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شیلد در برابر کرونا کارایى دارد؟مقاوم سازى 30 درصد از خانه هاى روستایى مجید صالحى، بازیگر جدید فیلم «صحنه زنى»بره آهوى جزیره خارك؛ از تصادف تا درمان پنالتى دوست ندارید؟! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

درباره خاصیت 
گردو براى بدن

 بیشتر بدانیم

تشکیل 357 پرونده قصور پزشکى در سال 98
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استان اصفهان، رتبه سوم 
تولید عسل در کشور

اصفهان در آستانه انقالب 
عمرانى است

نهاده ها تأمین نشود
 مرغ گران تر مى شود

5

خودکشى یا قتل 
توسط باند مخوف؟

گردو تنها یکى از چند ماده خوراکى حاوى 
فیبر رژیمى است که بر میکروبیوم هاى روده 

و سالمت بدن تأثیر مى گذارد. فیبر رژیمى 
همچون یک منبع غذایى براى میکروبیوم هاى 

روده که میکروب هاى خوب ساکن در ...

در حالى که رئیس کمیســیون امنیــت ملى و 
سیاست خارجى مجلس از احتمال وجود یک باند 
مخوف فعال در قــوه قضاییه براى حذف قاضى 
منصورى خبرداده است، رئیس پلیس بین الملل 
ناجا مى گوید هنوز هیچ شواهدى دال بر قتل او 

توسط یک ایرانى به دست نیامده است.
جسد غالمرضا منصورى ساعت 14 و 30 دقیقه 
روز جمعه ســى ام خرداد، در البى هتل «دوك» 
در بخارســت رومانى پیدا شــد. براساس آنچه 
«رســانه هاى رومانى» با اســتناد به نتایج اولیه 

کالبدشکافى...
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افزایش افزایش 55//22 میلیون تومانى قیمت موبایل در بازار  میلیون تومانى قیمت موبایل در بازار 
رئیس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان مى گوید روند بازار ارز باعث رئیس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان مى گوید روند بازار ارز باعث 
افزایش افزایش 1010 درصدى قیمت موبایل در مقایسه با دو هفته گذشته شده است درصدى قیمت موبایل در مقایسه با دو هفته گذشته شده است

3

مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان به تشریح پرونده هاى بررسى شده در سال گذشته پرداخت 

حمیدرضا پگاه: 

داستان «خانه امن» در اوج 
فعالیت داعش مى گذرد

شاید محرم بازگردد
تازه ترین خبرى که چندى پیش در خصــوص محرم نویدکیا 
شــنیده شــد این بود که ممکن اســت او فصل آینــده روى 
نیمکت یکى از تیم هــاى اصفهانى لیگ برتر بنشــیند؛ با این 
حال، اما هنوز که هنوز اســت خیلــى ها از نویدکیــا به عنوان 
یک ستاره حیف شــده در فوتبال ایران یاد مى کنند. کسى که 

مصدومیت ها امانش را بریدند و هیچوقت به چیزى که ...
3
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

جدیدترین تحوالت در پرونده مرگ 
قاضى منصورى از زبان یک نماینده 
مجلس و رئیس پلیس بین الملل ناجا

تعداد نهایى
 واجد ین شرایط 

دریافت بیمه بیکارى 

آغاز کنسرت ها با بلیت 265هزارتومانى!
2

مربى فوتبال اصفهان: مربى فوتبال اصفهان: 

بوناچیچ صرفاً با ساکت بوناچیچ صرفاً با ساکت 
موفق بودموفق بود

وحید رضا مشکوه روحانى- مدیر عامل تعاونى مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان 

آگهى مزایده نوبت دوم
« فروش واحد هاى اضافى خانه کارگر»

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 99/04/19 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.
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در کنار اخبار منفى و بدى که گاه و بى گاه از خوزستان روانه 
فضاى رسانه اى جامعه مى شــود، آتش سوزى جنگل ها و 

مراتع استان طى چند ماه اخیر دردى جانکاه بود.
تصاویر هولناکى که از سوختن گونه هاى کمیاب گیاهى و 
جانورى که در جریان آتش سوزى جنگل هاى ارتفاعات خائیز 
در مرز کوهستانى میان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 
در بهبهان و دهدشــت در فضاى مجازى منتشر شد، همه 
بیانگر عمق فاجعه بود؛ فاجعــه اى که از آتش کینه توزى و 
اختالف میان دو نفر سر گرفت و دامنگیر حیوانات، گیاهان 

و درختان شد.
داستان آتش ســوزى در جنگل هاى خوزســتان داستان 

جدیدى نیســت! با افزایش دماى هوا در خوزســتان طى 
سال هاى 97، 98 و سال جارى و همچنین بحران خشکسالى 
و کاهش چشمگیر بارندگى ها بسیارى از گونه هاى گیاهى 
و جانورى تلف شــدند و یا در اثر آتش سوزى از بین رفتند؛ 
نکته مهم اینجاست که بنا به اعالم مسئوالن منابع طبیعى 
خوزســتان بخش عمده اى از آتش ســوزى هاى مراتع و 

جنگل هاى خوزستان به صورت «عمدى» رخ داده است.
به نظر مى رسد بخشى از این کار براى تولید هیزم و همچنین 
از بین بردن پوشــش گیاهى به منظور فراهم کردن توجیه 
براى ساخت وســاز غیرمجاز و خالف قانون توسط کسانى 

صورت مى گیرد که همواره تیشه به ریشه جنگل ها زده اند.

وزیر علوم در خصوص زمزمه هاى تغییر زمان برگزارى 
کنکور سراســرى، کارشناسى ارشــد و دکتراى وزارت 
علوم، تأکید کرد: به هیچ عنوان زمان برگزارى هیچ کدام 
از این آزمون ها تغییر نخواهد کرد؛ چرا که تمام محاسبات 
برگزارى این آزمون ها در وزارت علوم اندیشــیده شده 

است.
منصور غالمى خاطر نشــان کرد: امســال دو بار زمان 
برگزارى آزمون هاى سال 99 جابه جا شد. در حالى که 
براى هر یک از این تاریخ ها شرایط الزم از سوى سازمان 
سنجش آموزش کشور به منظور برگزارى بهتر آزمون 
فراهم شده بود. لذا آماده برگزارى آزمون ها در زمان هاى 

تعیین شده هستیم چرا که  تغییر و جابه جایى هر یک از 
آزمون ها موجب خواهد شد که در سال آینده گروهى از 

داوطلبان امکان ورود به دانشگاه را نداشته باشند.
وزیر علوم همچنین گفت: این حق داوطلبان اســت که 
سال آینده در دانشــگاه ها حاضر باشند اگر به هر دلیلى 
حق ورود به دانشــگاه ها براى این افراد ضایع شــود، 
وزارت علوم نمى تواند مسئولیت آن را بپذیرد به همین 
دلیل تمامى تالش ما این است که داوطلبانى که زحمت 
کشــیدند و آمادگى حضور در آزمون را پیدا کرده اند، با 
خیال راحت در آزمون ها شرکت کنند و با سالمتى این 

مرحله را طى کنند.

«زاگرس» 
در آتش حریق هاى انسانى

زمان برگزارى 3 آزمون کلیدى 
تغییر نمى کند

سکه در مرز 9 میلیون
   بهار | روز گذشته (9 تیر 99) هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادى با قیمت هشت میلیون و 830 
هزار تومان، نیم سکه چهار میلیون و 440 هزار 
تومان، ربع سکه دو میلیون و 450 هزار تومان و 
سکه گرمى یک میلیون و 300 هزار تومان داد 
و ستد شد. همچنین هر گرم طالى 18 عیار به 

مبلغ 862 هزار تومان معامله مى شود.

عبور از خط قرمز؟!
   کافه سینما | داســتان فیلم «گشت 
ارشــاد3 » با بازى بهنام بانى، عبــور از خط 
قرمزهاى موسیقى پاپ در مشهد است. بهنام 
بانى، خواننده بد صدایى اســت که مى خواهد 
در مشــهد کنســرت برگزار کند و سر نترسى 
هم دارد. حمید فرخ نژاد(عبــاس) هم در این 
قسمت به دلیل عدم توافق مالى حضور ندارد و 
عنوان مى شود در یک کشور خارجى در زندان 
اســت. قصه و روایتى جالب و پر از متلک ها و 

شوخى ها درباره موسیقى در مشهد و...

فوت 5000 تهرانى
 بر اثر کرونا؟!

   بهــار | ناهید خداکرمى، رئیس کمیسیون 
سالمت شوراى شهر تهران و عضو شورایعالى 
نظام پزشکى گفته است از ابتداى شیوع کرونا 
تا به امروز، متأســفانه بیــش از 5000 نفر از 
همشــهریان تهرانى جان خود را بر اثر ابتال به 
کووید-19 از دست داده اند. این عدد در مقایسه 
با وضعیت جانباختگان در پایتخت کشورهاى 
گرفتار با توجه به امکاناتى که در اختیار داشتیم 
به مراتب کمتر بوده اســت. دلیل موفقیت در 
کنترل میزان مرگ و میــر برخوردارى از کادر 
درمانى ماهــر، امکانات و وضعیت مناســب 

درمانى کشور است.

زمان آغاز سال تحصیلى 
دانشگاه آزاد 

   ایسنا | ســخنگوى دانشگاه آزاد اسالمى 
اعالم کرد: نیمسال اول سال تحصیلى 1400-
1399 دانشگاه آزاد اســالمى از 15 شهریورماه 
آغاز مى شــود. احمد حیدرى همچنین با بیان 
اینکه ثبت نام ترم تابستانى دانشگاه آزاد اسالمى 
از 28 تیرماه آغاز مى شود و تا دوم مردادماه ادامه 
دارد، اظهار کرد: شروع کالس ها از چهارم تا 30 

مردادماه به مدت چهار هفته خواهد بود.

تبعات قتل «رومینا»
   ایسنا | معاون امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان پس از گذشــت حدود یک ماه از قتل 
«رومینا اشــرفى»، دختر گیالنى که توســط 
پدرش با داس کشــته شــد، اظهار کرد: روان 
شناســان حاضر در منطقه به وجــود ترس و 
نگرانى برخى دختران در ارتباط با پدرانشان بعد 
از وقوع این حادثه اشاره مى کردند. محمدمهدى 
تندگویان تصریح کرد: این موارد موضوعاتى 
هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند و برطرف 
شــوند، چراکه در صورت بى توجهى، تأثیرات 

ماندگارى را به جا مى گذارند.

دست دادن مرگبار 
   عصرایــران | «توفیــق الربیعــه»، وزیر 
بهداشت عربستان ســعودى در صفحه توییتر 
خود با اشاره به مبتال شدن 16 عضو یک خانواده 
از سوى فرزند جوانشان به مردم هشدار داد در 
صورتى که رعایت نکننــد، هزینه هاى زیادى 
خواهند پرداخت. او گفته پــدر این خانواده به 
دلیل دست دادن با پسرش آلوده شد و در نهایت 
فوت کرد و 16 عضو دیگر خانواده نیز با بیمارى 

دست و پنجه نرم مى کنند.

مبارزه با فساد مستمر است
   مهر | رئیس قوه قضاییه گفت: مســئله مبارزه با 
فساد امرى مقطعى نیست؛ بلکه امرى مستمر است که 
به صورت پیگیر دنبال مى شود. آیت ا... رئیسى تصریح 
کرد: دادگاه هایى که در امر مبارزه با فســاد اقتصادى، 
پرونده هایى را مورد رسیدگى قرار مى دهند، با قوت باید 

کار خودشان را ادامه دهند.

