افزایش مبتالیان به کرونا پرداخت. 
مسعود مردانى دلیل این افزایش را حضور مردم در 
خیابان ها و عدم رعایــت فاصله گذارى اجتماعى 
دانست و ادامه داد: مردم دیگر از کرونا نمى ترسند 
و فکر مى کنند دوران شیوع این بیمارى به پایان 
رسیده اســت، به همین دلیل براى کارهاى غیر 
ضرورى از خانه خارج مى شوند و این بیمارى را به 

یکدیگر انتقال مى دهند./2066

شوك به شطرنج
   خبر آنالین |جامعه شطرنج در آخرین قسمت 
از ســریال طوالنى مهاجرت چهره هاى برجسته 
این رشته نظاره گر خروج استاد بزرگ بانوان غزل 
حکیمى فرد از پرچم ایران بود. غزل حکیمى فرد 
که مدتى است براى ادامه تحصیل در زوریخ اقامت 
دارد، تصمیم گرفته از این پس با پرچم این کشور 
به فعالیت شطرنجى خود ادامه بدهد. حکیمى فرد 
داراى درجه استاد بزرگى شطرنج بانوان است و در 
15 سالگى موفق به کسب عنوان قهرمانى ایران 

شد./2067

فوت یک کودك
 حین جراحى دست 

   ایلنــا | یک کودك پسر حین عمل جراحى 
تاندون دست در مرکز جراحى مادر آبادان، پس 
از اعزام به بیمارســتان حضرت ولیعصر «عج» 
خرمشهر جان خود را از دست داد. روابط عمومى 
دانشکده علوم پزشــکى آبادان اطالعیه اى به 
شرح زیر صادر کرد: متأســفانه این اتفاق بامداد 
روز جمعه 23 خرداد ماه به وقوع پیوست. معاونت 
درمان این دانشکده به محض اطالع از موضوع 
در همان دقایق اولیه تیم بازرسى ویژه رسیدگى به 
ماجراى فوت این کودك تشکیل شد و هم اکنون 
در حال بررسى جزئیات دقیق این پرونده پزشکى 

هستند./2068

2000 زندانى
 ایدز دارند 

   آفتاب نیوز | رئیس سابق سازمان زندان ها 
و اقدامات تأمینى و تربیتى گفت: 211 هزار زندانى 
موجود در زندان ها هســتند کــه در 268 مرکز 
نگهدارى مى شوند. اصغر جهانگیر افزود: 2000 
بیمار مبتال به ایــدز در زندان ها داریم و 300 هزار 
کیت سریع HIV خرید کردیم. تربیت 50 پزشک 

درمانگر HIV را نیز داشتیم. /2069

فعالً ممکن نیست
   رکنا | ایرج مسجدى، سفیر جمهورى اسالمى 
ایران در بغداد در توییتى با اشاره به دیدار روز پنج 
شنبه اش با وزیران خارجه و بهداشت عراق نوشت: 
«باز شــدن تدریجى مرز ها هفته اى دو روز براى 
مبادالت تجارى، مجــوز ورود کارکنان ایرانى با 
هماهنگى با بهداشت عراق و اجرایى کردن توافقات 
راهبردى رؤساى دو کشور را بررسى کردیم.» وى 
افزود: «شــرایط براى سفر به عتبات عالیات فعًال 

ممکن نیست.»

خبرخوان

هفته پیــش بود که فیلمى از ســروش احمــدى، نابغه 
تکواندوى ایران در فضاى مجازى دست به دست شد و 
سر و صداى زیادى هم به همراه داشت. دارنده مدال نقره 
مسابقات جهانى این روزها براى تأمین هزینه زندگى خود 
و خانواده اش مسافرکشى مى کند. احمدى با توجه به قرار 
داشتن در میان 20 تکواندوکار برتر وزن 68- کیلوگرم به 

عنوان نفر رزرو میرهاشم حسینى همچنان براى رفتن به 
المپیک توکیو شانس دارد.

چند ســاعت در روز مسافرکشــى 
مى کنید؟

هفت هشت ساعت در روز، دو ســه ساعت هم شب ها 
مسافر کشى مى کنم. 

مشکلى با مسافرکشى ندارى؟
کار کردن براى من عار نیست. خانواده پنج نفرى داریم 
که پدرم در محل کارش دســتش را از دست داد و خرج 

خانواده را من مى دهم.
چرا مسافر کشــى؟ کار دیگرى نبود 

انجام دهى؟
براى کار به جاهاى زیادى رفتم اما به من گفتند مثل تو 
قهرمان در مازندران زیاد داریم. ولى جالب اینجاست که 

من تنها ملى پوش مازندران در رشته تکواندو هستم.
چند ساعت در روز تمرین مى کنى؟

در طول روز دو سه ساعت تمرین فشرده انجام مى دهم.

   زاوش محمدى / خبرآنالین |

 یک پیکرك کوچک از ایران باستان که انگار گارد دفاعى 
گرفته. او در حال انجام چه کارى است؟ آیا او یک رزمیکار 

باستانى است؟ 
براى پیدا کردن پاسخ باید ســرى به قبرستان باستانى 
«بنى حسن» در مصر بزنیم و نگاهى به نقش هاى معبدى 
بیاندازیم که حدود 4000 سال پیش به فرمان پادشاهان 
مصر براى گرامیداشت ایزدبانو «پَکَهت» الهه ویرانى و 
جنگ ساخته شده؛ نقش هایى از مبارزه تن به تن با چوب؛ 
مبارزه اى کــه امروز به صورت رقصــى نمادین در مصر 
دیده مى شود و به آن «َتحطیب» مى گویند. نقوش این 
معبد حکایت آماده شدن سربازان مصرى با فنون رزمى 
است. چیزى که مشابهش را بعدها در یونان باستان هم 
مى بینیم؛ مثل این نقش از یک مبارزه قدیمى شبیه بوکس 
که از تمدن «مینوسى» در جزیره «ِکِرت» یونان باستان 
به جا مانده. یا نقوشى مثل این از تمدن ِخِمرها در حدود 

3000 سال پیش که نمایش نوعى ورزش رزمى است.
آشــنایى نظامیان با فنون رزمى در دنیاى باســتان چیز 
عجیبى نیست و در ایران هم وجود داشته. پژوهش هایى 
در این باره شده که «فرهنگ نگاره هاى ورزشى ایران» 
یکى از آنهاست. مى دانیم که شمشیرزنى، مهارت در تیر 
و کمان، پرتاب نیزه و زوبین به خصوص سوار بر اسب، از 
اصلى ترین آموزش ها براى سربازان دوره باستان در ایران 
بوده. و البته پنجه در پنجه شدن و ُکشتى گرفتن را نباید 
فراموش کرد که به دفعات در کتاب هاى کهن از آن یاد 
شــده و هنوز هم انواع متنوع آن در هر گوشه ایران دیده 
مى شود؛ مثل ُکشتى با چوخه در خراسان و ُکشتى لوچو 
در مازندران. یا بازى چوگان که مى گویند محبوب شاهان 
هم بوده و نگارگرى هاى زیادى از داستان هاى آن انجام 
شــده. ورزش مهیجى که مهارت در چوب بازى را حین 

سوارکارى به نمایش مى گذارد.
اما این پیکرك حکایت دیگرى دارد. پیکرکى به بلندى 
9/5 سانتیمتر که اینجا پیدا شــد؛ در معبد «الئودیسه» 
که از دوره ســلوکیان به یادگار مانده. سلسله اى پس از 
سقوط هخامنشیان که وارثان اسکندر مقدونى در ایران 
حکمرانش بودند و فرهنگ و هنر ایــران و یونان با هم 

درآمیخت.
 «مهدى رهبر»، پژوهش و کاوش در این معبد را از سال 
1384 آغاز کرد و این پیکرك یکــى از یافته هاى گروه 
اوست. آرایش سبک هلنى موى سر پیکرك، ما را به یاد 
فرهنگ یونانیان و البته دوره سلوکیان در ایران مى اندازد؛ 
پیکرك انگار آماده مبارزه است؛ پاهایش را از هم باز کرده، 
دستانش را به حالت گارد دفاع جلو آورده، بدنش را کمى 

چرخانده و یک شال هم به دور کمر بسته. چیزى شبیه به 
یک ورزش رزمى با فنون خاص خود.

این پیکرك همتایى شــبیه به خود هــم دارد. این یکى 
که حدود 5 ســانتیمتر بلنــدا دارد و به همــراه تعدادى 
پیکرك دیگر از دوره سلوکى، توسط «رومن گیرشمن» 
باستان شناس سال 1329 در شــوش و در نزدیکى کاخ 
داریوش کشف شده. این یکى انگار پوششى بر تن ندارد. 
دست چپ را روى زانوى چپ و دســت راست را باالى 
زانوى راست نگه داشــته و بخاطر شکستگى مچ دست 
راســت نمى دانیم وضعیت انگشت هایش به چه صورت 
بوده. پیکرك شوش هم مثل پیکرك نهاوند پاهایش را از 

هم باز کرده و حالتى آماده نبرد دارد. مى توان احتمال داد 
که چون هر دوى این پیکرك ها مربوط به دوره سلوکیان 
است، حکایت از نوعى ورزش رزمى دارند که احتماًال از 
یونان وارد ایران شــده، چراکه مورخین باستان همچون 
هرودوت، کتزیاس، گزنفون و دیگران، در نوشــته هاى 
خود درباره ورزش  در ایراِن دوره هخامنشى،  اشاره اى به 

ورزش هاى رزمى نکرده اند.
هرچه هست، چه این پیکرك ها یونانى باشند و چه ایرانى، 
ساخت و نگهدارى آنها در ایران حدود 2200 سال پیش، 
نشان از ورود نوعى ورزش رزمى دارد که امروز رد آن را 

گم کرده ایم./2071

درباره یک مجسمه معروف که همچنان سئواالتى پیرامون آن وجود دارد

داستان رزمیکاران ایران باستان در روزهــاى اخیر افزایش قیمت لــوازم خانگى 
خبرســاز شــده و هفته پیش هم  مدیرکل لوازم 
خانگى وزارت صنعت،  معدن و تجارت (صمت) 
اعالم کرد که ســازمان حمایت در ســال 1399 
هیچ گونه افزایش قیمتى را مصوب نکرده است؛ 
بنابراین افزایش قیمت ها مورد تأیید وزارت صمت 
نیز نیســت. خبرنگار خبرگزارى «ایسنا» در این 
باره گزارشــى میدانى تهیه کرده که در بخشى از 
آن به قیمت هاى نجومى دو سه وسیله خانگى پر 

مخاطب اشاره شده است:
قیمت یخچال و فریز سایدباى ساید ایرانى حدوداً 
بین 15 تا 21 میلیون تومان و کاالى خارجى از 25 
تا 85 میلیون تومان است؛ البته یکى از مغازه داران 
مى گوید کــه نمایندگى یک شــرکت خارجى، 
یخچال و فریزر سایدباى ساید 300 میلیون تومانى 
هم مى فروشــد! قیمت یخچــال و فریزر دو قلو 
ایرانى و خارجى نیز به ترتیب از 14 و 23 میلیون 
تومان شروع مى شود. ماشین لباسشویى ایرانى 
بین چهار تا 9 میلیون تومان عرضه مى شــود، اما 
مشابه خارجى هشت  تا 30 میلیون تومان قیمت 
دارد. قیمت ماشین ظرفشویى نیز از حدود هفت 
میلیون تومان شروع مى شود و به گفته مغازه داران 
کاالى 60 میلیون تومان هم در این بخش در بازار 
عرضه مى شود. قیمت گاز فردار ایرانى هم از حدود 
دو میلیون و 500 هزار تومان شروع مى شود،  اما 
مغازه داران مى گویند کــه قیمت برخى گازهاى 

خارجى به 60 میلیون تومان هم مى رسد./2063

یخچال و فریزر
 300 میلیونى هم داریم!

روزنامه «وطن امروز» نزدیک به مهرداد بذرپاش 
تیتر اول روز شنبه خود را به کنایه به حسن روحانى 
و عملکرد ضعیف اقتصادى دولتش اختصاص داده 
است. این روزنامه در یادداشتى با عنوان هفت سال 
از عمر یک ملت از شکســت ایده هاى روحانى و 
رشد اقتصادى منفى 7 درصدى سال 98 نوشته 

است./2070

کنایه معنادار 
«وطن امروز» به روحانى

قهرمانى که این روزها مسافرکشى مى کند!
در حالــى بر اســاس مجوز ســتاد ملى کرونــا برگزارى 
کنسرت هاى موسیقى مى تواند از اول تیرماه از سر گرفته 
شود و در حالى که کمتر از یک هفته تا این تاریخ باقى مانده 
است ولى هیچ خبرى از مجوزهاى جدید برپایى کنسرت 
نیســت. همچنین ســایت هاى فروش بلیت کنسرت نیز 

مجدد راه نیافتاده و از بلیت فروشى کنسرت خبرى نیست.
از آنجا که برپایى کنســرت در کنار صدور مجوز نیاز به 
تمرین گروهى پیش از اجرا دارد به نظر مى رسد برپایى 

کنسرت هنوز براى اول تیرماه برنامه ریزى نشده است.
تاکنون مسئوالن صنفى و دولتى در این باره اظهارنظر 
شفاف و رسمى نداشته اند و تنها محمد اللهیارى، مدیرکل 
دفتر موسیقى چند روز پیش اعالم کرد: در جلسه اى که 
دفتر موســیقى با مدیران سالن ها داشــت، به این نکته 
که با پذیرش 50 درصد از تماشــاچى ها، درآمد سالن ها 
و برگزارکنندگان کنســرت و هنرمندان کاهش خواهد 
یافت، توجه کردیم. توافق شد که ســالن ها براى اجاره 
بهاى خود نسبت به سال گذشــته تا 50 درصد تخفیف 

قائل شوند و هیچ گونه افزایش قیمت بلیت نداشته باشیم 
تا مردم در شرایطى که هم بیمارى کرونا هست و هم در 
مضیقه اقتصادى هستند، براى حضور در کنسرت انگیزه 

داشته باشند.

خبرى از مجوز اجراى کنسرت نیست

تأیید بازداشت قاضى منصورى
   تسنیم | غالمرضا منصورى، متهم پرونده اکبر 
طبرى در کشور رومانى دستگیر و تحویل اینترپل شد. از 
روز جمعه اخبارى مبنى بر دستگیرى قاضى منصورى، 
متهم فرارى پرونده اکبر طبرى در رســانه ها و فضاى 
مجازى منتشر و ادعا شده بود وى توسط اینترپل دستگیر 
شده است. غالمحسین اسماعیلى، سخنگوى قوه قضاییه 
با تأیید این خبر اعالم کرد: آقاى منصورى در کشــور 
رومانى دستگیر و تحویل اینترپل شده است اما به دلیل 
محدودیت هاى پروازى ناشى از بیمارى کرونا، انتقال وى 
به ایران فعًال ممکن نیست ولى در روزهاى آینده این کار 

انجام مى شود./2064

جزئیات تازه درباره
 جاسوس اعدامى

   فارس | ســخنگوى قوه قضاییه جزئیات جدید 
از دستگیرى «موسوى مجد»، جاسوس محکوم به 
اعدام را اعالم کرد. غالمحسین اسماعیلى بیان کرد: 
دستگیرى موسوى مجد ربطى به حادثه تروریستى 
شهادت سردار سلیمانى ندارد. در سنوات قبل به لحاظ 
ارتباطى که با این مجموعه داشته، اطالعاتى در حوزه 
دفاعى و نظامى ما به ویژه در ارتباط با وزارت دفاع و 
نیروى قدس سپاه و تردد ها و اقامت هاى شهید حاج 
قاسم سلیمانى در ســال هاى 96 و 97 را به سرویس 
سیا و موساد داده است. ارتباط این جاسوس به لحاظ 
اینکه مقیم ســوریه بوده و خانواده اش مقیم سوریه 
هستند، در همان کشور با نیرو هاى مستشارى ایران 

بوده است.