حضور یک نماینده در بنگاه 
   برترین هــا | فاطمه محمدبیگى، نماینده قزوین 
درباره حضورش در بنگاه هاى مســکن توضیح داد. او 
نوشت: «پیام هاى زیادى در مورد هزینه سنگین اجاره و 
خرید خانه دریافت کرده ام. در دیدار و بازدیدهاى سرزده 
به چند بنگاه معامالت از نزدیک درجریان مطالبات برحق 
مردم درحوزه مسکن بودم. پیگیرى اجراى قانون مالیات 
بر خانه هاى خالى و تســریع در اجراى طرح اقدام ملى 

مسکن، آبى بر آتش گرانى مسکن  است.»

دستگیرى مفسد 600 میلیاردى
   ایلنا | جانشــین پلیــس بین الملل ناجــا درباره 
دستگیرى یکى از مفسدان اقتصادى در خارج از کشور 
گفت: این متهم از ســال 2016 حدود چهار سال پیش 
تحت تعقیب بود. این فرد در این مدت به پنج الى شش 
کشور ســفر کرده بود و ما او را در ردیابى هایمان تحت 
تعقیب قراردادیم و توانســتیم با هماهنگى خوبى که با 
پلیس بین الملل داشتیم این متهم را در کشورى که پناه 
گرفته بود شناسایى و دستگیر و به کشور برگردانیم. این 
فرد حدود 120 میلیون درهم برابر با 600 میلیارد تومان 

از یکى از شرکت هاى دولتى کالهبردارى کرده بود.

آخرین حرف  هاى صدام!
   خبر گزارى دانشجو | یکى از مسئوالن سابق 
عراقى در مستندى که از شــبکه افق پخش شد گفت: 
بسیارى از حاکمان کشورهاى حوزه خلیج فارس با من 
تماس گرفتند و گفتند صدام را اعدام نکنید، این کار به 
ملت ها علیه حاکمانشان جرأت مى دهد، وزارت خارجه 
آمریکا و CIA هم مخالــف بودند. صدام قبل از اعدام 
فقط شعار مى داد و مرگ بر آمریکا و مرگ بر فارس هاى 

آتش پرست مى گفت.

شکایت ناطق نورى از رسایى 
   ایســنا | وکیل حجت االسالم و المسلمین ناطق 
نورى با اشاره به شکایت وى از اظهارات حمید رسایى 
گفت: «شــکایت از این فرد در دادسراى ویژه روحانیت 
تقدیم، دستور ثبت و شعبه رسیدگى کننده تعیین، مراحل 
تعقیب قضایى نامبرده درحال پیگیرى است». چندى 
پیش رسایى مدعى نقش ناطق نورى در عدم برخورد با 

اکبر طبرى شده بود.

جنایت کرونایى
   فرارو | رئیس دانشگاه علوم پزشکى همدان گفت: 
برگزارى مهمانى و دورهمى هــاى خانوادگى موجب 
ابتالى 174 تن به ویروس کرونا در استان همدان شد. 
رشید حیدرى مقدم در ستاد استانى مقابله با کرونا گفت: 
یک فرد مبتال به کرونا در همــدان تاکنون 48 نفر را در 

یک مهمانى به بیمارى کرونا مبتال کرده است.

مجوز بنزى!
   روزنامه خراســان | در حالى که دولت احمدى 
نژاد طى مصوبــه  اى در 29 بهمن ســال 90 به وزارت 
امور خارجه و نهاد ریاســت جمهورى اجازه داد بنزهاى 
تشریفاتى که حدود 30 سال از تاریخ ساخت آنها گذشته 
بود را از طریق مزایده به فروش برسانند، خریداران این 
بنزها به علت محدودیت هاى قانونى، امکان تعویض 
پالك این خودروها را به دســت نیــاورده بودند که به 
پیشــنهاد وزارت خارجه و تصویب روزهاى اخیر هیئت 
وزیران، این مشکل پس از سال ها حل و مجوز شماره 

گذارى بنزها باالخره صادر شد.

خبرخوان

اولین کنسرت موسیقى پاپ در روزهاى کرونایى روز پنج شنبه دوم مردادماه با خوانندگى امید 
حاجیلى در حالى برگزار مى شود که افزایش قیمت بلیت این اجرا قابل تأمل است.

امید حاجیلى در آن روز طى دو نوبت اولین کنســرت روزهاى کرونایى تهران را در تاالر بزرگ 
وزارت کشور برگزار مى کند.

برگزارى کنسرت امید حاجیلى در شرایطى است که طبق اعالم سامانه هاى فروش اینترنتى، بعد 
از خرید بلیت، دوعدد صندلى قبل و بعد به منظور حفظ فاصله اجتماعى غیرفعال خواهد شد ضمن 

اینکه همراه داشتن ماسک و دستکش حین ورود به سالن اجرا الزامى است.
از نکات جالب توجه برگزارى اولین کنســرت دوران کرونایى که به نظر مى آید پس از اعالم 
ظرفیت مجاز 50 درصدى براى ســالن هاى اجرا درباره آن از سوى شرکت هاى برگزارکننده 

کنسرت برنامه ریزى شده افزایش قیمت بلیت ها نسبت به سال قبل است.
براى اولین کنسرت قیمت بلیت از 70 هزار تومان براى قسمت هاى با دید نامناسب تماشاگر آغاز 

مى شود و تا مبلغ 265 هزار تومان نیز ادامه پیدا مى کند!
این ارقام در حالى تعیین شده است که تا پیش از شیوع ویروس کرونا و در چارچوب قیمتگذارى 
معمول بلیت کنسرت ها، شاهد قیمت هاى معقول ترى بودیم و افزایش اینگونه قیمت ها آن هم 
در آستانه از سرگیرى اجراهاى زنده، جاى تأمل دارد. آیا برگزارکنندگان قصد دارند خسارت ناشى 
از اجبار به بلیت فروشى براى 50 درصد صندلى ها را از مبلغ پرداختى 50 درصد دیگر جبران کنند؟!

در حالى که رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس از احتمــال وجود یک باند مخــوف فعال در قوه 
قضاییه براى حذف قاضى منصورى خبرداده است، رئیس 
پلیس بین الملل ناجا مى گوید هنوز هیچ شواهدى دال بر 

قتل او توسط یک ایرانى به دست نیامده است.
جسد غالمرضا منصورى ساعت 14 و 30 دقیقه روز جمعه 
سى ام خرداد، در البى هتل «دوك» در بخارست رومانى 
پیدا شد. براساس آنچه «رسانه هاى رومانى» با استناد به 
نتایج اولیه کالبدشکافى، گزارش داده اند «مرگ او در اثر 

جراحات برخورد با سطحى سخت، رخ داده است».
منصورى متهم ردیف نهم پرونــده مرتبط با اکبر طبرى 
معاون اجرایى سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بود؛ به گفته 
رسول قهرمانى نماینده دادستان، منصورى «یک ماه بعد 
از دســتگیرى طبرى، تلفن خود را در ایران گذاشت و از 

ایران خارج شد».
روز گذشته و به فاصله حدود دو هفته اى از مرگ منصورى، 
سردار هادى شیرزاد رئیس پلیس بین الملل ناجا و مجتبى 
ذوالنورى، رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس، همزمان در مورد ابهامات و آخرین اخبار پرونده 

منصورى توضیحاتى را ارائه کردند.
رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
که با خبرگزارى اصولگراى «آنا» وابسته به دانشگاه آزاد 
سخن مى گفت در این باره گفت: ابعاد پرونده قتل قاضى 
منصورى هنــوز مبهم بوده و گمانه هــاى زیادى در این 

خصوص مطرح است.
مجتبى ذوالنــورى ادامه داد: یکــى از گمانه هاى مطرح 
درباره قتل قاضى منصورى، وجود باند مخوف فعال در قوه 
قضاییه براى حذف فردى که ممکن است حاوى مطالبى 
باشــد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه 
در خصوص این پرونده ممکن اســت پیوندى بین برخى 
جریانات داخل و خارج کشــور وجود داشته باشد، افزود: 
گمانه زنى در خصوص وجود پیوند میان جریانات داخلى و 
خارجى به این دلیل است که قتل یک قاضى که در اختیار، 

کنترل و حمایت پلیس کشــور خارجى است، عمًال غیر 
ممکن است از این رو این سئوال مطرح مى شود که چگونه 
این سوءقصد رخ داده و آیا یک هماهنگى و اراده اى در این 

باره وجود دارد؟
وى با تأکید بر اینکه گمانه زنى هاى مطرح از ســوى قوه 
قضاییه در حال بررسى اســت، تصریح کرد: این احتمال 
نیز وجود دارد که عناصــرى بخواهند با این اتفاق قدرى 
فضا را آشــفته کنند تا فضاى اتهام زنى در داخل کشور 

فراهم شود.
این در حالى است که روز گذشــته خبرگزارى «میزان»، 
رسانه رسمى قوه قضاییه، گفتگو با سردار هادى شیرزاد، 
رئیس پلیس بین الملل ناجا را منتشــر کــرد که وى در 
خصوص مطالب مطرح شــده در فضاى مجازى و برخى 

رســانه ها در خصوص عامل و یا عوامل مرگ منصورى 
عنوان کرد: تاکنون هیچ مستندى از سوى پلیس رومانى 
در خصوص عامل یا عوامل مرگ منصورى به ایران ارسال 
نشده و پلیس رومانى قول داده در روز هاى آینده اطالعات 

بیشترى را در اختیار پلیس بین الملل تهران قرار دهد.
وى در خصوص خبر هاى مطرح شده در خصوص حضور 
یک ایرانى، لحظاتى قبل از مرگ منصورى در هتل محل 
اقامت او، با تکذیب این دست از اخبار، تأکید کرد: هیچ پیام 
رسمى از ســوى اینترپل در خصوص این موضوع ارسال 
نشده است و بحث هاى مطرح شــده در رسانه ها با توجه 
به اینکه پیامى از سوى پلیس بخارست ارسال نشده مورد 

تأیید نیست.
شیرزاد در خصوص برخى ابهامات و مطالب مطرح شده در 

خصوص زنده بودن منصورى هم گفت: بعد از اعالم رسمى 
خبر این حادثه، بالفاصله از اینترپل بخارست در خصوص 
هویت فرد فوت شده و نحوه حادثه ســئوال شد و آنها در 
مستنداتى که اخیراً مطرح کردند توضیح داده اند که فرد فوت 
شده بر اساس مستندات و مدارکى که به همراه داشته تعیین 
هویت شده و مرگ این فرد را پلیس رومانى به نام غالمرضا 

منصورى تأیید و براى ما ارسال کرده است.
وى البته این نکتــه را هم افزود که بــراى تعیین قطعى 
هویت فرد فوت شده، حتمًا به مستندات دیگرى از جمله 
«DNA» نیاز است، و درخواست پروفایل DNA ارسال 
شده و پلیس اینترپل رومانى هم اعالم کرده که پروفایل 
DNA در دست آماده ســازى است و به زودى به ایران 

ارسال مى شود.