کنایه به عزادارى
  براى «جورج فلوید»

   برترین هــا | پروانه سلحشــورى، نماینده سابق 
مجلس در توییتر خود نوشــت: « اگر عزادارى ها براى 
"جورج فلوید" تمام شــد، کمى هم به فکر آن جانباز و 
کارگر و دخترانى باشید که از سر فقر و ندارى، خودکشى 
و خودسوزى مى کنند. کجاســت مسئولى شرمنده و یا 

پاسخگو در برابر مردم ایران؟!»

آرزوى نماینده شاهین شهر 
   برنا |حســینعلى حاجى دلیگانــى، نماینده مردم 
شهرستان شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس گفت: 
امیدوارم «دونالد ترامپ»، ریاســت جمهورى آمریکا 
براى بار دوم به این مقام انتخاب شود چرا که وجود وى 
و تحریم هایى که به واسطه ترامپ بر کشور ما تحمیل 
شده باعث ایجاد فرصتى براى خودکفایى و رشد بیشتر 
در کشور شده، شاید تحریم ها را ظالمانه ببینیم ولى باعث 

ایجاد فرصت شکوفایى در کشور مى شود.

قصد تخریب مجلس را دارند
   ایلنا | احمد امیرآبادى فراهانى، عضو هیئت رئیسه 
مجلس در صفحه شخصى توییترش درباره طرح هایى 
که این روزها در مجلس مطرح اســت نوشــت: «این 
روزها برخى ها طرح هایى را منتشــر مى کنند که هدف 
آن تخریب مجلسى اســت که مردم به آن امیدوارند.  
مسئول طرح ها در هیئت رئیسه بنده هستم.  طرح هایى 
مثل ازدواج اجبارى یا تغییر نام فرودگاه مهرآباد تحویل 
نشده است.  ضمن اینکه مسئول نامگذارى فرودگاه ها 

وزارت راه است.

رئیسى نمى آید
   ایلنا | غالمحسین محسنى اژه اى، معاون اول قوه 
قضاییه در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه زمزمه هایى 
درباره احتمال حضور حجت االســالم رئیســى در 
انتخابات ریاست جمهورى 1400 مطرح است، شما 
این موضوع را تأیید مى کنیــد؟ گفت: چنین چیزى 
مطرح نیســت و این زمزمه، زمزمه بیخودى است. 
پیش تر برخى اصولگرایان ضمن خبر از این احتمال، 
اعالم کرده بودند که در صــورت پیروزى وى همه 

مشکالت کشور حل خواهد شد.

برخالف وعده هاى اخیر سیروس مقدم مبنى بر ادامه ساخت 
چهار قسمت باقیمانده سریال «پایتخت 6» اما شنیده هاحاکى 
از آن است که این وعده عملى نخواهد شد و مخاطبان دیگر 

نباید منتظر قسمت هاى پایانى این سریال باشند.
«پایتخت 6» نوروز امسال در کنداکتور شبکه یک سیما قرار 

گرفت ولى به واسطه حواشى عجیبى که به دلیل رویکرد خود 
در قصه و اقتباس از فیلمفارسى هاى قبل از انقالب داشت، 
بارها مورد هجمه قرار گرفت و نهایتاً هم به شکل کامل روى 
آنتن نرفت. سریال بنابر اعالم تیم تولید، در همان زمان به 
دلیل شیوع کرونا و عدم پیگیرى بازى هاى لیگ برتر به توقف 
موقت رسید تا با آرام شدن اوضاع، چهار قسمت باقیمانده و 
تولید نشده را در اولین فرصت کلید زده و روى آنتن ببرند؛ با 
وجود این، تاکنون هیچ خبــرى مبنى بر این اتفاق عملیاتى 

نشده است.

این درحالى است که این روزها همه سریال هاى تعلیق شده 
در پى شیوع کرونا، تصویربردارى خود را از سرگرفته اند و با 

رعایت پروتکل هاى بهداشتى در دستور ساخت هستند.
«پایتخت 6» اما نه تنها پیش تولیــد خود را آغاز نکرده بلکه 
هرکدام از عوامل آن درگیر پروژه هاى تازه شــده اند. نقطه 
کلیدى این ماجرا نیز محســن تنابنده اســت که به زودى 
در پروژه ســینمایى «قهرمان» اصغر فرهادى ایفاى نقش 
خواهد کرد. حتى مهدى فرجى، مشاور سریال نیز سراغ تهیه 

مجموعه تلویزیونى «صفر بیست و یک» رفته است.

در همین راستا یکى از بازیگران سرى ششم «پایتخت» در 
گفتگو با «آنا» ضمن گالیــه از برخوردهاى انتقادى به این 
ســریال تأکید کرد که عوامل نه تنها رغبتى براى ساخت 
سرى هاى بعدى «پایتخت» ندارند بلکه «پایتخت 6» را نیز 
نمى خواهند به پایان برسانند. این بازیگر که حضور پررنگى 
در سرى اخیر «پایتخت» داشت، اعالم کرد حواشى پخش 
سریال و نیز انتقاداتى که انجام شــد، باعث شد گروه دیگر 
تمایلى براى ادامه پروژه «پایتخت» نداشته باشند و حتى خبر 

از بسته شدن پرونده این سریال بدهند.

«پایتخت» 
براى همیشه تمام شد!

   محسن ظهورى/  عصر ایران |
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رشد درآمدهاى  
فوالد سفیددشت 

محمود ارباب زاده، مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت 
چهار محال و بختیارى در گزارش فعالیت هیئت مدیره 
به سـهام داران، ضمن بیان آمار تولید و فروش شرکت 
عنوان کـرد: در سـال 98، مقـدار 725 هـزار تن آهن 
اسـفنجى تولید شـد که نسـبت به سـال 97، رشد 31 
درصدى داشت. همچنین درآمد حاصل از فروش این 
مقدار آهن اسـفنجى بالغ بر 1440 میلیارد تومان بوده 

است که رشد 83 درصدى را نشان مى دهد.

شستشو و رفع گرفتگی 
فاضالب

به گزارش روابط عمومى آبفا برخوار، واحد بهره برداري 
آبفا شهرستان در بازه زمانی یک ماهه اردیبهشت  اقدام 
به شستشوي  24 هزار و 217   متر از شبکه جمع آوري 
فاضالب نمود. الزم به ذکر است  این اقدام با توجه به 
نقش بسیار مهم جمع آوري و دفع فاضالب در راستاى 
سـالمت جامعه و با عنایت به حفظ و نگهداري شبکه 
و جلوگیـري از گرفتگـی و کاهش حـوادث فاضالب 
صورت گرفـت کـه در نتیجه آن مشـکالت ناشـی از 
پس زدگی و بـوي نامطبوع و ریزش شـبکه به حداقل 

ممکن مى رسد.

افتتاح نمایشگاه 
« فضاى شهرى ایرانى» 

نمایشگاه گروهى آثار نقاشى با موضوع فضاى شهرى 
ایرانى از دیـروز 24 خرداد ماه در گالرى سـعدى حوزه 
هنـرى اسـتان اصفهـان افتتاح شـد. بیشـتر شـرکت 
کنندگان در این فراخوان دانشـجویان رشـته نقاشـى 
و هنرجویان نقاشـى آبرنگ بـوده اند و آثار تا روز سـه 
شـنبه 27 خرداد مـاه در گالرى سـعدى حـوزه هنرى 
استان اصفهان واقع در خیابان استاندارى ، گذرسعدى، 
عمـارت سـعدى جهـت بازدیـد عالقـه منـدان دایر 

مى باشد.

آخرین وضعیت امتحانات 
دانشگاه آزاد 

آخرین جزئیات زمان و نحوه برگزارى امتحانات پایان 
ترم دانشـگاه آزاد اسـالمى در اسـتان اصفهان اعالم 
شـد.   بر ایـن اسـاس، دروس تخصصى دانشـجویان 
به صـورت غیرحضورى برگزار مى شـود. متناسـب با 
وضعیت اسـتان اصفهان، وضعیت برگزارى آزمون ها 
در تمامى شعب استان اصفهان به صورت غیرحضورى 
خواهد بـود. براى کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت 
دانشـگاه آزاد اسـالمى اسـتان اصفهـان بـه آدرس 

http://www.khuisf.ad.ir مراجعه شود.

معرفى اعضاى مجمع 
نمایندگان جمعیت هالل احمر

اعضاى شوراى اجرایى و بازرسان استانى مرحله پنجم 
انتخابـات مجمع هـالل احمر اسـتان معرفى شـدند. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
در این دوره حسین بانک مدیر کل بیمه سالمت با 433 
راى، حمیدرضا فوالدگر نماینده ادوار مختلف مجلس 
با 395 راى، حسین سیستانى فرماندار اصفهان با 389 
راى و مهدى ستوده خبرنگار خبرگزارى صدا و سیما با 
379 راى  به عنوان هیات اجرایى شهرستان اصفهان 

انتخاب شدند.  

”سه شنبه“، خنک ترین 
روز هفته

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان با بیان اینکه در این هفته پیش بینى مى شود 
سه شـنبه خنک ترین روز باشـد، گفت: بیشینه دماى 
استان  تا یکشنبه ( امروز) افزایشى است و بعد از آن روند 
کاهشى خواهد داشت. آسیه آقایى اظهار کرد: بررسى 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر جوى پایدار طى سه روز 

آینده بر روى استان است.

خبر

در پنجمین جلســه کمیســیون صنایع اتاق بازرگانى 
اصفهان که با حضور معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت و جمعى از فعــاالن بخش خصوصى 
برگزار شد، بر ضرورت اعالم شــرایط فورس ماژور در 
بحران کرونا به منظور حمایت از بخش هاى تولیدى و 

صنعتى کشور تأکید شد.
در این جلسه، مهدى صادقى نیارکى، معاون امور صنایع 
وزارت صمت با تأکید بر اینکه با داشتن نگاه منفعالنه و 
واپســگرا به موضوعات، قطعًا دچار مشکل خواهیم شد 
و شعار ســال نیز بر این مبنا از سوى مقام معظم رهبرى 
انتخاب شده است، تحقق جهش تولید را تنها از طریق 

هدفگذارى و ارزشــگذارى بر رفتارهاى ادارى ممکن 
دانست. 

مسعود گلشــیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هم 
گفت: در شرایط سخت امروز الزم است دولت و بخش 
خصوصى خاضعانه و خاشعانه در کنار یکدیگر کار کرده 
و ضمن افزایش صبر، به جد و جهد خود بیا فزاید. وى با 
اشاره به اقدامات اتاق بازرگانى اصفهان در دوران کرونا 
گفت: به جهت اینکه وزن حوزه صنعــت و خدمات در 
اصفهان بیشتر بوده، بحران اقتصادى استان اصفهان 30 
درصد بیشتر از معدل کشورى است و این موضوع نیازمند 

توجه ویژه و اقدامات دقیق در این زمینه است. 

معاون عمران و توسعه امور شــهرى و روستایى وزیر 
کشور با حضور در ذوب آهن اصفهان از خط تولید ریل 
ملى و همچنین شــرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان 

بازدید کرد.
مهدى جمالى نژاد در این بازدید تولید ریل ملى را جهت 
توسعه حمل و نقل «انبوه بر» کشور به ویژه مترو بسیار 
مهم دانست و گفت: خوشبختانه امسال و سال گذشته 
مبالغ قابل توجهى اوراق مشــارکت بــراى کمک به 
زیرساخت هاى ریلى و قطار شهرى به ویژه کالنشهرها 
در نظر گرفته شده است که در این خصوص تأمین ریل 

یکى از مهمترین ملزومات است.

وى افزود: حضور ذوب آهــن در تولید ریل به مدیریت 
شهرى بسیار کمک کرده است  که این امر براى توسعه 

کشور اهمیت بسیارى دارد.
جمالى نژاد یادآور شــد: بــا تدبیر مدیــران ذوب آهن 
اصفهان، این شــرکت در حــال حاضر تولیــد کننده 
بزرگ ریل است و این وظیفه مدیران شهرى است که 
نگاهشان به تولید داخل به ویژه ذوب آهن اصفهان باشد 

که یک صنعت مادر محسوب مى شود.  
وى افزود: امیدواریم ذوب آهــن اصفهان که به خوبى 
تولید ریل را پیش مى برد از توســعه حمل و نقل ریلى 

پشتیبانى کند.

نگاه مسئوالن براى تأمین 
ریل مترو به ذوب آهن است

بحران اقتصادى اصفهان 30 
درصد بیشتر از کشور است

کشف دومین گورخمره در یگانه تپه تاریخى شهر اصفهان، 
فرضیه وجود گورستان اشکانى در شرق این تپه را ثابت 
کرد، حاال تپه اشرف بعد از سیلک کاشان دومین مکانى 
است که در گستره این استان گورخمره هایى در آن پیدا 
شده است که با توجه به دستاوردهاى کوتاه مدت گمانه 
زنى ها، مى تواند پرده از تاریخ مبهم پیش از اسالم شهر 

اصفهان بردارد.
هیئت باستان شناسى تپه اشــرف روز پنج شنبه در حال 
ایجاد گمانه هاى بعدى بودند که در یکى از این گمانه ها 
به گورخمره دوم رسیدند. این گورخمره ها فرضیه وجود 
گورستان دوره اشــکانى را در اصفهان مى تواند به اثبات 

برساند.
سرپرست هیئت باستان شناسى تپه اشرف معتقد است 
که این گورستان مى تواند وســعت زیادى داشته باشد. 
علیرضا جعفرى زند به «ایرنا» گفت: در اولین کشف تدفین 
گورخمره تصور ما بر این بود که باید به بقیه گورخمره ها 
دست پیدا کنیم تا اینکه روز پنج شنبه توانستیم  یکى دیگر 

از این گورخمره ها را شناسایى کنیم.
این باستان شــناس یقین دارد که در ادامه کاوش ها به 
نمونه هایى دیگر از این نوع تدفین مواجه خواهند شد. در 
واقع  کشف دومین گورخمره در محدوده شرق تپه اشرف 
به هیئت باستان شناسى تپه اشرف ثابت کرد که آنها به 

احتمال با یک گورستان اشکانى روبه رو هستند.
به گفتــه جعفرى زند این گورســتان حاوى شــواهد و 
مســتندات مهمى از تاریخ پیش از اسالم اصفهان است 
که در پرده اى از ابهام قرار داشــته و حاال این گورستان 
مى تواند روشنایى بخش بر نقاط تاریک تاریخ اصفهان 
باشد. این باستان شناس افزود: اصفهان در زمان اسکندر 
جزو ایالت هاى مهم و در زمان اشکانى جز قلمرو الیمایى ها 
بوده است. الیمایى ها اقتدار محلى داشتند اما زیر سلطه 
اشکانیان بودند و قلمرو آنها خوزستان و بخشى از اصفهان 

بوده است.
 وى اضافه کرد: از سال 89 که کاوش ها را در تپه اشرف 
شروع کردم، قطعات سفال هاى شاخصى از دوره سلوکى 
و اشکانى شناسایى کردیم  اما سئوال همیشه براى ما این 
بود که چگونه با معمارى این دوره ها برخورد خواهیم کرد؟ 
و یا اینکه اگر سکونتى از دوره اشکانى در اصفهان وجود 

دارد، محل تدفین آنها کجا بوده است؟
این باستان شناس با اشــاره به فراوانى تخریب هایى که 
در طول زمان و به خصوص در سال هاى اخیر تپه اشرف 
و اطراف آن را تحت تأثیر گسترده قرار داده است گفت: 
سئواالت ما درباره سکونت اشــکانیان همچنان پابرجا 
بود تا اینکه در جریان لوله گذارى اداره آب و فاضالب به 
دلیل حساسیت موضوع، این طرح را به مدت یکسال و نیم 

متوقف کردم تا بتوانیم به صورت علمى در این محدوده 
کار کنیم.

اشاره جعفرى زند به طرح لوله گذارى آب به سوى شرق 
اصفهان اســت که به طول 600 متر، حدفاصل سه راه 
بازارچه تا تقاطع مهر در خیابان مشتاق دوم براى نجات 
بخشى آثار و شواهد تاریخى تپه جى و تپه اشرف متوقف 

شد.
 در استان اصفهان تنها در سیلک کاشان گزارش کشف 
یک گورخمره وجود دارد. بنابراین کشــف دو گورخمره 
تا این لحظه و البته رسیدن به گورســتان دوره اشکانى 
در تنها تپه تاریخى شهر اصفهان اهمیت دستاوردهاى 
گمانه زنى هاى اخیر هیئت باستان شناسى تپه اشرف را 

نشان مى دهد.
در روزهــاى اخیر در پى گمانه زنى هاى هیئت باســتان 
شناسى تپه اشرف، یک چاه سنگى ساسانى به عمق 6 متر، 
سفال هاى سالم آل بویه، سلجوقى، قطعات سفال هاى 
اشکانى و ساسانى و یک گورخمره اشکانى شناسایى شد.

در پى کشف گورخمره اول، درخواست تبدیل مجوز گمانه 
زنى به کاوش از سوى سرپرست هیئت باستان شناسى تپه 
اشرف به اداره کل میراث فرهنگى اصفهان و پژوهشکده 
میراث فرهنگى  در تهران داده شد تا برخى از گمانه ها به 

ترانشه تبدیل شود.

کشف دومین گورخمره دوران اشکانى در تپه اشرف 

تاریخ اصفهاِن پیش از اسالم 
ورق مى خورد

اســتاندار اصفهان گفت: بازگشــایى نمایشــگاه هاى 
تخصصى، تاالرهاى پذیرایــى و کتابخانه هاى عمومى 
با ظرفیت کم و رعایت پروتکل هاى بهداشتى مجاز است.
عباس رضایى روز شنبه در حاشــیه برگزارى ستاد ملى 
مدیریت بیمــارى کرونا به صورت ویدئــو کنفرانس با 
حضور رییس جمهورى و استانداران در جمع خبرنگاران 
استان با اشاره به مصوبات روز گذشــته این ستاد افزود: 
نمایشگاه هاى تخصصى مجاز به بازگشــایى همراه با 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى هستند ولى براى عموم 

نبوده و با دعوت ویژه از افراد خاص بازگشایى مى شوند.
وى با بیان اینکه تاالرهاى پذیرایى با ظرفیت 50 درصد و 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى مجاز به بازگشایى هستند، 
اظهارداشت: کتابخانه هاى عمومى با ظرفیت کم مجاز 
به بازگشایى هســتند اما اردوهاى تابســتانه فرهنگى 

ممنوع است.
رضایى با بیان اینکه ســالمت مردم براى ما اصل است، 
تصریح کرد: قرار شد استان هایى که وضعیت قرمز دارند 
اختیاراتى به استانداران آن ها داده شود. استاندار اصفهان 
گفت: شرایط در برخى اســتان ها قرمز شده است و اگر 
به همین صورت پیش برویم ممکن اســت اصفهان هم 

قرمز شود.

استاندار اصفهان بر ایمنى جمعى تاکید و بیان کرد: ایمنى 
جمعى در استان اصفهان هنوز رخ نداده و باید مراقبت ها 
بیشتر باشد، سطح مراقبت ها متاسفانه پایین آمده است 
و برخى از هم اســتانى ها پروتکل ها را رعایت نمى کنند 
که از مردم مى خواهم مراقبت هاى بهداشــتى را مدنظر 

قرار دهند.
وى با بیان اینکه خوشبختانه در استان امکانات و تجهیزات 
بهداشــتى خوبى وجود دارد، ادامه داد: با توجه به شان و 
جایگاه مردم استان انتظار اســت مراقبت ها را جدى تر 

بگیرند.
استاندار اصفهان گفت: از همکاران پزشک انتظار داریم 
نوبت دهى ها را رعایت کنند تا تجمعات را در مراکز درمانى 
شاهد نباشیم. وى از مدیران بانک ها خواست مراقبت هاى 
بهداشــتى را در راس کار خود قرار دهند، افزود: برخى از 
واحدهاى تولیدى با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى 

لحظه اى کار را تعطیل نکردند.
رضایى از مردم و به ویژه افراد مســن خواست کمتر در 

اجتماعات حضور داشته باشند.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
از راه اندازى بازارچه تخصصى ســنگ هاى قیمتى 
و نیمه قیمتى اســتان با حضور معاون وزیر صمت 

خبر داد.
حسن قاضى عســگر در گفت وگو با «ایسنا: با بیان 
اینکه از حدود 18 ماه پیش به دنبال راه اندازى این 
بازارچه در اصفهان بودیم، اظهار کرد: سنگ هاى 
قیمتى و نیمه قیمتى یکى از اولویت ها و پتانســیل 
استان اصفهان اســت که با پیگیرى هاى صورت 
گرفته با فراز و نشیب هاى بســیار، در کمیته هاى 

تخصصى مکان یایى این بازارچه انجام شد.
وى با اشــاره به اینکــه این بازارچه روز یکشــنبه 
(امروز) در ساختمان ارگ جهان نما افتتاح مى شود، 

ابرازامیدوارى کرد با راه اندازى این بازارچه اشتغال 
خوب و ارزش افزوده باالیى در استان ایجاد شود.

وى با پیش بینى اینکه با راه انــدازى این بازارچه 
50 هزار اشتغال در کشــور ایجاد خواهد شد، تاکید 
کرد: با ایجاد این بازارچه مى تــوان زمینه فروش 
صنعت هاى قیمتى و نیمه قیمتى اســتان را فراهم 
کرد و با ایجاد ارزش افزوده مى تــوان بر موضوع 

صادرات آن متمرکز شد.
قاضى عســگر با تاکید بر ضــرورت ایجاد منطقه 
کارگاهى تولید سنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى بعد 
از راه اندازى این بازارچه، تصریح کرد: در حال حاضر 
بیشترین تمرکز ما بر روى فروش است و سپس در 

زمینه تولید تمرکز خواهیم کرد.

رئیــس بیمارى هاى واگیــر دار مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهان گفت: سیر کاهشــى شناسایى 
موارد مشکوك به کرونا در یک ماه گذشته متوقف 
شده و ویروس کرونا به طور فعال در جامعه در حال 

گردش است.
رضا فدایى در گفت و گو با «باشــگاه خبرنگاران 
جوان»  اظهار داشت: استان اصفهان در حال حاضر 
در موج اصلى شیوع ویروس کرونا قرار دارد و هنوز 

وارد موج دوم این بیمارى نشده است.
او افزود: صحبت کردن درباره موج دوم شیوع کرونا 
زمانى اتفاق مى افتد که تعدادموارد مشکوك به این 
بیمارى به طور ناگهانى افزایش یابد به طورى که 
یک موج گســترده اى را درجامعه تشکیل دهد و 
اســتان اصفهان در حال حاضر وارد این مرحله از 

شیوع بیمارى قرار نگرفته است.
رئیس بیمارى هاى واگیر دار  مرکز بهداشت استان 
اصفهان تاکید کرد: باید در نظر داشــته باشیم که 

سیر کاهشــى موارد مشــکوك به کرونا طى یک 
ماه گذشته کمى متوقف شده و در حال حاضر این 
ویروس به طــور فعال در جامعــه در حال گردش 
اســت و روزانه تعداد قابل توجهى از مبتالیان به 
صورت سرپایى و تعداد کمى از این تعداد هم راهى 
بیمارستان ها مى شــوند. فدایى گفت: متاسفانه در 
اســتان اصفهان روزانه بیش از 200 بیمار جدید به 

ویروس کرونا کشف مى شود.
او درمورد اثر پذیــرى رنگ بندى هاى اســتانى 
براى تشــخیص ویروس کرونا در کشور ادامه داد: 
ایجاد رنگ بندى هاى اســتانى براى تشــخیص 
بهتر ویروس کرونا در کشور تاحدودى براى مردم 
و مسئولین گمراه کننده است چراکه اطالق رنگ 
سفیددر برخى موارد این تصور را القاء مى کند که باید 
برخى محدودیت هارا متوقف نمود و همین مى تواند 
یک زنگ خطر جدى براى شیوع گسترده ویروس 

کرونا در کشور و استان باشد.

رئیس اداره نگهدارى و پشــتیبانى شــبکه انتقال 
فیبر نــورى مخابــرات منطقه اصفهــان با بیان 
اینکه اســتفاده از فیبرنورى در شــهر اصفهان و 
شهرستان هاى استان روند صعودى داشته است، 
اظهار کرد: بیش از 95 درصد مجتمع هایى که در 
یکى دو ســال اخیر ساخته شــده اند به تجهیزات 
FTTH تجهیز مى شــوند و این روند در سال 99 با 

رشد بیشترى همراه خواهد بود.
ولى ا... امیرى با اشاره به اینکه نگهدارى و پشتیبانى 
تمام فیبرهایى که در گستره استان اصفهان وجود 
دارد در این اداره انجام مى شود، تصریح کرد: اداره 
نگهدارى و پشــتیبانى شــبکه انتقال فیبر نورى، 
وظیفه دارد نســبت به رفع قطعى و خرابى فیبرى 

که در سطح استان اتفاق مى فتد در کمترین زمان 
ممکن اقدام و ارتباط را برقرار کند.

وى افزود: یکى دیگر از وظایف این اداره برقرارى 
ارتباط اولیه براى مشترکین است که شامل نصب 
تجهیزات فیبرنــورى در بخش هــاى زیادى در 

ساختار مخابراتى است.
 رئیس اداره نگهدارى و پشتیبانى شبکه انتقال تاکید 
کرد: با توجه به سیاست شــرکت مخابرات ایران 
-منطقه اصفهان توانسته ایم به منظور ارائه خدمات 
بیشتر و گسترش این ســرویس در سطح استان و 
همچنین رفع خرابى هــا در کمترین زمان ممکن، 
گروه هــاى فیبرنورى در شهرســتان هاى بزرگ 
استان مانند کاشان، داران و گلپایگان را مهیا کنیم.

یکى از درختان کهنسال باغ تاریخى و جهانى فین 
کاشان با قدمتى بیش از 200 سال، به بهانه  ضعف 
فیزیولوژیک، آلودگى قارچى و جلوگیرى از سرایت 
بیمارى به شــکل مخفیانه و بدون نظرســنجى 
کارشناسى قطع شــد و تعجب و اعتراض میراث 

دوستان را برانگیخت.
یک استاد دانشگاه کاشان در گفت و گو با «مهر» با 
اشاره به اینکه درختى که داراى ارزش هاى تاریخى، 
فرهنگى و طبیعى است حتى اگر دچار بیمارى شده 
باشــد نباید قطع و بریده شــود، اظهار داشت: این 
درخت چنار که گفته مى شــود داراى بیش از 200 
سال عمر بود در ابتداى خیابان فتحعلى شاهى باغ 

جهانى فین قرار داشت.
محمد مشهدى نوش آبادى با بیان اینکه قطع این 
درخت در حدود ســه هفته قبل انجام شد، افزود: 
قطع این درخت بنا به گفته برخى از کارکنان میراث 
فرهنگى و بر اساس شــواهد موجود بدون اطالع 
شــوراى راهبرى باغ جهانى فین کاشــان انجام 

شده است.
وى با اشــاره به اینکه این درخت چنار بریده شده 
به نقطه نامعلومى انتقال یافته است، تصریح کرد: 
معلوم نیست چرا حتى اگر این درخت داراى بیمارى 
بوده اســت این کار در خفا و بــدون اطالع انجام 

شده است؟

بازارچه سنگ هاى قیمتى امروز افتتاح مى شود  

 کشف روزانه 200 بیمار مبتال به کرونا در اصفهان 

دسترسى به امکانات FTTH در مجتمع هاى استان

بازگشایى هاى جدید همزمان با هشدار  قرمز شدن وضعیت اصفهان

معماى قطع مخفیانه درخت 200 ساله باغ فین
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شــاید خاطره و به نمایش درآمدن ســریال هایى نظیر 
«امام على (ع)»، «تنهاترین سردار»، «والیت عشق»، 
«مریم مقدس»، «مردان آنجلس»، «یوسف پیامبر» و... 
مردم را عادت داده تا هر سال خود را موظف به تماشاى 
یک ســریال مذهبى بدانند. اما عالوه بر ســریال هاى 
«موسى» و «سلمان» که یکى در مرحله تولید و دیگرى 
هنوز به تولید نرسیده است، این روزها شهریار بحرانى در 
تدارك سریال «ملک سلیمان نبى (ع)»است. سریالى که 
پیش ترها نسخه سینمایى آن در سینماها اکران شده است.

ساخت فیلم سینمایى «ملک سلیمان نبى (ع)» به سال 
87 برمى گردد. فیلمى که از تقابل حضرت سلیمان(ع) 
با شیاطین ســخن مى گفت. در ابتدا قرار بر این بود که 
بالفاصله بعد از اولین نسخه سینمایى چند نسخه دیگر 
هم براى سینما ســاخته و به اکران درآید اما در ادامه به 

دلیل عدم بودجه کافى محقق نشد.
اما درباره قصه نسخه سریالى «ملک سلیمان نبى (ع)» 
چند روایت شنیده شده است. بحرانى ضمن بیان تولید 
این سریال گفته که ادامه نسخه سینمایى آن را مى سازیم 
اما در برخى رسانه ها اشاره شده که داستان به زمان قبل از 
سلیمان نبى(ع) برمى گردد. وى در همین زمینه نیز بیان 
کرد: بحث اصلى این سریال ُملک و حکومتدارى الهى 
و الگویى است. داســتان این سریال از نظر زمانى کمى 
عقب تر از نسخه سینمایى است و از زمان طالوت و داوود 
نبى (ع) آغاز مى شود که داوود نبى(ع) باید مسائل مربوط 
به حکومت را حل و فصل کند و این الگو در زمان حضرت 
سلیمان(ع) پیاده مى شود و اینکه حاکم طورى رفتار کند 

تا مردم جامعه خود را به تعالى و رشد باالیى برساند.
وى با بیان اینکه داستان طالوت و داوود نبى(ع) پیش زمینه 
اتفاق هایى است که در زمان سلیمان نبى(ع) رخ مى دهد، 
گفت: نتیجه کار داوود(ع) در زمان حضرت ســلیمان(ع) 
بروز پیدا مى کند و تا جایى پیش مى رود که به برج آبگینه 
مى رسد. سبک زندگى در ســریال «ملک سلیمان نبى 
(ع)» راهکار نجات انسان امروزى از سبک زندگى یهودى 

آمریکایى است و در گام دوم انقالب، پیام اصلى و نقطه 
عطف نجات فرهنگى ما در بازگشت به ُملک دارى الهى 

است که در زمان سلیمان (ع) بر پاشده است.
از کودکى تا پایان حیات سلیمان نبى(ع)

این سریال 50 قسمتى از زمان کودکى سلیمان نبى(ع) 
آغاز و تا پایان حیات ایشان را در بر مى گیرد و در خالل 
آن به صورت فلش بک موضوع ملک هاى ســه گانه از 
زمان طالوت و داوود (ع) تا پایان حیات سلیمان (ع) به 
تصویر کشیده مى شود. همچنین دوران حضرت داوود 
(ع) و حضرت سلیمان(ع) زمان اوج حکومتدارى است و 
داستان هایى از اتفاقات قصر آبگینه و ظواهر عجیب و 
غریبى که با باطن هایشان روبه رو مى شوند نیز در این 

سریال به نمایش درمى آید.
حضور بازیگران سینمایى در سریال

به طور معمول در ادامه تولید نسخه هاى سریالى یک 
فیلم سینمایى حتى اگر با وقفه طوالنى بین آن دو نسخه 
مواجه بوده باشیم، اما ســازندگان براى احترام به باور 
مخاطبى که شخصیت هاى سینمایى را باور کرده و آنها 
را پذیرفته است، از همان بازیگران در سریال آن استفاده 
مى کنند. اما در سریال «ملک سلیمان نبى (ع)» هنوز 
مشخص نیست که بازیگران فیلم سینمایى در نسخه 
ســریالى اش حضور دارند یا نه. هرچند اگر قرار باشــد 
بخــش هایى از فیلــم ســینمایى در میــان برخى از 
سکانس هاى سریال پخش شود، به طور حتم باید حتى 

المقدور از همان بازیگران استفاده کرد.
تحقیق گسترده

از ماه ها پیش بحرانى به همراه گروهى به سرپرستى سید 
مجید مطهرى نژاد و متشکل از افرادى که در قصه هاى 
قرآنى و حدیث پژوهش هایى انجام مى دهند، مشغول 
تحقیق و آماده سازى متن هاى این سریال هستند. این 
گروه در بخش هاى مهمى از جمله تاریخ، قرآن، حدیث 
و روایت مشغول تحقیق هستند و اصلى ترین منبعى که 
قصه هاى این سریال از آنها استخراج مى شود، قرآن و 

آیه هاى مربوطه است.
ساخت سرزمین سلیمان در هاله اى از 

ابهام!
قرار بود تا شهرك سینمایى انحصارى براى این سریال 
و لوکیشن هایش ساخته شــود با نام «سلیمان لند» و 
طراحى هاى اولیه نیز توسط گروهى انجام شده بود. با 
اینکه این سریال جزو سریال هاى الف ویژه تلویزیون 
به شــمار مى آید اما هنوز بودجه کافى و مورد نیاز براى 
این داســتان مذهبى و تاریخى مهیا نشده است و باید 
دید در آینده نزدیک و بعد از تولید سریال هاى الف ویژه 
تلویزیون که در حال تصویربردارى اســت، بودجه اى 
براى ساخت زندگى سلیمان نبى(ع) آماده مى شود یا نه.