حمید ابوطالبى، مشاور رئیس جمهور گفته است 
که اســتعفاى خود را تقدیم رئیس جمهور کرده 
است. ابوطالبى روز دوشــنبه با انتشار توییتى در 
حساب کاربرى خود نوشت: با ســپاس فراوان، 
استعفاى خود از سمت «مشاور رئیس جمهورى» 
را تقدیم ریاست جمهورى کرده ام. حمید ابوطالبى 
در 22 آبان ماه ســال 1396 در حکمى از سوى 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانى به سمت 
مشاور رئیس جمهورى منصوب شد و قبل از این 

سمت، معاون سیاسى دفتر رئیس جمهورى بود.
وى اخیراً در توییتى از مذاکره دفاع کرد و در حســاب کاربرى خود در توییتر نوشته بود: « مبناى هر 
مذاکره در سیاســت خارجى، نه قابل اطمینان بودن طرفین است و نه قابل اعتماد بودن و نه دست 
برداشتن از خلق و خو؛ چنین امرى هرگز در هیچ کجاى روابط بین الملل به وجود نخواهد آمد. هدف 

مذاکره در روابط خارجى هم صرفاً تأمین منافع ملى است؛ نه ایجاد تغییر در مسئوالن کشورها. »

جدیدترین تحوالت در پرونده مرگ قاضى منصورى از زبان یک نماینده مجلس و رئیس پلیس بین الملل ناجا

خودکشى یا قتل توسط باند مخوف؟

محمود احمدى نژاد در تازه ترین ســخنرانى خود با 
انتقاد از انعقاد یک «قرار داد جدید 25 ساله» و بدون 
نام بردن از کشورى که این قرارداد با آن امضا شده 
گفت: هر قراردادى که مخفیانه و بدون درنظر گرفتن 
خواست و اراده ملت ایران با طرف هاى خارجى منعقد 
شود و برخالف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست 

و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.
به گزارش «عصر ایران»، رئیس جمهور ســابق و 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت عصر روز شنبه 7 
تیر 1399 در مراسمى که به مناسبت سالروز هفتم 
تیر برگزار شد، با اشاره به تصویب معاهده برجام در 
مجلس گفت: نمایندگان مجلس که این قرارداد را 
مورد تأیید قرار دادند از متــن آن اظهار بى اطالعى 
کرده اند و اکنون نیز شــنیده ام کــه در حال مذاکره 
هســتند و مى خواهند یک قرارداد جدید 25 ســاله 
با یک کشــور خارجى منعقد کنند و هیچکس هم 

خبر ندارد.
 احمدى نژاد افزود: مگر شــما مالک کشور هستید 
که بدون اطالع ملت و از کیســه ملــت به دیگران 
مى بخشید. اگر اجازه دهید ملت از محتواى توافقات 
و معاهدات با طرف هاى خارجى اطالع پیدا کند، به 
نفع خود شما خواهد بود زیرا افکار ملت فعال مى شود 
و پیشنهاد مى دهد و مطالبه مى کند و اگر خللى و یا 

اشکالى باشد؛ اصالح مى شود.
با توجه به اینکه هیئت دولت روز ســه شنبه 3 تیر، 
پیش نویس نهایى برنامه 25 ســاله همکارى هاى 
جامع ایران و چین را بررسى و تأیید کرده بود به نظر 
مى رسد منظور احمدى نژاد از قرارداد 25 ساله این 

مصوبه باشد.
بنا به این گزارش در ســایت هیئت دولت در مورد 
این پیش نویس آمده است: «در پى بحث و بررسى 
پیرامون برنامــه همکارى جامع 25 ســاله ایران و 
چین، وزارت امور خارجه مأموریــت یافت که طى 
مذاکرات نهایى با طرف چینى، براساس منافع متقابل 

بلندمدت، این برنامه را به امضاى طرفین برساند.»

اشارات و کنایات
 احمدى نژاد

بره آهویى که بر اثر تصادف دچار شکستگى دست و پا شده بود، توسط عوامل 
باغ وحش بوشهر درمان شد.

محمد پاپرى زارعى،  محیط بان و مســئول تقاهتگاه حیات وحش اســتان 
بوشهر با بیان اینکه هر ساله جمعیتى از آهو ها در جزیره خارك در اثر برخورد با 
خودرو هاى عبورى دچار مصدومیت مى شوند مى گوید: «رسیدگى به وضعیت 
این بره آهوى 40 روزه که بر اثر تصادف با خودرو هاى عبورى دچار مصدومیت 
از ناحیه دست راست شده 20 روز پیش آغاز شد که حیوان را براى رادیوگرافى 
به بیمارستان منتقل کرده و متوجه شکستگى دست راست در ناحیه زیرین زانو 

(استخوان ساق) شدیم.»
پاپرى زارعى اضافه مى کند: «با کمک دامپزشــک، دســت این جانور را گچ 
گرفتیم و به مدت 20 روز، روزانه در ســه نوبت این بره را تغذیه و براى بهبود 
وضعیت حیوان از مکمل هاى غذایى استفاده کردیم. پس از گذشت 21 روز، 
دوباره از دســت این بره آهو رادیوگراف گرفتیم و متوجه شدیم که استخوان 
جوش خورده است؛ لذا گچ را باز کردیم و با اینکه استخوان خشک است حیوان 

توانست روى دست و پا بایستد.»
پاپرى زارعى یادآور مى شود: «با توجه به اینکه استخوان بدون عمل جراحى و 
استفاده از پین جوش خورده است امکان اینکه حیوان قابلیت حرکت گذشته را 
به دست آورد وجود ندارد به همین دلیل با بررسى وضعیت حیوان طى روز هاى 
آتى مى توان نتیجه گرفت که حیوان قابلیت رهاسازى را دارد یا باید در اسارت 

به زندگى ادامه دهد.»
وى با بیان اینکه هزینه نگهدارى و درمان این بره آهو به یک میلیون تومان هم 
نرسیده مى گوید: «بر این باورم که اگر عزم و اراده اى براى بازپرورى حیوانات 
آسیب دیده وجود داشته باشد با حداقل امکانات هم مى توان روند بازپرورى را 

طى کرده و به نتیجه اى قابل قبول رسید.»

بره آهوى جزیره خارك؛
 از تصادف تا درمان

آغاز کنسرت ها 
با بلیت 265هزارتومانى!

مشاور روحانى استعفا کرد

  علیرضا سعیدى/ خبرگزارى مهر |

مانى مهدوى
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نگرانى از افزایش 
شیوع کرونا 

وضعیـت کنونى افزایش شـیوع کرونا در کالنشـهر 
اصفهان نگران کننده اسـت. رئیس دانشـگاه علوم 
پزشکى اصفهان به شهروندان توصیه کرد از حضور 
در جمع هـاى دوسـتانه وخانوادگـى پرهیـز کننـد و 
چنانچه ناچار به حضور ضرورى در اجتماع یا محیط 
بیرون از خانه هسـتند اسـتفاده از ماسـک ضرورى 
اسـت. طاهره چنگیز افزود: تا سـه هفته پیش تعداد 
بیماران کرونا به مرحله تثبیت رسـیده بـود در حالى 
که اکنون با افزایش بیماران مبتال به کرونا بسـترى 
در بیمارسـتان ها ظرفیت بیمارستان ها اشغال و ارائه 

خدمات به بیماران غیر کرونایى سخت شده است.

ابالغ وزیر به استاندار
وزیر میراث فرهنگى، صنایع دسـتى وگردشـگرى، 
مراتب ثبت 20 اثـر فرهنگى تاریخى را به اسـتاندار 
اصفهان ابالغ کرد. على اصغر مونسـان در نامه هاى 
جداگانه اى خطاب به عباس رضایى استاندار خواستار 
حفاظـت از ایـن آثـار ارزشـمند تاریخـى شـده و  بر 
بازسازى براى حفظ آنها درصورت لزوم  تأکید کرده 

است.

22 میلیارد ریال 
وصول نشده 

رئیس اداره آب وفاضالب اردسـتان گفت: این اداره 
22 میلیارد ریال مطالبات وصول نشده دارد که چهار 
میلیارد و 310 میلیون ریال آن مربوط به مشـترکان 
خانگى شهرى و بقیه مربوط به مشترکان روستایى، 
ادارى ومتفرقه اسـت. رضا دهقانى با بیان اینکه 26 
هزار مشترك در شهرستان از آب آشامیدنى مناسب 
برخوردار هستند افزود: از این تعداد80 درصد خانگى، 
15 درصد غیر خانگى و 5 درصد صنعتى و دامپرورى 
و 2180 اشتراك فاضالب در شـهر اردستان واگذار 
شـده که 40 درصـد واحد هاى مسـکونى را شـامل 

مى شود.

راه اندازى 
پنج شنبه بازار بعثت 

مدیرعامـل سـازمان سـاماندهى مشـاغل شـهرى 
و فرآورده هـاى کشـاورزى شـهردارى اصفهـان از 
راه انـدازى پنج شـنبه بـازار بعثـت خبـر داد و گفت: 
مهمتریـن هـدف از راه اندازى ایـن بازار کاسـتن از 
جمعیت مراجعات مردمـى جمعه بازار اسـت. محمد 
مجیرى اظهار کرد: پنج شنبه بازار بعثت روز پنج شنبه 
19 تیرمـاه بـا کاربـرى ارائـه و فـروش گل و گیاه، 
ماهى هاى زینتى، دوچرخه، موتورسـیکلت و ابزار و 
یراق آالت براى خدمت به شهروندان افتتاح مى شود.

تولید 351 میلیون 
کیلووات برق 

مدیر دفتـر برنامه ریزى شـرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان گفت: واحد هاى بخـارى مولد برق نیروگاه 
اصفهـان خـرداد امسـال 351میلیـون و 926هـزار 
کیلووات برق خالص تولید کرد و به شبکه سراسرى 
برق کشور تحویل داد. حسین امنیه افزود: این مقدار 
تولید بـرق با لحـاظ متوسـط مصـرف ماهیانه 200 
کیلووات بـراى هر خانـوار، معادل مصـرف ماهیانه 

بیش از یک میلیون و 759 هزار خانوار است.

ورود اتوبوس تندرو به 
هشت بهشت 

رئیـس اداره ترافیـک منطقه 3 شـهردارى اصفهان 
گفت: به منظور توسـعه مسـیرهاى نـاوگان حمل و 
نقل عمومى عالوه بر مسیر خیابان ولى عصر(عج) و 
عبدالرزاق، مسیر خیابان هشت بهشت نیز مجهز به 
اتوبوس تندرو خواهد شـد. حمید آقایى تصریح کرد: 
این خط در خیابان هشت بهشـت از منطقه 4 شروع 
و با گذر از مناطق 3 و یک به بلوار آتشـگاه در منطقه 

9 ختم مى شود.

خبر

چندین طرح ســازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان با حضور شهردار اصفهان، اعضاى شوراى شهر 
و چند تن از معاونین و مدیران شهردارى به بهره بردارى 

رسید.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اى شهردارى اصفهان، احداث 
پمپ گازوئیل در پایانه صفه، اتوماسیون بار در پایانه مسافربرى 
صفه، احداث انبار مرکزى سازمان و اصالح هندسى از جمله 
پروژه هاى عمرانى و خدماتى سازمان پایانه هاى مسافربرى 
شهردارى اصفهان بود که در ادامه سرى برنامه هاى اصفهان 

در مسیر امید به بهره بردارى رسید. 
شهردار اصفهان در حاشیه بهره بردارى از این پروژه ها با 

بیان اینکه این برنامه در راستاى ادامه برنامه هاى «هر یک 
شــنبه یک افتتاح» برگزار مى شود، ضمن تأکید بر اینکه 
اصفهان در آســتانه انقالب عمرانى است، اضافه کرد: در 
سال گذشته 2500 میلیارد تومان هزینه عمرانى در شهر 

صورت گرفته است. 
قدرت ا... نوروزى با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل کارهاى 
مهمى در اصفهان در حال انجام است، گفت: به زودى شاهد 
بهره بردارى از پارکینگ کنار پایانه صفه خواهیم بود که کار 
بسیار بزرگى اســت، همچنین به زودى بهره بردارى از صد 
دستگاه اتوبوس انجام و در ادامه یکى از بزرگ ترین پروژه هاى 

حمل و نقلى یعنى تراموا امسال کلنگ زنى مى شود. 