اســتفاده از هوش مصنوعى در «ملک 
سلیمان(ع)»

براى اولین بار براى تولید یک ســریال ایرانى از هوش 
مصنوعى استفاده خواهد شد. میثم احمدى، سرپرست 
طراحى هوش مصنوعى و جلوه هاى ویژه این سریال 
نیز در این باره گفت: تمامى لوکیشــن ها و کاراکترها 
با اســتفاده از هوش مصنوعى به طور مجازى ساخته 
مى شود، به گونه اى که کاراکترها با توجه به اطالعاتى 
که به نرم افزار داده  شده مى توانند واکنش انجام دهند 
و حرکت کنند و حتى مى توانند ســخن بگویند و ابراز 
احساســات کنند. به عبارت دیگر با استفاده از این ابزار 
هزینه ها و عوامل بســیارى که در تولید دخیل هستند 
کم مى شود و همچنین هزینه ســاخت لوکیشن هاى 
متعدد و بزرگ هم عمًال حذف مى شــود و حتى ساخت 
لوکیشن هایى که به نظر ناممکن هست، ممکن مى شود.
تا اینجاى کار در بخش جلوه هاى ویژه بصرى کارهاى 
مهم و خوبى انجام شده اســت و تالش شده تا قدرت 
ویژوآل کارها به خوبى به تصویر کشیده شود. همچنین 
در این ســریال به جاى اســتفاده از دکورهاى عظیم و 
بزرگ، بناست از جلوه هاى ویژه بصرى خاص و منحصر 

به فردى استفاده شود. /2060

آخرین اخبار از مراحل ساخت سریال «ملک سلیمان نبى (ع)»

روایت داستانى از زمان طالوت
رضا عطاران و پژمان جمشــیدى براى نخستین بار در یک 

فیلم سینمایى همبازى شدند.
فیلم جدید محمدحســین مهدویان با بازى رضا عطاران، 
پژمان جمشیدى و جمشید هاشم پور به زودى کلید مى خورد. 
فیلمبردارى «شیشــلیک» به تهیــه کنندگى محمدرضا 
منصورى و نویســندگى امیرمهدى ژوله هشتم تیرماه آغاز 
مى شود. «شیشلیک» یک کمدى اجتماعى است که همانند 
آثار قبلى مهدویان اثرى پربازیگر است و گروه بازیگران را 

رضا عطاران، پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، مه لقا باقرى، 
وحید رهبانى، عباس جمشیدى و جمشید هاشم پور تشکیل 
داده اند. خود مهدویان درباره اثر جدیدش گفته که این فیلم 
یک «کمدى دردناك» است. گفتنى است «شیشلیک» با 

سرمایه گذارى فیلم مارکت تولید مى شود.
مهدویان سال گذشــته با فیلم «درخت گردو» در جشنواره 
فیلم فجر شــرکت داشــت که به فاجعه بمباران شیمیایى 

سردشت مى پرداخت.

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود کاریزما تجارت پارسا درتاریخ 1399/03/21 به شماره ثبت 64807 به شناسه ملى 14009197652 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :برنامه نویسى اندروید و برنامه نویسى وبسایت و سئو و بهینه سازى سایت و 
تولید محتوا براى وبسایت به غیر از محتواى فرهنگى و مدیریت شبکه هاى اجتماعى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فیض ، کوچه باغ نگار [3] ، خیابان فیض ، پالك 
-87، طبقه همکف ، واحد 3 کدپستى 8164996637 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
آقاى مهرداد صادقى به شماره ملى 1272521214 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه آقاى مسعود صادقى به شماره ملى 1750599643 دارنده 50000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى مهرداد صادقى به شماره ملى 1272521214 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقاى مسعود صادقى به شماره ملى 1750599643 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء آقاى مهرداد صادقى همراه با مهر شرکت معتبر 
میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (877228)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود معدن کاوان چکاد کوه درتاریخ 1399/03/17 به شماره ثبت 64767 به شناسه ملى 14009184879 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه فعالیت هاى معدنى اعم از اکتشاف ،استخراج 
، بهره بردارى تا فرآورى مواد از سنگ هاى معدنى ،کانى هاى فلزى،کانى هاى غیرفلزى، سنگ هاى تزیینى (بجز اکتشاف، استخراج و بهره بردارى 
از معادن نفت و گاز و پتروشیمى) تهیه ماشــین آالت تجهیزات و مواد اولیه احداث تجهیز و راه اندازى کارخانجات و خطوط تولید خرید و فروش و 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى بازرگانى خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالها شامل مواد اولیه، مواد مصرفى، لوازم یدکى مورد نیاز، ماشین 
آالت سبک وسنگین، ماشین آالت صنعتى درزمینه تولید ، بهره بردارى ،استخراج ، فرآورى مواد وسنگ هاى معدنى و تزیینى اخذ و اعطاى نمایندگى 
شــرکت هاى خارجى و داخلى اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و غیرارزى(پول ملى) از کلیه بانک هاى داخلى و خارجى و گشایش اعتبارات 
اسنادى و( L/C) براى شرکت نزد بانکها صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى برپایى غرفه و 
شرکت در کلیه نمایشگاههاى بین المللى اعم از داخلى و خارجى فعالیت پیمانکارى در زمینه اکتشاف، استخراج، بهره بردارى تا فرآورى مواد و سنگ 
هاى معدنى اعم از کانیهاى فلزى، غیرفلزى و سنگ هاى تزیینى (بجز اکتشاف، استخراج و بهره بردارى از معادن نفت و گاز و پتروشیمى) درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، دهستان محمودآباد ، روســتا منطقه صنعتى محمودآباد، محله ندارد ، کوچه ((سنگبرى باران)) ، خیابان 38 شرقى ، پالك 3 ، طبقه 
همکف کدپستى 8161199958 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 100000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم سارا کیانیان به شــماره ملى 1467180793 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه خانم میمنت عیسى لو به شماره ملى 1672233313 
دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سارا کیانیان به شماره ملى 1467180793 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم میمنت عیسى لو به شماره ملى 1672233313 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (875280)

همبازى شدن رضا عطاران و پژمان جمشیدى 

علیرضــا داودنژاد در روزگار کرونایى مشــغول نگارش 
فیلمنامه «متل قو» اســت و اعالم کرد بــراى اکران 
«مصائب شــیرین 2» تصمیم را به شرکاى فیلم واگذار 

کرده است .
این کارگردان ســینما درباره سرنوشت اکران «مصائب 
شیرین 2» و اینکه آیا تصمیم به اکران آنالین آن دارد یا 
خیر؟ توضیح داد: تا وقتى سالن هاى سینما باز بودند که 
«مصائب شیرین 2» فرصتى براى نمایش پیدا نکرد. در 
شرایط حاضر هم قبًال اعالم کردم تصمیم را به شرکاى 

فیلم در «فیلمیران» و «فارابى» واگذار کرده ام. 
وى افزود: بى تردید اکران آنالین اگر از جهت زیر ساخت 
اینترنتى و امنیت بازار و معرفى و تبلیغ فیلم ها درست عمل 
کند به مخاطبان فراوانى در سطح کشور دست پیدا خواهد 
کرد و شرایط براى تولید و توزیع نمایش فیلم هاى ایرانى 

دگرگون مى شود.
داودنژاد خاطرنشان کرد: عمده بازار ســالن ما در واقع 
محدود به تهران و ده دوازده شهرستان است، اما اکران 
آنالین در سراسر کشــور مى تواند مخاطب داشته باشد. 
نمى دانم چرا تا به حال مدیریت دولتى و صنفى ســینما 
براى سروســامان دادن به اکران آنالین اقدام جدى و 
هماهنگ نکرده اند. ما هنوز حتى به فهرست روشنى از 
فیلم هاى متقاضى و در حال نمایش دسترســى نداریم 

و آمار فروش فیلم ها نیز اطالع رسانى شفاف نمى شود.
وى در ادامه درباره سریالى که قرار بود پیش تر براى شبکه 
نمایش خانگى بسازد، توضیح داد: بله چند بار صحبت شد 
و قرار بود سریالى براى نمایش خانگى بسازم که نشد. اما 

این بار سراغ موضوعى رفته ام که سى چهل سال است 
با آن سروکار دارم و امکانات آن در دسترسم 

است. این بار تصمیم دارم در باره شهرى 
که ده ها سال است به آن رفت و آمد دارم 
و از پارسال مخصوصًا در شرایط کرونا 

ساکن آن شده ام فیلم بسازم؛ شهرى 
که با اهالى و کســبه آن آشنا 
و دوست هســتم و فیلم هاى 
مختلفى را در آن ســاخته ام و 

اکنون در صدد هســتم سریالى 
را در آنجا کلید بزنم که دامنه آن 

تا چالوس و تنکابن و روســتاهاى 
کوهستانى دو هزار کشیده مى شود. 

حتمــًا متوجه شــده اید کــه درباره 
سلمان شهر یا متل قو صحبت مى کنم.

این کارگردان در ادامه خبر داد که در حال 
نگارش فیلمنامه «متل قو» است و 

اضافه کرد: سریال «متل قو» 
به سرگذشت اولین شهر 

ساحلى توریستى ایران 

مى پردازد که در پیش از انقالب به دست جمشید جوانشیر 
بنیان گذاشته شــد و همچنین از روزگاران امروزى آن 
حکایت مى کند که هنوز مورد عالقه و توجه مردم است 
و در ایام تعطیل از همه جاى ایران و مخصوصًا تهران به 
سمت آن سرازیر مى شوند و در دهه اخیر با تأسیس یک 
هتل پنج ستاره ســاحلى و هجوم همه برندهاى پرآوازه 
تحوالت سریعى در معمارى و ساخت و ساز و شیوه هاى 
زندگى و سلوك فردى و جمعى این شهر اتفاق افتاده است 
و اکنون مى تواند فضا و زمینه مناسبى را براى تولید یک 
سریال مفصل و طوالنى اجتماعى و خانوادگى فراهم کند.

او درباره نوع داســتان ها و حال و هواى ســریال گفت: 
فیلم هاى «مصائب شــیرین»، «هــوو»، «تیغ زن»، 
«کالس هنرپیشــگى»، «مرهــم»، «روغــن مار» و 
«ِفرارى» از جمله فیلم هایى هســتند کــه مى توانند به 
عنوان نمونه هاى دور و نزدیکى از ماجراهاى این سریال 

باشند.
داودنژاد یادآور شد که اکنون مشغول طراحى و نگارش 
فیلمنامه این سریال اســت و تالش مى کند تا پاییز آن 
را بــراى تولید آماده کنــد. چنانکــه از توضیحات او بر 
مى آید وقایع  ســریال «متل قو» در حاشیه دریاى خزر 
و جغرافیاى چالــوس، نمک آبرود، متل قو، نشــتارود، 
عباس آباد، تنکابن و منطقه کوهستانى دو هزار مى گذرد.

نقش هاى اصلى ســریال«متل قو» توســط بازیگران 
حرفه اى و نام آشــنا ایفا خواهد شد و ســایر نقش ها را 
بازیگران آشــناى فیلم هاى دیگر داودنژاد و بازیگران 
منطقه و نابازیگران محلى به عهده خواهند داشت./2061

احســان کرمى، مجرى و بازیگر کشورمان عکسى با 
استایلى جدید در کنار پســرش در صفحه اینستاگرام 

خود منتشر کرد.

احسان کرمى متولد 1359 در تهران است و  بازیگر، 
خواننده و صداپیشــه ایرانى است. او که فعالیت خود 
را از ســال 1385 در رادیو آغاز کرده اســت، مدرك 
کاردانى تشــریفات دارد و دوره هاى فیلمسازى نیز 
گذرانده است. وى به عنوان نویسنده، گوینده و بازیگر 
آیتم ها در رادیو فعالیت داشته است. از جمله شبکه هاى 
رادیویى که وى با آنها همکارى داشته است مى توان 
به «رادیــو ایران»،«صداى آشــنا»، «رادیو تهران» 
و «رادیو پیام» اشــاره کرد و در مقطعى از گویندگان 

برنامه «جمعه ایرانى» نیز بود.
کرمى تاکنون مجرى بسیارى از مراسم و برنامه هاى 
تلویزیونى بوده است. او که دوره هاى بدن و بیان را نزد 
میکائیل شهرستانى گذرانده است، هرساله تعداد زیادى 

تئاتر را روى صحنه مى برد و عالوه برآن آثار تصویرى 
متعددى نیز ارائه کرده است. 

او که تاکنون چند قطعه موسیقى را منتشر کرده است، 
در تابستان 95 کنسرتى را با همراهى گروه موسیقى 
«نوشــه» برگزار کرد. این کنســرت گروه موسیقى 
«نوشه» به سرپرستى نیوشــا بریمانى و رهبرى امیر 
شهابى، در اسفند سال 1397 بار دیگر در سالن میالد 
محل نمایشــگاه هاى بین المللى تهران، با خوانندگى 
احســان کرمى بــراى ترانه هاى به زبان فارســى و 
خوانندگى پرهام علیزاده براى قطعات به زبان انگلیسى 

تکرار شد.
کرمى، صداپیشــه شــخصیت عروســکى «عزیزم 
ببخشید» در مجموعه تلویزیونى «کاله قرمزى» است.

سرنوشت مبهم «مصائب شیرین 2»

طبیعت گردى احسان کرمى و پسرش با استایل جدید

بازیگر فیلم سینمایى «خانه پدرى» درخصوص 
گذراندن روزهاى کرونایى گفت: خانه نشــینى 
و دوربــودن از هنرجویانم، ســختى قرنطینه در 

روزهاى کرونایى را بیشتر کرد.
پادینا رهنما با اشاره به حضور نیافتنش در تلویزیون 
اظهار کــرد: موضع گیــرى و گاردگیرى خاصى 
به حضور در تلویزیون ندارم و فقط ســینما را به 
حضور در تلویزیون ترجیح مى دهم چراکه تجربه 
و عالقه بیشترى در سینما دارم و قاب تلویزیون 
را نمى پسندم. وى افزود: اگر فیلمنامه و پیشنهاد 
خوبى از تلویزیون داشته باشم، قطعاً حضور خواهم 

پیدا کرد. 
این هنرمند کشورمان تأکید کرد: نسبت خانوادگى 
و فامیلى با بهاره رهنما ندارم و فقط همکار هستیم.
وى ادامه داد: در زمان حضور در فیلم ســینمایى 
«خانه پــدرى»، جوان تر و پرانرژى تــر بودم و 
هیچ وقــت فکر نمى کــردم که چنیــن توقیف 
طوالنى مدت براى فیلــم رخ دهد. رهنما عنوان 
کرد: مدتى به علت توقیــف فیلم «خانه پدرى»، 
افســرده شــده بودم. رهنما گفت: زمانى که به 
تیم فیلم «خانه پدرى» پیوســتم ، بنده و تمامى 
بازیگران از موضوع فیلم اطالع نداشــتند چراکه 
روش فیلمبردارى کیانوش عیارى، بدین سبک 
است و فیلمنامه مشخصى وجود ندارد. لذا ذهنیت 
خاصى به فیلمنامه نداشتم اما باید بگویم برخالف 
نظر برخى منتقدان، فیلم اپیزودیک نبود. این خانم 
بازیگر مطرح کرد: شــاید اگر «خانه پدرى»، به 
هنگام اکران مى شد شاهد جنایاتى مانند «رومینا 

اشرفى» نبودیم.
وى اظهار کرد: درحال حاضر صحبت با افرادى 
مانند پدر رومینا، فایده اى ندارد چراکه از قبل باید 
بسترسازى انجام مى شد. اساساً فیلم هایى همچون 
«خانه پدرى» ساخته شده است که آموزش دهد و 
فرهنگسازى کند. رهنما خاطرنشان کرد: ازطرفى 
شــبکه هاى اجتماعى نیز نوعى فضاى آموزشى 
براى جلوگیرى از چنین اتفاقاتى هســتند. وى 
افزود: در کالس هاى بازیگرى ام، تعداد زیادى از 
هنرجویانم، همسن رومینا هستند؛ لذا کامًال حس 
مى کنم که چه برخورد محترمانه اى با این دختران 

باید داشته باشیم.
این هنرمند کشــورمان گفت: با اظهارنظرهاى 
مختلف بازیگران مخالفتى ندارم درصورتى که با 

رفتار و صحبت هایشان حکم صادر نکنند.