سرپرســت اداره کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان 
گفت: براســاس آخرین آمارى که از اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى استان اصفهان دریافت کرده ایم، 72 هزار 
و 500 درخواست بیمه بیکارى به دلیل شیوع ویروس 

کرونا در استان اصفهان ثبت شد.
عبدالرسول آقاهادى با اعالم اینکه 69 هزار و 500 نفر 
واجد شرایط دریافت مقررى بیمه بیکارى به دلیل شیوع 
ویروس کرونا بودند، افزود: پرداخت مقررى بیمه بیکارى 
تابع قانون بیکارى سازمان تأمین اجتماعى نیست، بلکه 
براساس تفاهمى است که سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى و ســازمان تأمین اجتماعى 

منعقد کردند و مقرر شــد به میزان 55 درصد از حداقل 
حقوق براى این ایام به حساب افرادى که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا بیکار شدند واریز شود، همچنین به ازاى 
هر نفر تحت تکفل، 5 درصد به این میزان اضافه شــود 
که به همین دلیل دریافتى واجدان شرایط کمتر از میزان 

پیش بینى شده در قانون بیمه بیکارى است.
آقاهادى خاطرنشــان کرد: در زمان کرونــا نیازى به 
تشکیل پرونده نبوده و فقط از طریق ثبت نام در سامانه، 
پایش و ارسال اطالعات به ســازمان برنامه و بودجه، 
واریز مبالغ به حساب شــباى افراد متقاضى انجام شده 

است.

تعداد نهایى واجد ین شرایط 
دریافت بیمه بیکارى 

اصفهان در آستانه انقالب 
عمرانى است

شــرکت ها و ارگان هاى دولتــى و خصوصى در 
سطح استان اصفهان که بیش از ده خط تلفن ثابت 
دارند در صورت تمایل مى توانند نسبت به پرداخت 

صورتحساب به صورت یکجا اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان،  
مسیح محمدى، رئیس اداره خدمات پس از فروش 
تلفن ثابت در برنامــه رادیویى «چتــر ارتباط» در 
خصــوص پرداخت تجمیــع  قبض تلفــن ثابت و 
تســهیل پرداخت قبض هاى یکجا در ارگان هاى 
دولتى و خصوصــى بیان کرد: کلیه مؤسســات در 
سطح استان که داراى بیش از ده خط تلفن هستند 

مى توانند باآماده سازى لیست شــماره تلفن هاى 
ثابت و درخواســت مکتوب با ارائه شناسه ملى، کد 
اقتصادى و معرفى یک نماینده با شماره تلفن همراه، 
به معاونت مالى و پشتیبانى مخابرات منطقه اصفهان 
نسبت به پرداخت قبوض به صورت یکجا اقدام کنند.
محمدى افزود: بنا به درخواست اعالم شده، مخابرات 
موظف اســت قبوض هر دوره را براى ســازمان یا 
مؤسســه در قالب یک جدول به صورت ریز کامل 
هزینه ها براى هر خط بــه صورت مجزا ایمیل کند 
و سازمان نســبت به پرداخت آن با استفاده از یک 

شناسه پرداخت اقدام کند.

امکان پرداخت یکجاى صورتحساب چند خط تلفن

استان اصفهان با تولید بیش از 14 هزار ُتن عسل و 
فرآورده هاى آن رتبه ســوم تولید عسل را در کشور 

دارد.
رئیس اداره روابط عمومى سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان، تولید 9/5 درصد از میزان عسل 
تولید شده در کشور را سهم استان اصفهان دانست 
و گفت: در این استان 4626 نفر زنبوردار این میزان 

عسل را از 917 هزار کندو برداشت مى کنند.
سید کســرى بابایى، میانگین برداشت عسل از هر 
کندو را حدود 7 کیلوگرم بیان کرد و ســرانه تولید 
عسل در استان اصفهان را به ازاى جمعیت آن 1600 
گرم برشمرد و گفت: ســرانه تعداد کلنى به ازاى هر 

زنبوردار در این استان 198 کلنى بوده است.
رئیس اداره روابط عمومى سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان افزود: شهرستان نجف آباد در استان 
با وجود 1569 نفر زنبوردار بیشترین تولیدات عسل و 
فرآورده هاى آن را دارد و پس از آن، شهرستان هاى 
دیگرى به ترتیب اصفهان، شهرضا، خمینى شهر و 

خوانسار بیشترین میزان تولیدات عسل را دارند.
سید کســرى بابایى همچنین شهرستان خوانسار 
را داراى بیشــترین میزان تعدادکارگاه هاى بســته 
بندى فرآورده هاى تولید عسل معرفى کرد و گفت: 
در اســتان اصفهان بیش از صد واحد بســته بندى 

فرآورده هاى تولید عسل فعال است.

رئیس اتحادیه بازار موبایل اســتان اصفهان گفت: به 
دلیل نبود نظارت هاى کافى بر روند بازار ارز شــاهد 
افزایش 10 درصدى قیمت موبایل در مقایســه با دو 

هفته گذشته در بازار هستیم.
حسن میر شمشیرى افزود: بازار ارز نقش بسزایى در 
ثبات یا رکود بازار موبایل استان اصفهان ایفا مى کند 
و به دلیل صعود قیمت ارز شــاهد ایجاد رکود در بازار 

موبایل استان اصفهان هستیم.
رئیس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان تأکید کرد: 
با توجه به اعمال برخى برنامه ها و سیاست هاى دولت 

براى کاهش قیمت ارز و ثبات به بازار هاى اقتصادى 
در حال حاضر منتظر اقدام دولت در این باره هستیم.

شمشــیرى اضافه کرد: با توجه به رکود حاکم بر بازار 
موبایل درحــال حاضر میزان قــدرت خرید مردم در 
این بازار در مقایسه با سال گذشته 50 درصد کاهش 

یافته است.
او اضافه کرد: در حال حاضر قیمت انواع موبایل افزایش 
یک میلیون تومانى الى دو میلیون و 500 هزار تومانى 

داشته است.
رئیس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان ادامه داد: 
در اســتان اصفهان بیش از صد واحد صنفى موبایل 
وجود دارد که بیش از 1000 نفر به طور مســتقیم در 
این واحد ها مشغول کار هســتند. متأسفانه آشفتگى 
بازار موبایل باعث شــده تا بیش از 10 تا 15 درصد از 
این واحد هاى صنفى دچــار تعطیلى و صدها نفر هم 

بیکار شوند.
او تأ کید کرد: باید توجه داشــت که بیش از 90 درصد 
از واحد هاى صنفى استیجارى هســتند و رکود این 
بازار باعث شده تا بسیارى از این واحد ها دچار تعطیلى 

مطلق شوند.

استان اصفهان، رتبه سوم تولید عسل در کشور

افزایش 2/5 میلیون تومانى قیمت موبایل در بازار 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان آخرین آمار 
مبتالیان به کرونا و بهبود یافته ها و ترخیص شدگان 
و بیماران بسترى با شرایط حاد در بخش مراقبت هاى 

ویژه در بیمارستان هاى استان را تشریح کرد.
آرش نجیمــى با اشــاره به آمــار بیمــاران جدید 
مبتال به ویــروس کرونا طى 24 ســاعت منتهى 
به روز دوشــنبه اظهار کرد: در ایــن مدت 84 بیمار 
جدید از افراد مشــکوك به کرونا ویــروس به جز 
شهرســتان هاى کاشــان و آران و بیدگل با عالئم 
بالینى در بیمارستان ها بسترى شدند و تعداد 65 نفر 
از بیماران مبتال به کرونا که در 22 مراکز درمانى و 

بیمارستان هاى استان به جز کاشان و آران و بیدگل 
تحت مراقبت بودند با بهتر شدن وضعیت عمومیشان 
ترخیص شدند و ضرورى است که در قرنطینه دوره 

نقاهت بیمارى را بگذرانند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
اکنون تعــداد کل بیمارانى که در شهرســتان هاى 
استان به جز کاشــان و آران و بید گل با تشخیص 
کرونا بســترى هســتند 521 نفر اســت که از این 
تعداد 129 نفر وضعیت وخیم ترى دارند و در بخش 
مراقبت هاى ویژه و آى سى یو هاى مراکز درمانى در 

حال دریافت خدمات درمانى هستند.

آمار ابتال به کرونا در اصفهان تا 9 تیرماه

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان با بیان اینکه در 
سال گذشــته 93 قربانى غرق شدگى در استان اصفهان 
داشــتیم، گفت: متأسفانه این تعداد نســبت به سال 97 

رشد80 درصدى داشت.
على ســلیمان پور در نشســتى با خبرنگاران که صبح 
دیروز (دوشنبه 9 تیر ماه) برگزار شــد، با اشاره به اینکه 
از نظر تعــداد مراجعان به بخش ســرپایى، اصفهان بعد 
از تهران و خراسان رضوى در رتبه ســوم در کشور قرار 
دارد که متناسب با جمعیت اســتان است، تصریح کرد: 
بیشترین مراجعات به علت آســیب هاى نزاع بود که 41 
هزار پرونده در این زمینه داشــتیم و نسبت به سال قبل 

تغییر چشمگیرى نداشته است.
وى همچنین از تشــکیل 27 هــزار پرونــده در حوزه 
مصدومان ناشى از حوادث ترافیکى خبر داد که کاهش 
2/5 درصدى نسبت به سال 97 داشته است و خاطرنشان 
کرد: در حوزه مصدومان ناشى از حوادث کار 2650 پرونده 
در اســتان تشــکیل دادیم که 4/5 درصد کاهش نشان 

مى دهد.
مدیر کل پزشــکى قانونى اســتان با بیان اینکه تعداد 
پرونده هاى سقط درمانى 777 پرونده است که براى 592 
مورد مجوز صادر شــد، خاطرنشان کرد: براى 124 مورد 

مدارك و یا سن باردارى به گونه اى بود که صدور مجوز 
سقط امکانپذیر نبود. اما با کاهش 3 درصدى پرونده هاى 

سقط درمانى، در سال گذشته مواجه بودیم.
وى اظهار کرد: ســال گذشــته 6400 پرونده در بخش 
روانپزشکى مورد بررسى قرار گرفت که 12 درصد رشد 

نسبت به سال 97 داشت.
وى با اشاره به معاینه 3600 جسد با رشد 7 درصدى نسبت 
به سال 97، اظهار کرد: 1130 مورد فوت ناشى از تصادفات 
بود که نسبت به سال قبل 6 درصد کاهش داشته است، 
همچنین 357 مورد از این تصادفات در معابر درون شهرى 

و 681 مورد در معابر برون شهرى اتفاق افتاده است.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان با بیان اینکه در سال 
گذشته بیش از 300  نفر از شهروندان به دلیل سوءمصرف 
مواد مخدر فوت کردند که رشــد 10 درصدى داشــت، 
اضافه کرد: حوادث ناشــى از حوادث کار در سال گذشته 
82 قربانى داشت که نسبت به سال قبل از آن 10 درصد 

کاهش داشته است.
وى بــا اعــالم اینکه ســال گذشــته مســمومیت با 
منواکسیدکربن 62 قربانى در استان گرفت که رشد 30 
درصدى نسبت به سال قبل داشــت، افزود: 93 قربانى 
غرق شدگى در سال 98 داشتیم که نسبت به سال 97 رشد 

80 درصدى داشت.
سلیمان پور به 231 مورد سوختگى در استان در سال 98 
اشاره و خاطرنشــان کرد: این میزان سوختگى رشد 40 

درصدى نسبت به سال 97 داشته است.
ســلیمان پور از بررســى 357 پرونده قصور پزشکى در 
پزشکى قانونى استان در سال 98 خبر داد و افزود: بیشترین 
پرونده هاى مورد بررسى در رشته تخصص زنان و زایمان 
و بعد پزشکان عمومى و بعد ارتوپد بوده است، درحالى که 
یکســرى پرونده ها قصور احراز شده که بیشترین مورد 

پزشک عمومى و دندانپزشکى بوده است.
وى اضافه کرد: در ســال هاى اخیر 7400 نمونه گیرى 
ژنتیک از زندانیان جرایم خشن به عمل آمد 4000 پروفایل 
استخراج شد، 900 پروفایل هم از آزمایشگاه ژنتیک اضافه 
شد و امسال هم 7000  نمونه گیرى ژنتیکى از زندانیان 

در دستور کار است.
مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان در پاسخ به  
«ایسنا»، درخصوص آمار خودکشى و مسمومیت با الکل 
در استان، گفت: آمار خودکشــى محرمانه است، ولى به 
صورت عمومى نسبت به قبل تغییر واضحى نداشته است، 
همچنین آمار مسمومیت با الکل هم قابل اعالم نیست، 

ولى تغییر محسوسى نسبت به قبل نداشته است.

مدیر کل بنیاد مسکن اســتان اصفهان از مقاوم سازى 
30 درصد از خانه هاى روستایى استان اصفهان خبر داد.

غالمحســین خانى در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
استان اصفهان حدود 3500 واحد مسکونى توسط انبوه 
سازان ساخته شده اســت.  وى با بیان اینکه قرار است 

4000 واحد مســکونى ویژه افراد کم درآمد ســاکنین 
شهرى و روستایى ساخته شود، ابراز کرد: براى هر واحد 
300 میلیون ریال کمک بالعوض اختصاص یافته است 

تا متقاضیان بتوانند واحدهاى خود را تکمیل کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 

تاکنون بیش از 30 درصد واحدهاى مسکونى روستایى 
استان اصفهان مقاوم سازى شــده اند، تصریح کرد: در 
37 شهر اســتان زمین مورد نیاز براى ساخت واحدهاى 
مسکونى توســط بنیاد مسکن توســط اداره کل راه و 

شهرسازى تأمین شده است.

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با بیان اینکه 70 
درصد هزینه هاى مرغ به نهاده هــا بر مى گردد، گفت: 
اگر نهاده ها همچنان تأمین نشــود، باز با کاهش تولید 
مواجه مى شویم، چراکه با قیمت هاى کنونى تولید براى 

تولیدکننده مقرون به صرفه نیست.
بهــرام پاکــزاد در گفتگو با «ایســنا» با بیــان اینکه 
تولیدکننده این توان را ندارد که یک روز قیمت مرغ را 19 
هزار تومان و روز دیگر 8000 تومان تغییر دهد، گفت: 
قیمت مرغ بر اساس عرضه و تقاضا مشخص مى شود 
به نحوى که تا دو هفته پیش تولیدکنندگان، مرغ زنده 
را زیرقیمت مصوب با نرخ 8000 تومان مى فروختند، اما 
مرغداران با کاهش قیمت مــرغ، از ترس نبود نهاده ها، 
حمایت ها و جمع آورى نشــدن مرغ به سمت کاهش 

تولید رفتند.
دبیر انجمن مرغداران اســتان اصفهان تأکید کرد: اگر 
نهاده ها همچنان تأمین نشود، باز با کاهش تولید مواجه 
مى شــویم، چراکه با قیمت هاى کنونــى، تولید براى 

تولیدکننده مقرون به صرفه نیست.
وى با بیان اینکه 70 درصد هزینه هاى مرغ به نهاده ها 
برمى گردد، توضیح داد: در حالى که قیمت مصوب سویا 
2550 تومان است، مرغداران این نهاده را با قیمت 8000 

تومان خریدارى مى کنند.
پاکزاد ادامه داد: به گفته یکى از مسئوالن وزارت جهاد 
کشــاورزى، بانک مرکزى طى ماه هــاى فروردین و 
اردیبهشت نتوانست هیچ ارزى براى خرید نهاده ها آزاد 
و در اختیار واردکنندگان قرار دهــد و این ارز در خرداد 

ماه تأمین شد.
وى بــا تأکید بــر اینکه دلیــل گرانى مرغ امــروز به 
تولیدکننده و مصرف کننده بــر نمى گردد و تحریم ها 
و انتقال نیافتن ارز موجب این اتفاق در کشــور شــده 
اســت، تصریح کرد: دولت امروز از ذخایر استراتژیک 
خود، نهاده ها را با مدیریت وزارت جهادکشاورزى بین 

تولیدکنندگان توزیع مى کند.
وى با تأکید بر اینکــه اگر نهاده ها تأمین نشــود مرغ 
گران خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر مرغداران 
نهاده ها را با ارز آزاد خریدارى مى کنند، از ســوى دیگر 
مواد ویتامینه، واکســن، دارو و... را با نرخ ارز آزاد تأمین 
مى کنــد، همچنین هزینه کارگر، حمــل و نقل و... در 

مرغدارى ها افزایش  یافته است.

مقاوم سازى 30 درصد از خانه هاى روستایى 

نهاده ها تأمین نشود، مرغ گران تر مى شود

مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان به تشریح پرونده هاى بررسى شده در سال گذشته پرداخت

تشکیل 357 پرونده قصور پزشکى 
در سال 98
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«راسل کرو»، ســتاره برنده جایزه اسکار مدعى شــد فیلمنامه اولیه فیلم «گالدیاتور» به کارگردانى «ریدلى 

اسکات» محصول سال 2000 میالدى افتضاح بوده است.
فیلم «گالدیاتور» که ماه گذشته 20 ساله شد براى راسل کرو تنها اسکار بازیگرى اش را به ارمغان آورده است.

راسل کرو در گفتگویى از ساخته شدن فیلم «گالدیاتور» به عنوان یک تجربه منحصر به فرد یاد کرد. او دلیل 
این امر را فیلمنامه اولیه «بسیار بد» فیلم مى داند.

ستاره نقش «ماکســیموس» در این باره گفت: «فیلمنامه اولیه خیلى بد بود. تهیه کننده نمى دانست که من 
مى توانم یک کپى از آن فیلمنامه را براى خودم بردارم، اما چیزى که او بــه من گفت این بود که نمى خواهم 
فیلمنامه را برایت بفرستم چون واکنشى نسبت به آن نشان نخواهى داد اما مى خواهم تو را به مالقات با "ریدلى 

اسکات" تشویق کنم.»
ستاره فیلم «ذهن زیبا» از اولین مالقاتش با ریدلى اسکات چنین یاد کرد: «او (ریدلى اسکات) خیلى آماده بود، 
ریدلى تصاویرى را به من نشان داد که در آن دیگر مجبور نبود براى فیلمبردارى در کلوسئوم کل آن را بسازد.»

راسل کرو اوایل امسال نیز در مصاحبه اى گفت که در ابتدا قصد داشته این نقش را رد کند اما ریدلى اسکات او 
را براى بازى در فیلم متقاعد کرد.

«راسل کرو»: فیلمنامه اولیه «گالدیاتور» افتضاح بود

یک روبات مبتنى بر هوش مصنوعى، براى اولین بار در 
تاریخ سینما، در نقش اول یک فیلم ظاهر مى شود.

بازى در نقش اصلى فیلم علمى-تخیلى «بى» (B) به 
یک روبــات مبتنى بر هوش مصنوعى بــه نام «اریکا» 

(Erica) واگذار شده است.
این فیلم که بودجه اى 70 میلیــون دالرى براى آن در 
نظر گرفته شده، داستان دانشمندى را روایت مى کند که 
مأموریت ساخت «DNA» عالى انسانى را برعهده دارد 
اما در ادامه مشکالتى بروز مى کند که این دانشمند را به 

فرارى دادن مخلوق خود یعنى «اریکا» وا مى دارد.   
داســتان این فیلم با ماجراهاى «اریکا» در دنیاى واقعى 
تطابق دارد. دو دانشــمند ژاپنى به نام هاى «هیروشى 
ایشیگورو» و «کوهى اوگاوا» این روبات را براى مطالعه 
تعامل بین انسان و کامپیوتر ساختند. این دانشمندان با 
پیاده سازى اصول بازیگرِى مطابق با هوش مصنوعى، 

به «اریکا» بازیگرى یاد دادند.    
«سم خوزه»،  نویسنده و تهیه کننده فیلم «بى» در این باره 
مى گوید: در دیگــر روش هاى بازیگرى، هنرپیشــه ها 
به هنگام نقش آفرینى تجــارب زندگى خود را نیز به کار 
مى گیرند اما «اریکا» هیچ تجربه اى ندارد و از پایه براى 
بازى کردن در این نقش ساخته شده است. باید حرکات و 
احساسات او را در جلسات رو در رو شبیه سازى مى کردیم.

«اریکا» ابتدا قرار بود در یک فیلــم دیگر به کارگردانى 
«تونى کى» بازى کند امــا تداخل در برنامه ها باعث لغو 

این پروژه شد.   
هنوز کارگردان فیلم «بى» و همبازى انســانى «اریکا» 
مشخص نشده اســت با این حال برخى از صحنه ها در 
سال 2019 با حضور این روبات در ژاپن فیلمبردارى شده 
و صحنه هاى باقیمانده تابســتان 2021 در اروپا ضبط 

خواهد شد.

مجید صالحى به جمع بازیگران فیلم «صحنه زنى» پیوست.
فیلم «صحنه زنى» به نویسندگى و کارگردانى علیرضا صمدى و تهیه کنندگى مجیدرضا باال این روزها در مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگران قرار دارد و مجید 

صالحى به عنوان بازیگر جدید به این پروژه سینمایى پیوست.
علیرضا صمدى، کارگردان جوانى که ساخت فیلم «بى نامى» را در کارنامه هنرى اش دارد در دومین تجربه ساخت فیلم سینمایى «صحنه زنى» را مقابل دوربین 

خواهد برد.
مهتاب کرامتى و بهرام افشارى دو بازیگر سرشناسى هستند که پیش از مجید صالحى به این فیلم پیوســتند و به زودى بازیگران جدیدى هم به این فیلم اضافه 

خواهند شد.
«صحنه زنى» این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد و به زودى و با تکمیل شدن لیست بازیگران تصویربردارى این فیلم سینمایى آغاز 

مى شود. «بى نامى» اولین فیلم علیرضا صمدى است که به تهیه کنندگى مجیدرضا باال در سال 1395 ساخته شد و ماجراى زن و شوهرى 
است که چند سال پیش در دانشــگاه تئاتر خوانده اند و در حال حاضر در یک کافى شــاپ کار مى کنند و با اتفاق غیرمنتظره اى مواجه 

مى شوند. باران کوثرى، حسن معجونى، پوریا رحیمى سام و هوشنگ قوانلو در این فیلم ایفاى نقش کرده بودند.