بازیگر فیلم سینمایى «خانه پدرى»:

صحبت با پدر «رومینا» 
فایده اى ندارد! 

وزارت بهداشت و ســتاد ملى مبارزه با کرونا، 
کارمندان را به ســرکار برگردانده، بخشــى از 
دانش آموزان حضورى به مدرســه مى روند و 
امتحان مى دهند و بسیارى از اماکن و اتفاقات 
دیگر به روز اول برگشــته اند حتــى کارهاى 
سینمایى و تلویزیونى، حتى ســینماها از اول 

تیرماه بازگشایى مى شوند.
مهدى فرجى، تهیه کننده سریال «نون.خ» نیز 
این روزها ســریال «صفر بیست و یک» را به 
کارگردانى سیدجواد رضویان و سیامک انصارى 
جلوى دوربین برده و به قوِل خودش 10 درصد 
از کار جلو رفته و هنــوز نمى توان پیش بینى از 
پایان تصویربردارى و زمــان پخش داد. این 

سریال براى شبکه 3 سیما ساخته مى شود.
او دربــاره آخرین وضعیت ســریال «نون.خ» 
گفته اســت: ادامه «نون.خ» در فصل سوم با 
قصه هاى جدید ساخته مى شود. ما تالشمان بر 
این است که ان شاءا... در همین تابستان سریال 

را کلید بزنیم.

سورپرایز سریال «نون.خ» 
براى فصل تابستان

  شیما غفارى / خبرگزارى ایسنا |
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عطش گلزنى اش بعد از تعطیالت کرونا هــم فروکش نکرده و 
باالخره موفق شد در هفته بیست و ششم رقابت هاى لیگ برتر 
پرتغال اولین گل پساکرونایى اش را به ثمر برساند. مهدى طارمى 
هفته پیش هم توپ را از روى خط دروازه رقیب ریوه آ عبور داده 
بود اما آن گل از سوى داور مسابقه آفســاید و مردود اعالم شد و 
سرانجام با گشودن دروازه مورینســى، نخستین گل بعد از وقفه 

کرونایى فوتبال را در بین مهاجمان ایرانى به نام خود ثبت کرد. 
این مهاجم بوشهرى تیم ملى ایران طى دو بازى اخیر نشان داده 
روند رو به رشدى که از سال گذشته و همزمان با حضور در لیگ 
باشگاهى پرتغال در پیش گرفته بود را در دوران قرنطینه کرونایى 
نیز حفظ کرده و اگر با همین فرمان پیــش برود و به جاده خاکى 
نزند، بى شک آینده فوتبالى اش با حضور در تیم هاى معتبر اروپا 
تضمین خواهد شــد. او این روزها تبدیل به مهاجمى زهرآگین 
شده و به علت عملکرد درخشانش در خط حمله ریوه آ، مسئوالن 
باشگاه هاى پورتو و بنفیکا، صدرنشــینان لیگ پرتغال به دنبال 
جذب او براى تقویت تیم خود در لیگ آینده هستند.  حضور مؤثر 
طارمى در زمین بازى باعث شــده «پائولو سوسا»، بازیکن سابق 

تیم ملى پرتغال نیز لب به تمجید از وى بگشاید و اعالم کند اگر در 
فصل آینده سرمربى فیورنتینا شود این بازیکن را نیز همراه خود به 

سرى A ایتالیا خواهد برد.
ستاره ایرانى ریوه آ که موفق شــده طى 21 بازى براى این تیم 9 
گل به ثمر برساند، اگر قدر خودش را بداند و دچار حواشى نشود، 
مى تواند طورى در زمین مســابقه بدرخشد که کمتر کسى به یاد 
بیاورد قبل از سفرش به پرتغال، فوتبالدوستان ایرانى از او به عنوان 
گلنزن ترین گلزن تاریخ یاد مى کردند. بى شک هواداران الغرافه 
قطر هم این روزها با مشاهده بازى هاى درخشان طارمى از تصمیم 
عجوالنه خود براى اینکه خواستار اخراج او از تیم محبوشان شدند 

سخت پشیمان هستند.   
مهاجم شــماره 17 تیم ملى ایران توانایى فنى، قدرت و انعطاف 
بدنى باالیى دارد که اگر ازآنها غافل نشود و به روالى که در فصل 
جارى در پیش گرفته ادامه بدهد، مى تواند در آینده موفقیت هاى 
بیشترى کسب کند. طارمى باید با استمرار بخشیدن به روزهاى 
خوبش کارى کند که از این به بعد به جاى اینکه او پس از گل زدن 
انگشت اشــاره اش را جلوى دهانش بگیرد، مخالفانش انگشت 

ندامت به دندان بگزند. 

با همین فرمان پیش برو
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 بدهــى 310 هزار دالرى به بویــان و بدهى 
600 هزار دالرى به وینفرد شفر کابوس جدید 
باشگاه استقالل شده و اگر این مبالغ ظرف چند 
روز آینده به حساب این دو طلبکار واریز نشود، 
احتمال جریمه سنگین استقالل و بسته شدن 
پنجره نقل و انتقاالتى این باشــگاه و در ادامه 
حتى احتمال کسر امتیاز از آبى ها وجود دارد. 
شنیدیم مدیران استقالل از طریق کانال هاى 
مختلف موفق شــدند مبلغ 310 هزار دالرى 
که باید به بویان بپردازند را جور کنند اما هنوز 
در تامین مطالبات شفر مشــکل دارند. یکى 
از نزدیکان باشــگاه مدعى شده پولى که قرار 
بود در قالب ده درصد از مبلغ قرارداد به حساب 
بازیکنان واریز شود، به بویان پرداخت خواهد 
شد تا فیفا استقالل را به پنجره بسته محکوم 
نکند. اما تالش براى جور کردن طلب شــفر 

ادامه دارد.
مدیران اســتقالل امکان جذب ایــن پول از 
طریق اسپانســر را ندارند چــون از یک طرف 
مبالغ قرارداد حامى مالى را پیش خور کرده اند 
و از طرف دیگر سایر حامیان مالى هم به خطر 
قراردادهاى موازى و مشــابه اى که بسته شده 
مى ترســند پیشــاپیش این مبلغ را بپردازند و 
دست شان به جایى بند نباشد و نتوانند از خدماتى 
که مدنظرشــان است اســتفاده کنند و پول در 
بیاورند. در چنین شرایطى باشگاه امیدوار است 
بتواند ظرف دو روز آینده معادل بدهى به شفر را 
قرض بگیرد و در آینده این قرض را پرداخت کند.

استقالل یک روز 
بى استرس ندارد

ســپاهان در حالى براى آخرین بــار در لیگ 
چهاردهم( فصل 94-93) به عنوان قهرمانى 
دســت یافت که مهرزاد خلیلیان مدیرعامل 
وقت این باشگاه چند سال بعد از آن قهرمانى 
دست به قلم شده و خاطراتش از آن فصل را 
در کتابى به نام معجزه پنجم به رشته تحریر 

در آورده است.
در این کتاب مهرزاد خلیلیــان به تفصیل از 
روزهاى حضورش بر صندلــى مدیرعاملى 
باشــگاه تا کنار رفتنش را بیان کرده اســت. 
از دریافت پیشــنهاد مدیرعاملى باشــگاه به 
صورت تلفنى از سبحانى تا وداع از این سمت 
با یک بیت از شعر حافظ! این کتاب حدود 190 

صفحه است و شامل 11 فصل.
حکایت رفتن کرانچار و آمدن حسین فرکى،  
محرم نوید کیا و جمعه رویایى اصفهان که در 
حالى که در تبریز جشن قهرمانى برپا شده بود 
به یک باره زاینده رود نشین ها سرود قهرمانى 

مى خوانند.
 نحوه مدیریت حرفــه اى در ورزش ایران و 
ارزشــهاى فوتبال،  پیچیدگیهاى رسیدن به 
قهرمانى و فرهنگ فوتبالى در کشورمان و نیاز 
به مکتوب شدن تجارب و راهبردها از نکات 
خواندنى این کتاب است که مى تواند سرفصل 
جالبى براى مدیــران و همچنین عالقمندان 
به فوتبال باشــد . این کتاب را مى توان پرده 
بردارى از بسیارى واقعیات پشت پرده فوتبال 
از جملــه قراردادها دانســت.  در طول تاریخ 
لیگ حرفه اى این اولین بار است که جزییات 
یک قهرمانى در قالب کتابى عرضه مى شود. 
پنجمین قهرمانى ســپاهان در لیگ برتر که 

سورپرایز بزرگ لیگ چهاردهم بود.

معجزه پنجم 
به قلم مهرزاد

 اولین جلسه نظارت بر شیوه نامه هاى بهداشتى براى شروع تمرینات تیم هاى مختلف ورزشى 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد.

پس از اینکه تمرینات تیم فوتبال سپاهان از چندى پیش با رعایت پروتکل هاى بهداشتى آغاز 
شد، براى شروع تمرینات دیگر تیم هاى ورزشى این باشگاه جلسه اى به ریاست فیروزى معاونت 
اجرائى بازرگانى باشگاه و برخى از مدیران ارشد باشگاه ســپاهان برگزار شد و چگونگى اجراى 
شیوه نامه هاى بهداشتى در محل تمرینات ونظارت برآنها و دیگر مباحث مورد بررسى و تبادل 

نظر قرار گرفت.
شایان ذکر است در باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 80 تیم ورزشى در دو بخش آقایان و بانوان در 
رشته هاى مختلف فعالیت دارند که در سه سطح لیگ برتر ایران و آسیا ، مسابقات استانى و صنعت 

فوالد کشور فعالیت مى کنند.

سپاهانى ها ستاد تشکیل دادند

در روزهایى که سرمربى تیم ذوب آهن اعالم کرده دیگر حاضر به بازگشت نیست این تیم با چالش 
عدم حضور مدیرعامل هم مواجه شده است. گفته مى شود جواد محمدى مدیرعامل جوان ذوب 
آهن مدتى است به دلیل کسالت و بیمارى در محل این باشگاه حاضر نشده است. این در حالى است 
که مدیرعامل شرکت ذوب آهن اعالم کرده برنامه اى براى جایگزینى فرد جدیدى به جاى او ندارند 
و محمدى مى تواند پس از بهبود سالمت به کار خود ادامه بدهد. شیوع ویروس کرونا و کم شدن 
رفت و آمدها به باشگاه باعث شد تا این شائبه پیش بیاید که جوادمحمدى برکنار شده است. البته 
ذوب این روزها با یک مساله تازه هم روبرو شده و آن ماجراى حضور سه عضو بازنشسته در هیات 
مدیره این باشگاه است. باید دید این باشگاه قدیمى که در سال هاى اخیر همواره جزو تیم هاى مهم 

فوتبال ایران بوده مى تواند از این چالش ها عبور کرده و فصل سختش را خوب به پایان برساند؟

سبزها کمى پژمرده!

تیم ذوب آهــن اصفهان به نظــر 9 هفته باقى مانده لیــگ نوزدهم را بدون حضور ســرمربى 
مونته نگرویى باید پشت سر بگذارد.

وضعیت در شهر اصفهان براى طرفداران ذوب آهن به شدت مبهم شده. هواداران و همچنین 
مســئوالن باشــگاه ذوب آهن هنوز منتظر بازگشت رادولوویچ ســرمربى مونته نگرویى خود 
هستند اما طى آخرین اظهارنظرها از سوى مســئوالن باشگاه به نظر رادولوویچ قصد بازگشت 
به ایــران را ندارد. در حال حاضــر ولى همه طرفــداران ذوب آهن معطل ســرمربى خارجى 
خود هســتند و به نوعى از انتخاب او پشــیمان شــدند! چراکه رادولوویچ در چنین شرایطى 
ذوبى ها را تنها گذاشــته. عجیب تر از اینکه شنیده مى شــود کرونا دلیل اصلى عدم بازگشت 
رادولوویچ به ایران بوده، به نظر مى رســد ســرمربى مونته نگرویى کال قصد ادامه همکارى با

 ذوبى ها را ندارد.

پشیمان از انتخاب رادو

بعد از فروکش کردن نسبى فشار باشــگاه ها براى لغو مسابقات لیگ، در 
روزهاى اخیر تعداد بازیکنانى که در مصاحبه هایشان از بازگشایى رقابت ها 
استقبال کرده اند، بیشتر شده است. شــاید تا یکى دو هفته پیش غیراز 
بازیکنان پرسپولیس کمتر فوتبالیستى حاضر مى شد در رسانه ها به پیشواز 
لیگ برتر برود، اما حاال شــرایط فرق کرده و بازیکنان تیم هاى مختلف 
فارغ از جایگاه جدولى شــان به این موضوع چراغ سبز نشان مى دهند. 

به نظر مى رسد چهره مصمم سازمان لیگ در برگزار کردن بازى ها باعث 
شده فوتبالیست ها هم جرأت بیشترى براى اظهارنظر در این مورد پیدا 
کنند. حتى یکى از این نفرات مدعى شــده بود ابراز مخالفت تنى چند از 
بازیکنان لیگ برترى صرفا به خاطر فشار مدیران باشگاه ها ست، وگرنه او 

و دوستانش مشتاق شروع لیگ هستند.
فهمیدنش سخت نیست که چرا برگزارى مســابقات لیگ برتر به سود 
بازیکنان است. اوال احتمال ابتال بیرون از زمین هم باالست و تازه شاید با 
رعایت پروتکل ها در تمرین و مسابقات، شاهد فضاى ایمن ترى باشیم. 
ثانیا با برگزارى مسابقات، باشگاه ها هیچ بهانه اى براى نپرداختن حق و 
حقوق کامل بازیکنان ندارند و باید مبلــغ مندرج در قرارداد آنها را تمام و 

کمال به حساب شان واریز کنند. نکته سوم اینکه فرصت 9هفته اى تا پایان 
فصل، مى تواند به بهبود شرایط بازیکنان در بازار نقل وانتقاالت کمک کند. 
در حقیقت آنها با درخشش در ثلث باقیمانده لیگ برتر، بخت شان را براى 
حضور در تیم هاى بزرگ تر و یا حتى ترانسفر به لیگ هاى خارجى افزایش 
خواهند داد. همین شــرایط براى بازیکنانى که شانس ملى پوش شدن 
دارند هم صادق است و آنها امکان جلب نظر کادرفنى تیم ملى را در زمین 
مسابقه پیدا خواهند کرد. طبیعى است که بدون برگزارى بازى ها، تمام این 
امتیازات از بین خواهد رفت. بنابراین حاال که اغلب مدیران باشگاه ها باور 
کرده اند راهى جز حضور در بازى ها نیست، بازیکنان هم با آزادى عمل 

بیشترى مى توانند حرف دل شان را بزنند.