حمیدرضا پگاه گفت: سوژه مجموعه تلویزیونى «خانه امن» کامًال با کارهاى قبل متفاوت است و در مقطع اوج فعالیت داعش در منطقه در 
سال 95 و تهران مى گذرد.

پگاه هم اینک مشغول بازى در سریال «خانه امن» به کارگردانى احمد معظمى و تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى است که در 
گروه فیلم و سریال مرکز سیما فیلم تهیه مى شود.

او درباره ویژگى هاى نقش اش در سریال اخیر گفت: در مجموعه «خانه امن» نقش مأمور امنیتى را بازى مى کنم. 
فیلمنامه نوشته آقاى حسین تراب نژاد است او نویسنده اى است که پیش تر آثارى از این دست را نوشته، از سوى 

دیگر تا جایى که فیلمنامه نوشته شده بود را خواندم و با نقش «کمال» به خوبى ارتباط برقرار کردم.
وى درباره ارتباط مخاطب با آثار اکشــن در تلویزیون گفت: قطعًا کارهاى اکشن براى مخاطب که معموًال 
سریال هاى خانوادگى را دنبال مى کند، جذاب است . در این کار نیز به دلیل فضاى کار، صحنه هاى اکشن 
زیادى دیده مى شود که ما تالش خود را در خلق صحنه ها به کار بردیم اما کارهاى تصویرى زحمات یک تیم 

است که امیدواریم صحنه ها با درایت افراد متخصص به نتیجه خوبى منجر شود.
وى درباره تمهیداتش در به تکرار نرسیدن ایفاى نقش هایى از این دست گفت: ابزار کار بازیگر فیلمنامه و 
فضاى طراحى شده براى بازیگر است. تالشم این است که با راهنمایى کارگردان در ارائه «کمال» متفاوت 
عمل کنم. ضمن اینکه سوژه مجموعه کامًال با کارهاى قبل متفاوت است و در مقطع اوج فعالیت داعش در 

منطقه در سال 95 و تهران مى گذرد.
پگاه، بازیگر فیلم هاى «صحنه جرم»، «ورود ممنوع» و «شــبانه» درباره نمایش صحنه هاى خشونت داعش 

گفت: طبعاً به دلیل گستردگى مخاطب تلویزیون براى گروه سازنده امکان نمایش خشونت رایج در گروه داعش در 
مجموعه نیست اما با تمهیداتى این خشونت و تکفیر به مخاطب القا مى شود.

حمیدرضا پگاه درباره فعالیت هاى دیگرش توضیح داد: پیشنهاد سریال و سینما داشتم اما به دلیل تمرکز روى نقش 
امکان بازى در کار دیگرى را نداشتم و پیشنهادات را نپذیرفتم و از سال گذشته مشغول بازى در «خانه امن» هستم.

بعد از حدود 20 سال از نسخه اولیه سریال «روزگار جوانى» به کارگردانى 
اصغر توسلى، نسخه جدید این سریال به نویسندگى حمید طاهرى در 30 

قسمت در دست نگارش است.
درست سه سال بعد از تأسیس شــبکه 5 بود که سریالى آنتن این شبکه 
را در دست گرفت و در کنار ســریال هایى مثل «تولدى دیگر»، «دوران 
سرکشى»، «داســتان یک شــهر»، «دختران» و... یکى از موفق ترین
 سریال هاى زمان خود شد. حاال و بعد از حدود 20 سال از پخش اولیه این 
سریال، شبکه 5 همزمان با احیاسازى بخش فیلم و سریال خود قصد دارد 

سریالى را با همین نام تهیه و تولید کند. 
داستان از این قرار بود که پنج جوان بیست و خرده اى ساله بعد از آشنایى در 
دوران خدمت سربازى، هر کدام در یکى از دانشگاه هاى تهران قبول شده 
بودند و تصمیم بر این گرفتند تا خانه اى را به صورت مشترك اجاره کنند. 

اصل قصه این بود اما در ادامه مخاطب شاهد اتفاق هایى 
مى شد که براى زندگى شخصى و اجتماعى هر کدام از این 
افراد مى افتاد و گاهى درگیرى هاى این افراد با یکدیگر 

قصه هایى پر چالش را به تصویر مى کشید.
تقریبــاً تمامى پنج بازیگــرى که در این ســریال و در 
نقش هاى اصلى حاضر شدند، بعد از «روزگار جوانى» به 

محبوبیت خوبى رسیدند.
نصرا... رادش که قبل از «روزگار جوانى» در «ســاعت 
خوش» به محبوبیت رسیده بود، بعد از چهار سال با حضور 
در نقش «حمیدرضا» پســرى اهل آبادان که در رشته 

مدیریت تحصیل مى کرد، شهرت خود را تکرار کرد.
شــاید بتوان «روزگار جوانى» را اولین کار جدى امین 

حیایى نامید. او در این سریال و با ایفاى نقش «افشین» که اتفاقاً اهل تهران 
بود به شهرت رسید. «افشین» به دلیل اختالفى که با خانواده خود داشت، 

با دوستانش در یک خانه اجاره اى زندگى مى کرد.
بهزاد خداویسى دو ســال قبل از «روزگار جوانى» در نقش «مصطفى» 
دستیار پلیسى به نام «امیرحسین اوصیا» در سریال «سرنخ» بازى کرده بود 
و در آنجا شناخته شده بود. او در این سریال نقش «مجید» پسرى اصفهانى 

را بازى مى کرد که در رشته نقاشى تحصیل مى کرد.
کیهان ملکى که قبل تر در سریال «نوروز 73»،  «جنگ 39»، «پهلوانان 
نمى میرند» و... به ایفاى نقش پرداخت، با بازى در نقش «احد» در «روزگار 

جوانى» و اداى لهجه آذرى نقش یک پزشک را بازى کرد.
مهدى صبائى، دیگر بازیگر این سریال براى اولین بار در یک سریال ظاهر 

شد و نقش «شهریار» اهل کرمانشاه را در رشته کشاورزى بازى کرد.
فصل اول این سریال در سال 77 به تهیه کنندگى اصغر توسلى و کارگردانى 
شاپور قریب و اصغر توسلى و نویسندگى اصغر فرهادى ساخته شد و فصل 
دوم در سال 78 به تهیه کنندگى و کارگردانى اصغر توسلى و نویسندگى 

على اکبر محلوجیان و فرهاد نقدعلى روانه آنتن شبکه 5 سیما شد.
یکى دیگر از آیتم هایى که این ســریال را نزد مردم به محبوبیت رساند 

استفاده از موسیقى و خواننده در تیتراژ پایانى بود. «روزگار جوانى» از اولین 
سریال هاى تلویزیونى بود که خواننده تیتراژ داشت و به همین دلیل مردم با 
پدیده نوظهورى در آن سال ها روبه رو شدند و همین به جذابیت و مقبولیت 
آن افزود. محمدرضا عیوضى، خواننــده قطعه «رنگین کمون» بود که با 
ترجیع بند «همزبونى ها اگه شیرین تره همدلى از هم زبونى بهتره» براى 

این سریال خوانندگى کرد و خود نیز به محبوبیت خوبى رسید.
حمید طاهرى که به تازگى نویســندگى فصل جدیدى از این سریال را با 
همین نام عهده دار شده است، قبل تر نگارش سریال هاى «در جستجوى 
آرامش»، «آرماندو» و «نیاز» را براى تلویزیون داشته است. در حال حاضر 
تهیه کننده و کارگردانى براى این سریال انتخاب نشده است. طاهرى که 
این روزها مشغول نگارش «روزگار جوانى» است، درباره متن هاى این 
سریال گفت: «به تازگى سیناپس هاى این سریال به پایان رسیده است و 

مرحله نگارش را آغاز کردیم.»
وى درباره تعداد قسمت هاى این ســریال نیز گفت: «تا االن نزدیک به 
30 قسمت را براى "روزگار جوانى" در نظر گرفتیم اما به احتمال فراوان 
پتانسیل قصه آن را تا 50 قسمت برساند. به شخصه این اطمینان را دارم که 

سریال موفقى را روانه آنتن شبکه 5 خواهیم کرد.»
این نویسنده با بیان شباهت هایى بین نسخه جدید و قدیمى این سریال 
نیز گفت: «قصه اى که ما به تصویر مى کشــیم ادامه داســتان همان 
شخصیت هاى قبلى نیست چراکه دیگر 20 سال از آن زمان مى گذرد اما 
باید بگویم که قصه اى که در دســت داریم با نسخه "روزگار جوانى" در 

فصل هاى یک و دو که در سال 77 پخش شد قرابت دارد.»
وى با اشاره به حضور یکى از بازیگران اصلى «روزگار جوانى» در نسخه 
جدید این سریال نیز گفت: «طبق صحبت هایى که انجام شده قرار بر این 
اســت تا یکى از پنج بازیگر اصلى "روزگار جوانى" در نسخه جدید این 
سریال نیز حضور داشته باشد اما هنوز قطعى نشده کدامیک از این دوستان 

در این سریال بازى مى کنند.»

حمیدرضا پگاه: 

داستان «خانه امن» در اوج 
فعالیت داعش مى گذرد

طع اوج فعالیت داعش در منطقه در 

ل صفرى است که در 

مى کنم. 
سوى

موًال
شن 
تیم 

ه و 
وت

ش در 

 داعش 
داعش در

کز روى نقش 
ن» هستم.

 در اوج 
 گذرد

عجیب ترین بازیگر نقش اول در تاریخ سینما

دارد و مجید ید و انتخاب بازیگران قرار

ینمایى «صحنه زنى» را مقابل دوربین 

زیگران جدیدى هم به این فیلم اضافه 

م سینمایى آغاز 
زنو شوهرى
ره اى مواجه 

کارگردانى اصغر توسلى و نویسندگى
5ى روانه آنتن شبکه 5 سیما شد.

ـریال را نزد مردم به محبوبیت رساند 

در اینسریال بازى مى کنند.»

مجید صالحى، بازیگر جدید فیلم «صحنه زنى»

منوچهر هادى، کارگردان سریال «دل» با انتشار پستى 
از زمان دقیق توزیع فصل سوم سریال «دل» در شبکه 

نمایش خانگى خبر داد.
قسمت بیســت و هشتم ســریال «دل» چهارم تیرماه 
در شــبکه نمایش خانگى توزیع شــد و پرونده فصل 
دوم این ســریال بسته شــد. «دل» جدیدترین سریال 
نمایش خانگى منوچهر هادى است که قرار است در سه 
فصل و 40 قسمت در شبکه نمایش خانگى توزیع شود 
و فصل سوم این ســریال با پخش قسمت 29 به زودى 

آغاز مى شود.
منوچهر هادى، کارگردان سریال «دل» با انتشار پستى 
خبر از زمان دقیق توزیع فصل سوم این سریال در نمایش 

خانگى داد. بر این اساس توزیع قســمت بیست و نهم 
ســریال «دل» که در واقع آغاز فصل سوم این سریال 

است از 18 تیر ماه در نمایش خانگى آغاز مى شود.
ســریال «دل» روایتگر چند ماجراى در هم تنیده است 
که با ماجراى عاشقى «آرش» و «رستا» و به هم خوردن 
مراسم ازدواجشان با دزدیده شدن «رستا» آغاز مى شود 
و در کنار این ماجرا داستان هاى دیگرى هم در «دل» 

قصه رقم مى خورد.
حامد بهداد، ساره بیات، یکتا ناصر، کورش تهامى، سعید 
راد، بیژن امکانیان، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، مهدى 
کوشکى، على ســخنگو، مهراوه شریفى نیا، لیال زارع و 

بهرام افشارى در سریال «دل» ایفاى نقش کرده اند.