حاال بازیکنان هم جرأت پیدا کردند

                                              یکــى از مهم ترین بحث هاى این روزهاى فوتبال 
کشورمان موضوع برگزارى یا عدم برگزارى ادامه لیگ نوزدهم در شرایط 
شیوع ویروس کروناست؛ با وجود اینکه سازمان لیگ اعالم کرده مسابقات 
این فصل با رعایت پروتکل هاى بهداشــتى برگزار مى شود اما بعضى از 

تیم هاى لیگ برترى توانایى فراهم کردن شــرایط بهداشتى را ندارند و 
عالوه بر این شرایط چند شهر که در لیگ برتر هم نماینده دارند همچنان 
قرمز است که باعث نگرانى هاى زیادى پیرامون میزبانى آن ها شده است. 
از طرفى امکانات بهداشتى الزم در تمامى هتل ها وجود ندارد و هم چنین 
پروازهایى که تیم ها باید براى رفتن به شــهر محل بازى انجام دهند به 

ریسک برگزارى بازى ها مى افزاید.
در این بین یکى از راه هایى که فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ  به 

آن فکر مى کنند، برگزارى متمرکز مسابقات در شهر تهران با رعایت 
تمامى پروتکل هاست. شــهر تهران از نظر امکانات ورزشى و اقامتى 
شــرایط مطلوبى دارد و تیم هاى مختلف مى توانند با اقامت در تهران 
مسابقات را ادامه دهند. ســازمان لیگ مى تواند با آماده کردن شرایط 
بهداشتى تیم ها را در شــهر تهران متمرکز کند و در شرایط قرنطینه 
کامل قرار دهد. مسابقات هم با نظارت کامل در ورزشگاه هاى مختلف 
تهران و با رعایت دقیق پروتکل ها برگزار شــود. شهر تهران در حال 

حاضر به جز ورزشگاه آزادى از چند ورزشگاه مناسب دیگر مانند تختى، 
دستگردى، تهرانسر، شیرودى و پیکان شهر هم برخوردار است و عالوه 
بر این ورزشــگاه ها مى توان از ورزشگاه انقالب کرج و شهرقدس هم 

استفاده کرد.
با توجه به این که سیاست فدراسیون و سازمان لیگ ادامه این فصل است، 
باید ترتیبى اتخاذ شود که ریسک برگزارى مسابقات را کاهش دهد که 

برگزارى مسابقات در شهر تهران چنین امکانى را فراهم مى سازد.

داریم مى ریم به تهران؟

صادق درودگر همچنان بر مواضع خود در مورد عدم بازگشت کفاشیان به 
فدراســیون فوتبال تاکید دارد و این ورود را برخالف صالح فوتبال ارزیابى 
مى کند. صادق درودگر رئیس سازمان اقتصادى فدراسیون فوتبال که مقابل 
ساختمان فدراسیون با سواالت خبرنگاران در رابطه با واکنشش نسبت به 
کفاشیان روبرو شده بود، درباره این موضوع گفت: یکبار این موضوع را توضیح 
داده ام. نظر شخصى ام را یکبار گفته ام و دیگر در رابطه با این موضوع صحبت 
نمى کنم. به ایشان احترام مى گذارم. ایشان براى فوتبال زحمت کشیده است 

و ارزشى بوده است. این موضوع شخصى خودم بوده است.
او سپس در مورد حواشى اى که پیرامون او و باشگاه تراکتور به وجود آمده، 

اظهار کرد: اصال هواداران تراکتور و این باشگاه از این حرف ها مصون اند. 
خیلى به آنها احترام مى گذارم و دوستشان دارم. اصال یک سوء تفاهم بیشتر 

نبوده است. یک کسى یک حرفى زده است که آن حرف غلط است.
از درودگر در رابطه با حرف هاى قاضى زاده هاشمى نماینده مجلس پرسیده 
شد و اینکه ورود کفاشیان به فدراســیون غیرقانونى است. او به این سوال 
اینطور واکنش نشان داد:« به هر حال ایشــان نماینده مجلس هستند و به 

قوانین بیشتر وارد هستند. به این موضوع بیشتر از این ورود نمى کنم.
او سپس در رابطه با دوگانگى ایجاد شده میان اعضاى هیئت رئیسه فدراسیون 
در مورد بازگشت کفاشیان اظهار داشت:« من اصال از هیئت رئیسه اطالع 
ندارم و با آنها ارتباطى ندارم. او ســپس با دفاع از حرف هایش در مورد عدم 
بازگشت کفاشیان، ادامه داد:« من نگران شدید این موضوع بودم که دوباره 
به سمت تشکیل کمیته انتقالى برویم. اگر خدایى ناکرده کسى در این میان 
شــیطنت مى کرد، فوتبال آســیب مى دید. من اگر نگرانم به خاطر همین 

موضوع بوده است. وگرنه من با هیچ کسى مشکلى ندارم.  درودگر در رابطه با 
غیرفوتبالى بودن کفاشیان بیان کرد:« بله این حرف ها هست و تاثیرش هم 
در جامعه دیده شده است. من سعى مى کنم اگر حرفى در مورد چیزى مى زنم، 
از قلبم باشد و براساس مسئولیت پذیرى.» او سپس در مورد شکایت باشگاه 
تراکتور از خودش توضیح داد:« من هیچ حرفى در مورد تراکتور و مردم غیور 
آذربایجان نزده ام. یک چیزى یک فردى گفته و من جواب آن فرد را داده ام. 
من با فرد کار داشته ام. حاال مى گویند باشگاه تراکتور شکایت کرده است. من 
از خدا مى خواهم که باشگاه تراکتور از من شکایت کند تا رفقایم را از نزدیک 

ببینم و با آنها احوالپرسى کنم. خیلى هم دوستشان دارم. این هیچ ربطى 
به باشگاه تراکتور و هواداران ندارد و روحشان هم خبر ندارد. رئیس 

سازمان اقتصادى فوتبال در مورد شرایط اقتصادى فوتبال اضافه 
کرد:« اوضاع اقتصادى فوتبال هم مانند جامعه خوب نیست ولى 

فوتبال که شروع شود، شرایط به حالت نرمال بازخواهد گشت.

شکایت تراکتور باعث مى شود 
رفقایم را ببینم

ودگر در رابطه با 
تو تاثیرش هم 
 چیزى مى زنم، 
 شکایت باشگاه 
تورو مردم غیور 
نفرد را داده ام. 
 کرده است. من 
قایمرا از نزدیک 

 هیچ ربطى 
د. رئیس 

 اضافه 
ولى 

ت.

مرضیه غفاریان

محمد مومنى

سعید نظرى

محسن کدخدایى

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139760302027001966 مورخ 1397/02/25 مجتبی مرادي نجار فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 5899 صادره از برازجان بشماره ملی 3521218058 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
2- راي شــماره 139860302027005511 مورخ 1398/05/19 حمیدرضا منتظرالقائم 
فرزند احمد بشــماره شناسنامه 2033 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1290702632 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 300 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
3- راي شماره 139860302027008477 مورخ 1398/07/30 ماشاءاله حسینیان فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 29 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129608348 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10929 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 191/19 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
4- راي شــماره 139860302027008578 مورخ 1398/08/06 شادى موالئى فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 6904 صادره از کرمانشاه بشماره ملی 3251293451 در ششدانگ 
یکباب انبار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 300/96 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
5- راي شــماره 139860302027010575 مورخ 1398/09/12 رضا غالمى فشارکى 
فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 76059 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281854417 در 
ششدانگ یکباب انبار باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1723/40 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

6- راي شــماره 139860302027012552 مورخ 1398/10/11 حسن بورونی فازه ئی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659532683 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 110/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی یداله 

زارعى هفدانى فرزند رحمت اله.
7- راي شماره 139860302027012624 مورخ 1398/10/14 هاجر برهانی رارانی فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 519 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291509860 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 6571 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 146/02 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
8- راي شماره 139860302027012628 مورخ 1398/10/14 رسول عبدالهى نهوجى 
فرزند فتح اله بشماره شناســنامه 53 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293418757 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 33 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 172/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی حمید کهنگى .
9- راي شــماره 139860302027012633 مورخ 1398/10/14 فاطمه اسالمی ورکی 
فرزند علی حسین بشماره شناسنامه - صادره از زیرآب بشماره ملی 2250047200 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 33 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 172/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی حمید کهنگى .
10- راي شماره 139860302027012639 مورخ 1398/10/14 حسین فانی قهدریجانی  
فرزند نادعلى بشماره شناسنامه 262 صادره از قهدریجان بشماره ملی 1111013233 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 201/60 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
11- راي شــماره 139860302027012640 مــورخ 1398/10/14 فاطمه کاظم زاده 
قهدریجانی فرزند قربانعلی بشــماره شناســنامه 5837 صادره از فالورجان بشماره ملی 
1110227991 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 201/60 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
12- راي شــماره 139860302027013500 مورخ 1398/10/29 فرزانه بدیعی گورتی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1226 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1284082611 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5142 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 166/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی دوشیزه محترم درستکار فرزند محمد.
13- راي شماره 139860302027013604 مورخ 1398/11/01 حسین حسینى فرزند 
شاه میرزا بشماره شناسنامه 597 صادره از پلدختر بشماره ملی 4859394119 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 280 فرعی 
از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161/39 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
14- راي شــماره 139860302027013605 مــورخ 1398/11/01 داریوش ابراهیمی 
جوزدانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 89 صادره از جوزدان بشماره ملی 1091750351 
در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
280 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/39 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
15- راي شماره 139860302027013606 مورخ 1398/11/01 آرش عادل پناه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 304 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1288033567 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 280 فرعی از 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/39 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
16- راي شــماره 139860302027013656 مــورخ 1398/11/02 اکرم زاهدى فرزند 
محمدجواد بشماره شناسنامه 36 صادره از خوانسار بشماره ملی 1229552642 در پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 198/24 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
17- راي شماره 139860302027013659 مورخ 1398/11/02 زهرا جعفرآقائی فرزند 
عزیزاله بشماره شناسنامه 1056 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291492062 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 198/24 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
18- راي شماره 139860302027014583 مورخ 1398/03/18 ابوالفضل نویدکیا فرزند 
حسنقلی بشماره شناسنامه 1276 صادره از مرند بشماره ملی 1581251408 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 233/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین 

زارعى فرزند شکراله.
19- راي شماره 139860302027015460 مورخ 1398/11/26 صادق امینی جشوقانی 
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1249835925 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 120 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حیدرعلى زارعى هفدانى فرزند شکراله.
20- راي شماره 139860302027016011 مورخ 1398/12/05 عکى اکبر ممتاز فرزند 

اسداله بشماره شناسنامه 92 صادره از برخوار بشــماره ملی 5110345805 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 199/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی محمدعلى 

اسدى فرزند اسداله.
21- راي شــماره 139860302027016031 مورخ 1398/12/05 زهره اطرشی فرزند 
مختار بشماره شناسنامه 686 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284590518 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12200 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی اسداله دارا فرزند محمد حسین .
22- راي شــماره 139860302027016032 مــورخ 1398/12/05 امامقلــی کاظمی 
دارافشــانی فرزند عباســعلی بشــماره شناســنامه 4 صادره از فالورجان بشــماره ملی 
1110981260 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 12200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/66 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی اسداله دارا فرزند محمد حسین .
23- راي شماره 139860302027016059 مورخ 1398/12/06 غالمرضا عروجی رزوه 
فرزند محمد عیسی بشماره شناسنامه 2418 صادره از چادگان بشماره ملی 5759231448 
در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
286 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 116/19 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
24- راي شماره 139860302027016061 مورخ 1398/12/06 محمد مهدي عروجی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 530 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288307543 در 
دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
286 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 116/19 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
25- راي شــماره 139860302027016066 مورخ 1398/12/06 محمد جواد عروجی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3945 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288387407 در 
دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
286 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 116/19 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
26- راي شــماره 139860302027016194 مورخ 1398/12/07 محسن زمانى فرزند 
محمدعلی بشــماره شناســنامه 679 صادره از شهرضا بشــماره ملی 1199200441 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 12195 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/90 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
27- راي شماره 139860302027016197 مورخ 1398/12/07 محمدرضا سعیدى قهه 
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 102 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291338314 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13061 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 191/78 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
28- راي شماره 139860302027016198 مورخ 1398/12/07 زهره شاهمرادي قهه 
فرزند غالم حسین بشماره شناسنامه 1824 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289419779 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13061 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 191/78 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
29- راي شــماره 139860302027016490 مورخ 1398/12/12 منصور اســکندري 
وشاره فرزند محمد بشماره شناسنامه 350 صادره از شهرضا بشماره ملی 1819311392 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 263 فرعی از اصلی 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 147/92 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
30- راي شــماره 139860302027016495 مورخ 1398/12/12 رحمت اله صدرائی 
جندابه فرزند عبدالعلی بشماره شناسنامه 10 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659436293 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
15271 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

31- راي شماره 139860302027016498 مورخ 1398/12/12 عزت براتی فرزند قاسم 
بشماره شناســنامه 1 صادره از تیران  بشــماره ملی 5499483108 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15271 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 176 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
32- راي شماره 139860302027016589 مورخ 1398/12/13 حسن کرمی زوانی فرزند 
رجبعلی بشماره شناســنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291237305 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11515 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 145/62 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
33- راي شماره 139860302027016648 مورخ 1398/12/22 سمیه بنی طباجشوقانی 
فرزند سیدهادي بشماره شناســنامه 1388 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5658987237 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
5034 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 107/52 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
34- راي شماره 139860302027016649 مورخ 1398/12/22 علی اعرابی جشوقانی 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659623395 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5034 
فرعی از اصلــی 15190 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 107/52 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
35- راي شــماره 139860302027016652 مورخ 1398/12/22 زهرا محمدي پاوائی 
فرزند ناصرقلی بشماره شناســنامه 228 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289009929 در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/68 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
36- راي شــماره 139860302027016653 مورخ 1398/12/22 محمدرضا محمودي 
دهکی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1053 صادره از آبادان بشماره ملی 1818209969 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/68 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
37- راي شــماره 139860302027016654 مورخ 1398/12/22 زهرا اشکاوندى پزوه 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 10989 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283811766 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 107/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمد حسن فزوه فرزند اسداله .
38- راي شماره 139860302027016658 مورخ 1398/12/25 قدرت اله غالمی فرزند 
ولی اله بشماره شناسنامه 1153 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287822614 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 63/66 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
39- راي شماره 139960302027000003 مورخ 1399/01/06 اصغر عبدالهی فرزند غفار  
بشماره شناسنامه 9378 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283795655 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9614 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 133/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
40- راي شماره 139960302027000026 مورخ 1399/01/16 عصمت محسنى فرزند 
قربانعلى بشماره شناســنامه 16249 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283863480 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8990 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 139/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمد حسین مصورى خوراسگانى.
41- راي شماره 139960302027000741 مورخ 1399/02/02 توران حسینى کینکى 
فرزند سید حمزه علی بشماره شناسنامه 554 صادره از لردگان بشماره ملی 4669398466 

در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 161/63 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی احمد کشاورز فرزند رضا.
42- راي شماره 139960302027000758 مورخ 1399/02/02 فاطمه خوندابى فرزند 
نادعلی بشماره شناسنامه 4 صادره از نجف بشماره ملی 1092043454 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 336 فرعی از اصلی 44 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 78/31 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
43- راي شماره 139960302027000763 مورخ 1399/02/02 اشرف احمدي پزوه فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 31 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291313771 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 28/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

عباس و حسن زمانى فرزندان رحیم.
44- راي شــماره 139960302027000826 مورخ 1399/02/06 مهدى چنگانى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 105 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291353852 در ششدانگ 
یکباب کارگاه و مغازه هاى متصله  به مساحت 252/62 مترمربع قسمتی از پالك شماره1 
فرعی از  7246 اصلی به مســاحت 83/52 مترمربع و 7245 اصلى به مســاحت 169/10 
مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى و خریدارى از ورثه محمد جعفر اشراقى .
45- راي شماره 139960302027000828 مورخ 1399/02/06 محمدحسین پورعزیزیان 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 875 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1285433361 در 
ششدانگ یکباب مغازه و دفترکار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1550 فرعی 
از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 38/64 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
46- راي شــماره 139960302027000876 مورخ 1399/02/07 على شجاعى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283647125 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12519 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 157/72 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

رضا فروغى ابرى فرزند محمد .
47- راي شــماره 139960302027000877 مورخ 1399/02/07 ناهید آیتى ســجزى 
فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 2034 صادره از سجزي بشماره ملی 5659050409 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 87/33 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی غالمرضا سازش فرزند على.
48- راي شماره 139960302027000886 مورخ 1399/02/07 سودابه سعیدي سرقلعه 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 11 صادره از ایذه بشماره ملی 1841745960 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 80 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی محمدرضا 

کشاورز.
49- راي شــماره 139960302027000892 مــورخ 1399/02/08 باقــر باقرزمانــی 
خوراســگانی فرزند رمضانعلى بشــماره شناســنامه 120 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283921456 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/75 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
50- راي شــماره 139960302027000896 مورخ 1399/02/08 مهدى پور کاظمیان 
فرزند فتح اله بشماره شناســنامه 1072 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287093221 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10939 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 199/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حسن امینى .
51- راي شــماره 139960302027000904 مــورخ 1399/02/08 باقــر باقرزمانــی 
خوراســگانی فرزند رمضانعلى بشــماره شناســنامه 120 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283921456 در ششــدانگ یکباب کارگاه  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 272/49 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
52- راي شماره 139960302027000906 مورخ 1399/02/08 مجتبى ناظمى هرندى 
فرزند حسن على بشماره شناسنامه 733 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659937179 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 68 فرعی از اصلی 10354 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/05 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
53- راي شــماره 139960302027000909 مــورخ 1399/02/08 احمــد داســتانى 
حسین آبادى فرزند غالمعلى بشماره شناســنامه 20 صادره از جرقویه سفلى بشماره ملی 
5649620237 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 3735 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

211/94 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
54- راي شماره 139960302027000910 مورخ 1399/02/08 فاطمه داستانی حسین 
آبادي فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 21 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649667071 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
3735 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/94 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
55- راي شــماره 139960302027000918 مــورخ 1399/02/08 صدیقه ســادات 
صالحی ابري فرزند ســیدمحمد بشماره شناســنامه 2207 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1286731631 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
2 فرعی از اصلی 12953 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 738/52 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
56- راي شماره 139960302027000963 مورخ 1399/02/09 زهرا یخچالى فرد فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 61058 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281707600 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1572 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 276/2 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
57- راي شماره 139960302027000965 مورخ 1399/02/09 حسن شرکت العباسیه 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 278 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286460670 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1572 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 276/2 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
58- راي شماره 139960302027000966 مورخ 1399/02/09 محمد خادمى فرزند على 
بشماره شناسنامه 1 صادره از نائین بشماره ملی 1249646715 در یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 9020 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/51 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
59- راي شماره 139960302027000967 مورخ 1399/02/09 مرتضی خادمی مشگنانی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 29 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659486002 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی 
از اصلی 9020 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/51 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
60- راي شماره 139960302027000969 مورخ 1399/02/09 مهدي خادمی مشکنانی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 3 صادره از نائین بشــماره ملی 1249714990 در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی 
از اصلی 9020 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/51 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
61- راي شماره 139960302027000971 مورخ 1399/02/09 محمود خادمی مشکنانی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 4 صادره از نائین بشــماره ملی 1249745527 در یک و نیم 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی 
از اصلی 9020 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/51 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
62- راي شماره 139960302027001037 مورخ 1399/02/11 بتول هادیان فرزند کاظم 
بشماره شناسنامه 438 صادره از باغبادران بشماره ملی 6209431331 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مســاحت 170 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی شهردارى 

خوراسگان.
63- راي شماره 139960302027001081 مورخ 1399/02/13 گشتاسب فرامرزي فیل 
آبادي فرزند رمضان بشماره شناسنامه 11 صادره از فارسان بشماره ملی 4679527080 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 232/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

رضا ملکوتى خواه فرزند فرهاد و على ملکوتى خواه فرزند ابراهیم.
64- راي شــماره 139960302027001087 مورخ 1399/02/13 صفــا هارونى فرزند 
نجفقلی بشماره شناسنامه 2847 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289712859 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 11552 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 70 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی 

ابوالقاسم مختارى شهرستانى فرزند اسماعیل.
65- راي شماره 139960302027001098 مورخ 1399/02/13 حمیدرضا قضاوى فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 11120 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283813181 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6008 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
66- راي شــماره 139960302027001099 مــورخ 1399/02/13 ســهیال چنگانی 
خوراســگانی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 683 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291454004 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 6008 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/50 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
67- راي شماره 139960302027001100 مورخ 1399/02/13 محمدعلى حیدرى فرزند 
عبدالحسین بشماره شناسنامه 920 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285326180 در 16 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/61 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
68- راي شماره 139960302027001107 مورخ 1399/02/13 زهرا حیدري دستجردي 
فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 342 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287814506 در 
8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/61 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
69- راي شماره 139960302027001109 مورخ 1399/02/13 مینا حیدري دستجردي 
فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 85 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291116931 در 
8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/61 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
70- راي شــماره 139960302027001114 مــورخ 1399/02/13 صدیقــه حیدري 
دستجردي فرزند عبدالحســین بشــماره شناســنامه 86 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1284422933 در 8 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/61 مترمربع. 

خریداري طی سند رسمی.
71- راي شماره 139960302027001117 مورخ 1399/02/13 ناصر حیدري دستجردي 
فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 1603 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287753000 
در 16 حبه مشاع از 72 ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/61 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
72- راي شماره 139960302027001119 مورخ 1399/02/13 مهدي حیدري دستجردي 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 14075 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283847515 در 16 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/61 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
73- راي شماره 139960302027001263 مورخ 1399/02/15 زهره صناعی خوراسگانی 
فرزند حسین بشــماره شناســنامه 47 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291303928 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6679 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 196/67 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
74- راي شــماره 139960302027001329 مورخ 1399/02/16 محمدعلى تحویلیان 
فرزند سیف اله بشماره شناســنامه 4539 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287272002 در 
ششدانگ یکباب خانه ویالئى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 23 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 1010 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی حسن راستى مولنجانى.
75- راي شماره 139960302027001421 مورخ 1399/02/17  سعید یزدانی پور فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 1086 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286833444 در 1437/48 
سهم مشاع از 3953/70 سهم مشاع به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى آن از 20636923 سهم 
ششدانگ یکباب باغ احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 3953/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

على حسینى خوراسگانى .
76- راي شماره 139960302027001430 مورخ 1399/02/17 مرضیه یزدانی پور فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 59133 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281017612 در 718/74 
سهم مشاع از 3953/70 سهم مشاع به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى آن از 20636923 سهم 
ششدانگ یکباب باغ احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 3953/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

على حسینى خوراسگانى .
77- راي شــماره 139960302027001622 مورخ 1399/02/18 مهدي کریمی حبیب 
آبادي فرزند حسین بشماره شناسنامه 236 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286444691 
در ششدانگ یکباب ساختمان و مغازه متصله احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 97/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی حسین کزدگارى فرزند حسن.
78- راي شماره 139960302027001688 مورخ 1399/02/20 لیال باقرى فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 7217 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293437204 در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 195/10 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 247 فرعی از 7725 اصلی به 
مساحت 11/70 مترمربع و 489 فرعی از 7725 اصلی به مساحت 183/40 مترمربع واقع در 

بخش 5 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. خریداري طی سند رسمی.
79- راي شــماره 139960302027001690 مورخ 1399/02/20 حســن باقرى فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 565 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291434194 در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 205 مترمربع قسمتی از پالك شماره 247 فرعی از 7725 اصلی به 
مساحت 11 مترمربع و 489 فرعی از 7725 اصلی به مساحت 194 مترمربع واقع در بخش 5 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. خریداري طی سند رسمی.
80- راي شــماره 139960302027001691 مورخ 1399/02/20 علیرضا باقرى فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 8751 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283789388 در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 202/85 مترمربع قسمتی از پالك شماره 247 فرعی از 7725 اصلی 
به مساحت 20/60 مترمربع و 489 فرعی از 7725 اصلی به مساحت 182/25 مترمربع واقع 

در بخش 5 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. خریداري طی سند رسمی.
ادامه در صفحه 7
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81- راي شــماره 139960302027001703 مــورخ 1399/02/20 جواد باقري فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 228 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291484787 در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 222/25 مترمربع قســمتی از پالك شماره 247 فرعی از 7725 
اصلی به مساحت 17 مترمربع و 489 فرعی از 7725 اصلی به مساحت 205/25 مترمربع 

واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. خریداري طی سند رسمی.
82- راي شماره 139960302027001794 مورخ 1399/02/21 مریم یزدانی پور فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 5655 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287327575 در 718/74 
سهم مشاع از 3953/70 سهم مشاع به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى آن از 20636923 سهم 
ششدانگ یکباب باغ احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 3953/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی على حسینى خوراسگانى .
83- راي شــماره 139960302027001797 مورخ 1399/02/21 زهــرا یزدانی پور 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 66774 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281768847 
در 718/74 سهم مشاع از 3953/70 ســهم مشاع به اســتثناء بهاى ثمنیه اعیانى آن از 
20636923 سهم ششدانگ یکباب باغ احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 35 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 3953/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی على حسینى خوراسگانى .
84- راي شماره 139960302027001834 مورخ 1399/02/21 عباس پورجلیلی فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 524 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288706261 در ششدانگ 
یکباب کارگاه ریسندگى و بافندگى  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی 
از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 131 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی احمد موذنى فرزند على.
85- راي شــماره 139960302027001835 مــورخ 1399/02/21 اشــرف حاجی 
حسینی پائین دروازه فرزند حسین  بشماره شناســنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283569515 در ششدانگ یکباب کارگاه بافندگى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی احمد موذنى فرزند على.
86- راي شــماره 139960302027001836 مورخ 1399/02/21 رســول محمدى 
فشــارکى فرزند هاشــم بشــماره شناســنامه 1990 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1287300898 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
87- راي شــماره 139960302027001849 مورخ 1399/02/22 ندا آقابابائى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270755277 در 41/85 سهم 
مشاع از 168 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
9570 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

88- راي شماره 139960302027002455 مورخ 1399/02/25 عبداله غالمی کفرانی  
فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 10 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659835376 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8841 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 140/90 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
89- راي شــماره 139960302027003066 مورخ 1399/03/01 مصطفى کماجیان 
فرزند کاظم بشماره شناسنامه 60814 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281706396 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2653 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/95 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
90- راي شماره 139960302027003072 مورخ 1399/03/03 رها کیانى ابرى فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 5209 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293417297 در یکدانگ 
مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با بناي احداثی با کاربرى کشاورزى احداثی 
بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
979/62 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمی محمد هاشم 

عباسى هیستیانى فرزند حسین.
91- راي شــماره 139960302027003074 مورخ 1399/03/03 اعظم کیانی ابري 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 1062 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291586121 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بناي احداثی با کاربرى کشاورزى 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 979/62 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی محمد 

هاشم عباسى هیستیانى فرزند حسین.
92- راي شماره 139960302027003076 مورخ 1399/03/03 بهزاد کیانی ابري فرزند 
محمد بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1271048027 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بناي احداثی با کاربرى کشاورزى احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 979/62 
مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمی محمد هاشم عباسى 

هیستیانى فرزند حسین.
93- راي شــماره 139960302027003102 مورخ 1399/03/03 حبیب کیانی ابري 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 17199 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283874059 در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بناي احداثی با کاربرى کشاورزى 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 979/62 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی محمد 

هاشم عباسى هیستیانى فرزند حسین.
94- راي شماره 139960302027003695 مورخ 1399/03/10 احسان نریمانی فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 3452 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287261132 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
95- راي شماره 139960302027004027 مورخ 1399/03/18 عبدالعلی محمدي ورزنه 
فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 242 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659811515 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12554 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/15 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
96- راي اصالحى شــماره 139960302027004086 مورخ 1399/03/19 حســن 
باربازى خوراسگانى فرزند اکبر بشماره شناســنامه 9218 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283794055 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24/02 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رســمی غالمعلى طغیانى صحیح مى باشــد که در راى شــماره 

139860302027012604 مورخ 1398/10/14 به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/10

م الف: 877104
رییس منطقه ثبت اسناد وامالك شرق اصفهان مهدى شبان/3/193
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شــماره آگهى: 139903902004000049 تاریخ آگهى: 1399/03/18 شماره پرونده: 
139704002004000502 آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: (9704482 و 9704540) 
ششدانگ قطعه باغ 2488 اصلى که شماره یک الى 3 فرعى از آن جدا شد واقع در بخش 
یک ثبت اصفهان بانضمام دو دانگ مشاع از راهرو 2488/3 با حق الشرب تابع از نهر فدن 
مطابق معمول محل گواهى به اینکه 4 دانگ مشــاع از ششدانگ چاه عوامل در باغ مورد 
ثبت متعلق به باغ 2487 مى باشــد. به آدرس: اصفهان- خیابان عباس آباد شرقى، کوچه 
28 (شهید عنصرى)، بعد از پل، انتهاى کوچه ســمت راست، نبش بن بست یاس، پالك 
36 با کدپستى 8135654993 که ســند مالکیت آن در صفحات 207 و 210 و 55 دفاتر 
101 و 81 امالك به شــماره هاى ثبتى 14918 و 1388 و 11340 و با شماره هاى چاپى 
071140 و 071141 و 267955 و ثبت و سند به نام خانم الهام و الهه زمان وزیرى صادر 
شده است با حدود: شماًال: اول حد قطعه باغ شــماًال: به کوچه، شرقًا: به دیوار اشتراکى به 
باغ 2487 جنوبًا به دیوار اشتراکى با باغ 2494 غرباً  اول به جاى پى اشتراکى به قطعه باغ 
2488/1 دوم در دو قسمت جاى پى و دیواریست به راهرو 2488/3 و قسمت اول قسمتى 
از جنوب راهرو است حدود راهرو: شماًال به کوچه مسنده، شــرقًا به جاى پى اختصاصى 
قطعه باغ 2488 اصلى مزبور جنوباً به جاى پى قطعــه باغ 2488/1 مزبور دوم به جاى پى 
قطعه باغ 2488 اصلى غربًا اول در 2 قسمت به جاى پى اختصاصى قطعه باغ 2488/2 و 
قسمت دوم قسمتى از جنوب مجاور است دوم به جاى پى قطعه باغ 2488/1 که طبق نظر 
کارشناسان رسمى پالك فوق: ملک مورد نظر یک باب منزل مسکونى بازسازى شده، سه 
طبقه (زیرزمین- همکف- اول) به صورت سواره پیاده با یزر بناى اعیانى حدوداً 1056/50 
مترمربع و قدمت ساخت باالى 15 سال مى باشد. مشخصات اسکلت ساختمان از نوع دیوار 

باربر و ستون فلزى با سقف تیرچه بلوك مى باشد، مشــخصات داخلى طبقه زیرزمین: با 
تراز 1/85- از کف به صورت یک واحد مسکونى مجزا متشکل از: اتاقهاى خواب، پذیرایى، 
آشپزخانه، هال خصوصى، حمام و سرویس بهداشتى، دستگاه پله، آسانسور با مشخصات: 
اتاقهاى خواب: کف موزائیک با روکش پارکت چوبى، بدنه گچ پرداختى سفید با رنگ، سقف 
گچ پرداختى سفید، داراى کمد دیوار، یکى از اتاقهاى خواب داراى مستر، دو عدد از اتاقهاى 
خواب روى پارکینگ- پذیرایى و هال خصوصى: مشــابه طبقه زیرزمین، داراى شومینه، 
آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتى، دستگاه پله و آسانسور: مشابه طبقه زیرزمین، داراى 
دو عدد سرویس بهداشتى و سایر مشخصات: مشــابه زیرزمین، داراى یک عدد سرویس 
بهداشتى در گوشه سرسرا، حیاط و نماى ساختمان: کف سنگ، بدنه و نماى ساختمان از 
داخل و از بیرون ترکیبى از سنگ و آجرنما با باکسهاى سنگى، داراى درب ماشین رو داراى 
پارکینگ توانلى با مشخصات کف موزاییک و بدنه سنگ، سقف سفید و داراى انشعابات 
سه عدد انشعابات برق تک فاز و یک عدد انشعاب برق ســه فاز و یک عدد انشعاب گاز و 
آب  و داراى راى کمیســیون ماده صد 8860 مورخ 86/10/01 مى باشد و داراى پروانه 
ساختمانى به شــماره 10301/11 مورخ 85/06/09 جهت احداث طبقه اول مى باشد. و 
داراى گواهى عدم خالف به شماره مورخ 1286/12/26 مى باشد. ملکى خانم ها الهه زمان 
وزیرى و الهام زمان وزیرى (بالســویه) که طبق اسناد رهنى شماره 160627 و 164084 
تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شــماره 15 اصفهان در رهن بانک شهر واقع مى باشد 
و طبق اعالم بانک بستانکار (بانک شهر) ملک از تاریخ 1398/08/12 تا 1399/09/13 
داراى بیمه نامه مى باشــد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 99/04/11 در اداره 
اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى چهارراه اول سمت 
چپ به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 120/500/000/000 ریال (یکصد و 
بیست میلیارد و پانصد میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختى بابت هزینه هاى فــوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 99/03/25 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحًا شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. 
برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را 
به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. 