زمان توزیع فصل سوم سریال «دل» مشخص شد
ساخت فصل دوم سریال «روزگار جوانى» پس از 20 سال

یک شرکت استعدادیابى نیوزیلند آگهى اى براى استخدام بازیگران «با ظاهر 
غیرعادى» براى پیوستن به یک ســریال تلویزیونى جدید از «ارباب حلقه ها» 

منتشر کرده است. 
فیلمبردارى این پروژه گرانقیمت قرار است به زودى از سرگرفته شود، چرا که 

روند تولید به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده است. 
آژانس بازیگریابى «بى جى تى» در اوکلنــد از بازیگرانى که ویژگى هایى چون 
«عقب یا جلو بودن فک، جاى ســوختگى در صورت، دست و پاى الغر و دراز، 
فرورفتگى گونه، صــورت داراى خط و خطوط، جاى جــوش، گوش  بزرگ و 
بیرون زده، و بینى جالب یا کوفته اى، چشم هاى ریز، چشم هاى درشت، صورت 

الغر، یا کمبود استخوان» دارند، دعوت به کار کرده است. 
 در این آگهى نقش خاصى ذکر نشده است. با اینکه این آگهى دقیقًا نمى گوید 
استعدادیابى براى بازى در اقتباس سینمایى از داستان تخیلى «جى آرآر تولکین» 
اســت، اما نســخه قبلى آگهى گفته بود که پروژه را «یک نویســنده مطرح 
براى "ارباب حلقه هاى" آمازون» تهیه کرده اســت. این آگهى همچنین یک 

«هشتگ» را با اشاره به «ارباب حلقه ها در شبکه آمازون پرایم» منتشر کرد. 
بازیگران براى تقاضا باید تصاویرى واضح از خود را بدون آرایش بفرستند. این 
پیشنهاد همکارى تنها براى ساکنان اوکلند است که حق کار در نیوزیلند را دارند. 
«بى جى تى» در گذشته نیز موقعى که سه گانه ســینمایى برنده جایزه اسکار 
«ارباب حلقه ها» به کارگردانى «پیتر جکسون»، تقریباً دو دهه پیش در نیوزیلند 

فیلمبردارى شد، به تولید آن فیلم سه قسمتى کمک کرده است. 
این بزرگ ترین پروژه «آمازون» تاکنون اســت. حقوق اقتباس از کتاب هاى 
تخیلى و معروف این داســتان بنا به گزارش ها 250 میلیون دالر هزینه داشته 
است و بسیارى از گزارش ها حاکى اســت که بودجه این سریال ممکن است تا 

یک میلیارد دالر برسد.

آگهى عجیب «ارباب حلقه ها» 
براى جذب بازیگر

  محمدامین شکارى/ خبرگزارى صبا |
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سبز پوشان اصفهانى در مشهد از کسب حداقل امتیاز نیز عاجز 
ماندند تا دست خالى مشهد را به مقصد اصفهان ترك کنند.

در شبى که لوکا بوناچیچ نتوانســت پس از سه سال دورى از 
لیگ برتر فوتبال ایران، در کنار تیمش قرار بگیرد و مسئولیت 
فنى ذوبى ها با حسن استکى و محمد صلصالى بود سبزپوشان 
اصفهانى نتوانســتند در حالى که فرصت براى کسب حداقل 
امتیاز بود، دست پر از مشهد به ســوى اصفهان روانه شوند و 

شروعى بدون امتیاز در ادامه راه لیگ نوزدهم داشتند.
مهمترین فرصت سوزى ذوبى ها در نیمه نخست رخ داد جایى 
که آنها صاحب یک فرصت پنالتى شــدند امــا ضربه دانیال 

اسماعیلى فر در شرایطى که مهدى رحمتى جهت را به خوبى 
تشــخیص داده بود به دیرك دروازه برخورد کرد و راهى به 
دروازه نداشت تا بازى در آن مقطع زمانى به سود شهر خودرو 
دنبال شود؛ بعد از آن صحنه هم چیزى نگذشت که مارکو گل 
تساوى را براى ذوبى ها به ثمر رساند اما بازهم مشهدى ها به 
بازى برگشتند و گل برترى را زدند تا ذوب آهنى ها دست خالى 

از میدان خارج شوند.
اتفاق جالب توجه آنکه در لیــگ نوزدهم، ذوبى ها صاحب دو 
ضربه پنالتى شده اند که هیچ کدام از آنها راهى به دروازه پیدا 
نکرده اســت آن هم در شــرایطى که پیش از این دو پنالتى، 
سبزپوشان صاحب 20 پنالتى شده بودند و در این میان، تنها 

یک پنالتى راهى به دروازه حریف پیدا نکرده بود! موضوع که 
نشــان مى دهد احتماًال جایگاه بد ذوب آهن در جدول باعث 
شــده تا بازیکنان به لحاظ ذهنى در آمادگى کامل نباشــند 
و همین مســئله ســبب از دســت رفتن فرصت هاى عالى 

امتیازگیرى شده است.
ذوب آهن با 22 مســابقه و 22 امتیاز، در رده یازدهم جدول 
قرار دارد و تنها 5 امتیاز با منطقه قرمز جدول و سقوط به لیگ 
پایین تر فاصله دارد و مأموریت لوکا بوناچیچ بدون شــک در 
هشت بازى پیش روى ذوب، فرارى دادن آنها از مهلکه سقوط 
است و او در نخستین گام باید دوئل 6 امتیازى برابر پیکان را 

دست پر و با کسب 3 امتیاز در خانه به پایان ببرد.

پنالتى دوست ندارید؟!
سبز پوشان اصفهانى در مشهد از کسب حداقل امتیاز نیز عاجز 

به مقصد اصفهان ترك کنند. ماندند تا دست خالىمشهد را
در شبى که لوکا بوناچیچ نتوانســت پس از سه سال دورى از 
بگیرد و مسئولیت ایران، در کنار تیمش قرار لیگ برتر فوتبال
فنىذوبى ها با حسن استکى و محمد صلصالى بود سبزپوشان

اصفهانى نتوانســتند در حالى که فرصت براى کسب حداقل 
امتیاز بود، دست پر از مشهد به ســوى اصفهان روانه شوند و 

شروعى بدون امتیاز در ادامه راه لیگ نوزدهم داشتند.
مهمترین فرصت سوزى ذوبى ها در نیمه نخست رخ داد جایى
که آنها صاحب یک فرصتپنالتى شــدند امــا ضربه دانیال

اسماعیلى فر در شرایطى که مهدى رحمتى جهت را به خوبى 
تشــخیص داده بود به دیرك دروازه برخورد کرد و راهى به 
نداشت تا بازى در آنمقطع زمانى به سود شهر خودرو دروازه

دنبال شود؛ بعد از آن صحنه هم چیزى نگذشت که مارکو گل 
براى ذوبى ها به ثمر رساند اما بازهم مشهدى ها به  تساوى را
بازى برگشتند و گل برترىرا زدند تا ذوب آهنى ها دست خالى

از میدان خارج شوند.
اتفاق جالب توجه آنکه در لیــگ نوزدهم، ذوبى ها صاحب دو 
ضربه پنالتى شده اند که هیچ کدام از آنها راهى به دروازه پیدا 
پنالتى، نکرده اســت آن هم در شــرایطى که پیش از این دو
سبزپوشان صاحب 20 پنالتى شده بودند و در این میان، تنها

یک پنالتى راهى به دروازه حریف پیدا نکرده بود! موضوع که 
نشــان مى دهد احتماًال جایگاه بد ذوب آهن در جدول باعث 
شــده تا بازیکنان به لحاظ ذهنىدر آمادگى کامل نباشــند 
و همین مســئله ســبب از دســت رفتن فرصت هاى عالى 

امتیازگیرى شده است.
یازدهم جدول رده 2 مســابقه و 22 امتیاز، در 2ذوب آهن با 22

5قرار دارد و تنها 5 امتیاز با منطقه قرمز جدول و سقوط به لیگ 
پایین تر فاصله دارد و مأموریت لوکا بوناچیچ بدون شــک در 
هشت بازى پیش روى ذوب، فرارى دادن آنها از مهلکه سقوط 
در نخستین گام باید دوئل6 امتیازى برابر پیکان را 6است و او

3دست پر و با کسب 3 امتیاز در خانه به پایان ببرد.

پنالتى دوست ندارید؟!

 لیگ برتر دوباره کلید خورده و رقابت هاى هفته بیست 
و دوم دیشب به پایان رسید. هنوز هشت دیدار دیگر 
فقط در لیگ براى تیم ها باقــى مانده و جام حذفى و 
البته لیگ قهرمانان آســیا هم براى برخى باشگاه ها 

در پیش است.
در این میان، شایعات جالبى پیرامون برخى باشگاه ها به 

گوش مى رسد. مسائلى که هر کدامش مى تواند تکلیف 
و سرنوشت باشگاه ها براى فصل آینده را روشن کند. 
در همین راستا شنیده مى شود به محض پایان فصل، 
تغییرات گسترده اى روى نیمکت دو تیم مدعى شکل 

مى گیرد.
این شایعات در حالى به گوش مى رسد که هر دو تیم 
مورد اشاره وارد کوران رقابت ها شده اند و قصد دارند 

براى کسب بهترین رده جدول بجنگند، اما اینطور به 
نظر مى رسد که در پایان رقابت ها، هر اتفاقى که رخ 
بدهد، تأثیرى در نظر مدیران این دو باشگاه ندارد و آنها 
با سرمربى فعلى تیمشان خداحافظى مى کنند. حتى 
همین حاال، مدیر باشگاه سرشناس لیگ برتر منتظر 
است تا به علت اتفاقات اخیر، سرمربى تیمش استعفا 

کند، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.

سرمربى سرشناس تیم دیگر هم با وجود هزینه هاى 
بسیار سنگین، نتوانســت نتایج جالبى بگیرد و البته 
یک جنجال اساسى هم در این فصل ساخت که ادامه 
حضورش در باشگاه لیگ برترى را زیر سایه حواشى 
بکشاند. به هر حال، این تغییرات قطعى به نظر مى رسد 
که باال رفتن احتمال قهرمانى پرسپولیس در این فصل 

هم تأثیر بسزایى بر سرنوشت مربیان یاد شده دارد.

تازه ترین خبرى که چندى پیش در خصوص محرم نویدکیا شنیده شــد این بود که ممکن است او فصل آینده روى نیمکت یکى از
 تیم هاى اصفهانى لیگ برتر بنشیند؛ با این حال، اما هنوز که هنوز است خیلى ها از نویدکیا به عنوان یک ستاره حیف شده در فوتبال 
ایران یاد مى کنند. کسى که مصدومیت ها امانش را بریدند و هیچوقت به چیزى که حقش بود در فوتبال ایران نرسید. نویدکیا این روزها 
همه را بى خبر گذاشته ولى شایعات حکایت از احتمال بازگشت او در فصل جدید به سپاهان دارد. حتى بعد از بازى معروف پرسپولیس 
و سپاهان هم مذاکراتى با محرم از سوى این باشگاه صورت گرفت. به نظر مى رسد جدایى امیر قلعه نویى در پایان لیگ از این باشگاه 

قطعى است و در آن صورت احتماًال دوباره نویدکیا در سپاهان ظاهر خواهد شد.