م الف: 875135 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/186

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود ایمن فراز راشا درتاریخ 1399/03/19 به شماره ثبت 64787 به شناســه ملى 14009191452 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :نصب ، اجرا ، راه اندازى ، تعمیر و خدمات پس از فروش (شامل سرویس و نگهدارى) انواع آسانسور ، پله برقى و باالبرهاى هیدرولیکى – تامین کلیه قطعات آسانسور – فروش انواع آسانسور – 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور در راستاى اهداف شرکت – اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى اهداف شرکت – عقد قرارداد با ارگان 
هاى دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشــور – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى، خارجى و بین المللى. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر گزبرخوار، محله شیخ بهایى ، بلوار معلم ، خیابان سپاه 
، پالك -54  ، طبقه همکف کدپستى 8344141149 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم آمنه رئیسى وانانى به شماره ملى 4610444771 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى حســین فرامرزى فیل آبادى به شماره ملى 4670111876 دارنده 100000 ریال سهم الشــرکه آقاى حمید رفیعى کرانى به شماره ملى 4670128647 دارنده 800000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم آمنه رئیسى وانانى به شماره ملى 4610444771 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى حسین فرامرزى فیل آبادى به شماره ملى 4670111876 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى حمید رفیعى کرانى به شماره ملى 4670128647 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (875264)

آگهى تغییرات
شرکت نگین مقواى کوهپایه سهامى خاص به شماره ثبت 60393 و شناسه ملى 14007551843 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبى 
رمضانى خاروانى به کدملى 1249838711 بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره -حسن باقرى خاروانى به 
کدملى 0079742386 بسمت رئیس هیئت مدیره -قدرت باقرى خاروانى به کدملى 1249682347 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره -مجید باقرى خاروانى به کد ملى 1249730104 بسمت عضو هیئت مدیره -حمید 
باقرى خاروانى به کد ملى 1249753074 بســمت عضو هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت 17755 و شناسه ملى 10100617632 و اسماعیل سلیمانى به کدملى 
0559028997 بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شــرکت معتبر است. ترازنامه و حساب سود 
و زیان شرکت منتهى به سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (877267)

بخش شهروندى - خردسال  : 
مرضیه شریفى  براى نگارش نمایشــنامه «ابرك زباله اى» از فالورجان   و  لیال 
بیگوند  براى نگارش نمایشنامه «خاله سوسک مهربون»  از تهران  که از هر یک  

با اهداى لوح  و مبلغ  پنج میلیون ریال  تقدیر شد.  
بخش شهروندى – رده سنى ( 7 تا 9 سال ): 

 عاطفه نقوى براى نگارش نمایشنامه «بوبوجى خان در شلمرود»  از اصفهان  با 
اهداى لوح تقدیر و مبلغ  پنج میلیون ریال تقدیر گردید. 

 لیلى شایق بروجنى براى نگارش نمایشنامه «توى روستا، روى شهر»  از اصفهان 
و  مرضیه شریفى براى نگارش نمایشــنامه «من یک عروسکم»  از فالورجان 
که از هر یک با اهداى لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال براى کســب مقام سوم 

تقدیر شد. 
 مهدى کوثرى یگانه  براى نگارش نمایشنامه «پدر بزرگ گم شده»  از همدان 
که با اهداى لوح تقدیر، تندیس جشــنواره و مبلغ 30 میلیون ریال براى کسب 

مقام دوم تقدیر شد.

بخش شهروندى – رده سنى  (10 تا 12 سال ):
 محمد محمودى براى نگارش نمایشنامه «مهمون شهر مورچه اى»  از نجف آباد و  سعید 
اله یارى براى نگارش نمایشنامه «سیاره ما ، ســیاره اونا»  از اصفهان که از هر یک  با 

اهداى لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال تقدیر شد. 
 مرضیه زاد شم براى نگارش نمایشنامه  «پاگنده»  از شیراز که با اهداى لوح تقدیر و مبلغ 

15 میلیون ریال براى کسب مقام سوم تقدیر شد . 
 ریحانه السادات ناجى  براى نگارش نمایشــنامه  «باغ هزار دخترون»  از اصفهان که با 
اهداى لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال براى کسب مقام دوم تقدیر 

گردید. 
بخش شهروندى  – رده سنى ( 13 تا 15سال ) : 

 نور ا.. لک  براى نگارش نمایشنامه «اتوبوس» از خمینى شهر و  محمد باقر نباتى مقدم  
براى نگارش نمایشــنامه «جزیره پلیکان»  که از هر یک  با اهداى لوح تقدیر و مبلغ پنج 

میلیون ریال تقدیر گردید. 
بخش آزاد – رده سنى  خردسال :

علیرضا خانى  براى نگارش نمایشنامه  «کالغ سفید»  از اصفهان که با اهداى لوح تقدیر، 
تندیس جشنواره  و مبلغ 30 میلیون ریال براى کسب مقام اول تقدیر گردید. 

بخش  آزاد – رده سنى ( 6 تا 9 سال ):
 لیلى شــایق بروجنى براى نگارش نمایشــنامه «یه موجود آبى نه چندان کوچولو»   از 

اصفهان، که  با اهداى لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال  تقدیر گردید .  
 فاطمه هاشمى  براى نگارش نمایشنامه  «بد شــانس»  از خمینى شهر که با اهداى لوح 

تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال براى کسب مقام سوم تقدیر گردید .
 ناصر محمودى  براى نگارش نمایشنامه «اینجا یه برکه هست پر از قشنگى»  که با اهداى 
لوح تقدیر ، تندیس جشنواره  و مبلغ 20 میلیون ریال براى کسب مقام دوم تقدیر گردید . 

بخش آزاد – رده سنى ( 10 تا 12 سال ):
 سید سامان باب الحوائجى  براى نگارش نمایشنامه«آواى ماه»  از همدان که با اهداى 

لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال تقدیر گردید . 
محمد محمودى براى نگارش نمایشنامه «دیو و پرى نداریم»  از نجف آباد  که با اهداى 

لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال تقدیر گردید.  

حمید حیدرى سورشجانى براى نگارش نمایشنامه  «آینه هاى قاب طال، قاب نقره 
اى» از مسجد سلیمان که با اهداى لوح تقدیر، تندیس جشنواره  و مبلغ 15 میلیون 

ریال براى کسب مقام دوم تقدیر شد. 
بخش آزاد – رده سنى ( 13 تا 15 سال ):

 مرضیه شریفى  براى نگارش نمایشنامه «بادکنک طالیى» از فالورجان و  سمیرا 
سلیمانى فارسانى  براى نگارش نمایشنامه  «درخت ، ماه و پرنده»  که از هر یک 

با اهداى لوح تقدیر و مبلغ پنج میلیون ریال تقدیر شد.  
 نگار داستان پور  براى نگارش نمایشنامه «زمین داره مى چرخه»  از اصفهان  و  
موسى هدایتى براى نگارش نمایشنامه  «ننه کدو»  از قروه که از هر یک با اهداى 

لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال براى کسب مقام سوم تقدیر گردید. 
عقیل جماعتى براى نگارش نمایشنامه  «الم پســت»  از خارك  و  حمیدرضا 
رنجکش  براى نگارش نمایشنامه «من مترسک نیستم» از اصفهان که از هر 
یک  با اهداى لوح تقدیر،  تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال براى کسب 

مقام دوم تقدیر شد.

اسامى برگزیدگان مسابقه نمایشنامه نویسى «بادکنک طالیى»

اختتامیه دومین مســابقه نمایشــنامه نویســى کودك و نوجوان، «بادکنک 
طالیى»، شامگاه جمعه 23 خردادماه از صفحه اینستاگرام فرهنگسرى مجازى 
وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد.  
دبیر دومین دوره مسابقه «بادکنک طالیى» با اشاره به اهمیت برگزارى مسابقه 
نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان اظهار کرد: مراسم اختتامیه دومین مسابقه 
«بادکنک طالیى» به علت شــیوع ویروس کرونا از پیش از ایام نوروز به 23 

خردادماه موکول و به صورت مجازى برگزار شد. 
احمد رضایى با اشــاره به فقر موجود در عرصه ادبیــات کودك گفت: دومین 
مسابقه نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان با هدف دستیابى به متون نمایشى 
کودك برگزار شد که 12 اثر برگزیده شده چاپ مى شوند و در آینده نزدیک پس 
از رونمایى، این آثار در دســترس کارگردانان حوزه کودك و نوجوان در سطح 

کشور قرارخواهد گرفت. 
وى تعداد کل آثار رسیده به دومین مسابقه «بادکنک طالیى» را 75 اثر اعالم 
کرد و افزود: در این دوره از مسابقه نمایشنامه نویســى کودك و نوجوان آثار 

ارزشمندى توسط 50 نفر در دو بخش آزاد و شهروندى به دبیرخانه رسید.

رضایى به تعداد 42 اثر در بخش «آزاد» اشــاره اى داشت و گفت: بخش آزاد 
دومین مسابقه «بادکنک طالیى» شــامل پنج اثر خردسال، 12 اثر کودك(7 

تا9سال)، ده اثر کودك (10تا12سال) و 15 اثر نوجوان بود.
وى یکى از نقاط قوت و اختصاصى این مسابقات را بخش شهروندى معرفى 
کرد و گفت: با رویکرد و نگاه سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان به حوزه شهروندى، این بخش ویژه قلمداد مى شود که امسال آثار قابل 

قبولى در این بخش به دبیرخانه ارسال شد. 
دبیر دومین دوره مسابقه«بادکنک طالیى» با اشاره به 33 اثر دریافتى به بخش 
«شهروندى» تصریح کرد: تعداد دو اثر خردسال، 15 اثر کودك(7 تا9سال)، 9 
اثر کودك (10تا12ســال) و هفت اثر نوجوان در بخش «شهروندى» در این 

بخش به رقابت پرداختند. 
وى تعداد آثار را به تفکیک موضوع در بخش شــهروندى برشمرد و افزود: 16 
اثر  با موضوع اخالق شهروندى و سالمت روان، دو اثر با موضوع حمل و نقل 
عمومى و هواى پاك، پنج اثر با موضوع پسماند و بازیافت، یک اثر با موضوع 
پارك ها و فضاى سبز و سه اثر با موضوع مصرف بهینه انرژى و شش اثر هم با 

موضوع محیط زیست براى شرکت در این مسابقه ارسال شد. 
رضایى دارافشانى بیشترین آثار دریافت شده را با 37 اثر از استان اصفهان اعالم 
کرد و افزود: از استان  بوشهرهشت اثر، تهران شش اثر، چهارمحال و بختیارى 
پنج اثر، خراسان رضوى یک اثر، خوزستان شش اثر، فارس دو اثر، قزوین یک 
اثر، قم یک اثر، کردستان دو اثر، گلستان دو اثر و همدان چهار اثر در دومین دوره 

مسابقه نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان شرکت کردند. 
وى با تأکید بر تداوم مســابقه «بادکنک طالیى» در سال هاى آینده گفت: از 
تمام برگزارکنندگان این مسابقه و مدیریت شهرى و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اســتان اصفهان که از این جشــنواره حمایت کردند تشکر مى کنم. 
امیدوارم این جشنواره پابرجا بماند و در سطح کشــورى فعالیت خود را ادامه 
دهد و هرسال بر تعداد آثار نابى که به ادبیات نمایشى حوزه کودك غنا ببخشد 

افزوده شود. 
گفتنى است؛ داورى دومین مســابقه نمایشنامه نویســى کودك و نوجوان، 
«بادکنک طالیى» را سعید محسنى، فهیمه سیاحیان، هوشنگ جمشیدیان، 

امید نیاز، محمدرضا رهبرى و احمد رضایى برعهده داشتند.

در مراسم اختتامیه دومین مسابقه نمایشنامه نویسى کودك و نوجوان اعالم شد

آثار برگزیده مسابقه «بادکنک طالیى»
 در دسترس کارگردانان قرار مى گیرد



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

اى بنــدگان خــدا! شــما را بــه پرهیــزکارى و تــرس از خدایى ســفارش 
مــى کنــم کــه بــر شــما جامــه هــا پوشــانید و وســایل زندگــى شــما را 
فراهم کرد. اگر راهى براى زندگى جاودانه وجود مى داشت، یا از مرگ 
گریزى بــود، حتماً ســلیمان بــن داوود(ع) چنین مى کــرد، او که خداوند 
حکومت بر جن و انس را همراه با نوبت و مقام بلند قرب و منزلت، در اختیارش 
قرار داد. اما آنگاه که پیمانه عمرش لبریز و روزى او تمام شــد، تیرهاى 

موال على (ع)مرگ از کمان هاى نیستى بر او باریدن گرفت.
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وحید رضا مشکوه روحانى- مدیر عامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان 

آگهى مزایده 
فروش واحد هاى اضافى

این تعاونى در نظر دارد تعداد7 واحد از واحد هاى احداثى خود در شــاهین شــهر،منطقه 
خانه کارگر،انتهاى خیابان شیخ بهایى،خیابان شهید بیدرام،فرعى 10غربى را از طریق مزایده 
از پایه قیمت کارشناسى به باالترین قیمت به فروش برســاند.متقاضیان میتوانند حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 99/04/05 با ارائه رسید واریزى به مبلغ500/000ریال به حساب 
2418/11/6006722/1 و یا شماره کارت 5264-0040-7370-6063 و مراجعه به دفتر تعاونى 
واقع در شاهین شهر،خیابان رازى،فرعى 7شرقى،پالك81،طبقه اول،واحد2و یا تماس با شماره 
تلفن هاى 03145242630و09139148161 جهت بازدید و اقدامات بعدى هماهنگى الزم را به 
عمل آورند.ضمناً شرکت کنندگان مى بایست ۱٪ از قیمت پیشنهادى خود را به شماره حساب 

فوق واریز نمایند.

حمید رضا فرهنگ- شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى
 شهردارى شاهین شهر باستناد مجوز شماره 3059 /ش مورخ 98/12/28 و 364/ش 
مورخ 99/03/10 شوراى محترم اسالمى  شهر در نظر دارد نسبت  به انجام عملیات 
اجرایى احداث ورزشگاه فاز5 گلدیس با اعتبار اولیه 52/000/000/000 ریال اقدام 

نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به معاونت فنى و عمرانى شهردارى  مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا 

پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ  99/04/07 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند . 
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

م الف: 867890

نوبت دوم

روزترین  به  با 

اخبار 

شماییم همراه 

www.nesfejahan.net

جهان کرونایى از پنجره  کاریکاتور