شاید محرم بازگردد

مربى فوتبال اصفهان گفت: چرا مدیرعامل جوانى مانند 
جواد محمدى که در باشگاه ذوب آهن به او اعتماد شده به 

حسن استکى اعتماد نکرد؟
غالم آقاجان در برنامه دیدار برتر اصفهان درباره شکست 
2 بر یک ذوب آهن برابر شــهرخودرو در هفته بیست و 
دوم لیگ برتر اظهار کرد: متأســفانه ذوب آهن با وجود 
شایستگى فنى نتوانست در این دیدار امتیازى کسب کند. 
در فوتبال قانون نانوشته اى وجود دارد که بر اساس آن 
گاهى خوب بازى مى کنید و شکست مى خورید و گاهى 

نیز با وجود بازى بد، برنده از زمین خارج مى شوید.
وى افــزود: با توجه بــه تعطیلــى طوالنى مدت لیگ، 
ذوب آهن در این بازى خارج از خانــه از نظر فنى خوب 
ظاهر شــد. ذوب آهن به دلیل مصدومیت چند بازیکن 
این تیم نتوانســت از ظرفیت کامل خود استفاده کند و 
شاید اگر مهدى پور و سایر بازیکنان مصدوم در ترکیب 
حضور داشتند و خط میانى این تیم ترمیم مى شد نتیجه 
بهترى مى گرفت؛ اقدامى که تیم شهرخودرو انجام داد 
و زمانى که ذوب آهن از سمت راســت تیم شهرخودرو 
حمله مى کرد، جعفرى و طاهران را به زمین آورد و سمت 
راست این تیم تقویت شد. در میانه زمین نیز شهرخودرو 
با تعویض هاى خوبى که انجام داد در دقایق پایانى سوار 

بر بازى شد.
سرمربى سابق تیم فوتبال پلى اکریل اصفهان ادامه داد: 
شاید ذوب آهن توان الزم را براى فشار بر حریف نداشت، 
چون زمانى که یک تیم از حریف عقب مى افتد باید انرژى 
بیشترى براى پس گرفتن توپ و زمین صرف کند تا به 

دروازه حریف برسد.
وى گفت: گل دوم شــهرخودرو کار ذوب آهن را سخت 
کرد و پیش از ایــن گل، مهدى رحمتــى در دقیقه 49 
موقعیت گلزنى خوبى را از ذوب آهن گرفت و شاید اگر این 
توپ گل مى شد سرنوشت بازى تغییر مى کرد. همچنین 
در دقیقه 57 رحمتى دوباره ارسال کوتاه ذوبى ها را دور 
کرد که اگر به اسماعیلى فر رسیده بود شاید گل مى شد. 
این قاعده فوتبال است که اگر تیمى از فرصت هاى خود 

استفاده نکند، حریف بر بازى مسلط خواهد شد.
مربى ســابق تیم ملى «ب» ایران درباره عملکرد خط 
دفاعى ذوب آهن در این دیدار تصریــح کرد: روى گل 
شــهرخودرو محمدزاده درباره مهار خلعتبرى تعلل کرد 
و اگر این توپ را دور کرده بودنــد کار به گلزنى حریف 
نمى رسید. همچنین در مرحله دوم، فرشادى مهر پوشش 
مناسبى انجام نداد و صادقى آن را تبدیل به گل کرد. به 
هر حال شهرخودرو از شــانس هاى گلزنى حداقلى خود 

استفاده کرد و بازى را برد.
وى درباره انتخاب لــوکا بوناچیچ به عنوان ســرمربى 
ذوب آهن گفت: بــا اینکه در دروه قبلــى حضور لوکا با 
برکنارى او مخالف بودم، اما هم اکنون موافق این انتخاب 
نیستم چون لوکا به جز سپاهان و مس کرمان، در سایر 
تیم هاى ایرانى عملکرد خوبى نداشته و ذوب آهن نیز یک 
بار او را اخراج کرد و این مربى در خارج از ایران نیز عملکرد 
قابل دفاعى نداشته اســت. از طرف دیگر، بوناچیچ در 
زمان سرمربیگرى سپاهان به واسطه حضور محمدرضا 
ساکت در رأس این باشگاه و ابزارهاى مناسبى که داشت 

موفق شد.
مربى سال هاى گذشته تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه 
چندان به فاکتور سن درباره مربیان فوتبال اعتقاد ندارم، 
اضافه کرد: حتى در کشــورى مانند انگلستان میانگین 
سنى مربیان زیاد است و در کنار آنها جوانان هم حضور 
دارند. به نظر من بین حسن استکى و لوکا بوناچیچ تفاوت 
آنچنانى وجود ندارد و به نظــر من تفاوت در دالل هایى 

است که مى خواهند از این راه پول کسب کنند.
وى با بیان اینکه چــرا مدیرعامل جوانــى مانند جواد 
محمدى که در باشــگاه ذوب آهن به او اعتماد شده به 
حسن اســتکى اعتماد نکرد، خاطرنشان کرد: محمدى 
در برنامه تلویزیونى تأکید کرد مربى ایرانى مى آورد اما 
مشخص نیست انتخاب لوکا بر چه اساسى بود. محمدى 
که مى گوید باشــگاه ذوب آهن بدهکار اســت چرا در 
شرایط شیوع کرونا مربى خارجى آورد و اگر بوناچیچ هم 
مانند رادولوویچ کشــور را ترك کرد و بازنگشت باشگاه 
مى خواهد چه کند؟ اگر حسن استکى را نیز در نظر بگیرم، 
ذوب آهن در عرض یکســال چهار مربى داشته و اینها 

هزینه بر نیست؟
آقاجان افزود: ذوب آهن مى توانســت ایــن 9 بازى را با 
حسن استکى یا مربى داخلى پشت سر بگذارد. از طرف 
دیگر رســول کربکندى را به باشگاه ذوب آهن بردند اما 
پس از مدتى با او طورى رفتار کردند که از باشگاه جدا شد.

و

تازه ترین
 تیم هاى
ایران یادم
همه را بى
و سپاهان
قطعى اس

مربى فوتبال اصفهان: 

بوناچیچ صرفاً با ساکت 
موفق بود

تغییرات قطعى در راه است

پرسپولیس، صدرنشین لیگ برتر در هفته بیست و دوم با 
نتیجه 3 بر یک موفق به شکست پیکان شد تا خودش را به 
قهرمانى و حریف را به سقوط نزدیک تر کند. مهمان ویژه این 
مسابقه که از روى سکوها بازى را نظاره مى کرد، کسى جز 
دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم ملى فوتبال نبود. عکس هاى 
منتشر شده از حضور او روى سکوهاى ورزشگاه شهر قدس 
در نگاه اول هیچ مضمونى را منتقل نمى کند اما لوکیشن 
اسکوچیچ به قدرى نازیباست که بعد از ثانیه هایى توجه را 
به خود جلب مى کند؛  بار دیگر غیرحرفه اى بودن امکانات 

فوتبال ایران ثابت مى شود.
شرایط مهیا شده براى اســکوچیچ در ورزشگاه پیکان را 
شاید بتوان در حد امکانات 40 ســال پیش درنظر گرفت. 
خودروهــاى پیکانى هم که از آن ســال ها باقى مانده بى 
شباهت به ورزشگاه فرسوده میزبان نیستند. گویى سرمربى 
تیم ملى در آخرین ســال  قرن 14 شمسى بر پیکان به جا 
مانده از دهه 60 سوار شده است! باید از مسئوالن این تیم 
که میزبان بودند پرسید که آیا این رفتار در برابر سرمربى تیم 
ملى قابل قبول است؟ صرف اینکه او سال ها در فوتبال ایران 
حاضر بوده است این مجوز را مى دهد که چنین محلى براى 

نشستنش فراهم شود؟
بلوك هاى سیمانى که با بى سلیقگى محض چیده شده؛ 
آجرهــاى رنگ باخته کــه بدجور در میــان این بلوك ها 
در ذوق مى زننــد؛ یک میله آبى رنگ بدقــواره و بى ربط، 
ظرف هاى پالستیکى که هیچ نشانى از پذیرایى محترمانه 
ندارند و کالفگى مردى که به صندلى پالستیکى سفیدرنگ 
تکیه کرده؛ همان صندلى هایى که امروز از جلوى بستنى 
فروشــى هاى جاده هم برچیده شــدند؛ تنها قســمتى از 
زشــتى هاى این تصاویر هســتند. هیچ چیز در این میان 
شبیه جایگاه مهمان ویژه نیســت! یک نماد بر سینه هاى 
مرد وجود دارد؛ لوگوى فدراســیون فوتبال ایران روى تى 
شرت نه چندان با کیفیت! اگر قرار بود یک قاب از شرایط 
امروز فوتبال ایران ترسیم شود بى شک عکس هاى این 

صحنه کافى بود.
شاید بسیارى اسکوچیچ را در حدواندازه هاى تیم ملى ایران 
ندانند اما آیا شرایطى که مسئوالن ورزشگاه شهرقدس براى 
پذیرایى از سرمربى تیم ملى ایران فراهم کردند قابل دفاع 
است؟ تصور کنید کى روش، زیدان، مورینیو یا یکى از آنهایى 
که براى حضور در ایران صف کشیده بودند جاى اسکوچیچ 
روى این صندلى پالستیک سفت و سخت نشسته بودند. 
در آن  زمان چه دیدگاهى از فوتبال ایران براى آنها شــکل 
مى گرفت؟ شاید همین مسائل بود که کى روش از دیدن 

لیگ ایران همیشه فرار مى کرد!
در شرایط اسفناك فوتبال ایران که همه در اندیشه منفعت 
شخصى هســتند و هرچیز به غیر ازســودجویى، دروغ و
 بى مسئولیتى جایگاه خود را از دست داده نباید از دیدن این 
عکس تعجب کنیم. این عکس تنها گوشــه اى از واقعیت 

فوتبال ایران را نشان مى دهد.
فدراسیوِن آشفته ایران درســت مثل بلوك هاى سیمانى 
نامنظم هستند؛ چیدمان ناموزون آجرها کنار هم مثل تمام 
تصمیمات مسئوالن این فدراسیون است؛ میله آبى رنگ نیز 
درست همان فردى است که هیچ ربطى به فوتبال ندارد اما 
بدجور نماى کلى را  زشت کرده است. صندلى سفید هم با 
گذر زمان َگرد خاکسترى به خود گرفته؛ درست مثل فوتبال 

ایران که اگر نجات پیدا نکند به زودى سیاِه سیاه مى شود.

بلوك هاى سیمانى و 
آجرهاى رنگ باخته

سرفه هایم؟ عادى است

 عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: مهمترین 
موضوع در حال حاضر اساسنامه است چون فدراسیون 
باید غیردولتى و توسط متخصصان این رشته اداره 

شود.
محمود اســالمیان در جمع خبرنگاران در ارتباط با 
کشمکش فدراسیون فوتبال و فیفا بر سر اساسنامه 
فدراســیون، اظهار کرد: موضوع اساسنامه براى 12 
سالى مى شود که بین فدراسیون فوتبال و فیفا مورد 
بحث است. فدراسیون باید غیردولتى باشد و توسط 
متخصصان این رشته اداره شود. واقعیت این است 
که در حال حاضر ما با فیفا به مشــکل خورده ایم و 
نمى شود که 208 عضو فیفا یک موضوع را بپذیرند و 
فقط ما بگوییم نمى پذیریم. وى در ادامه در خصوص 
معضالت پیش روى فدراسیون فوتبال، تصریح کرد: 
اصلى ترین موضوع فدراسیون در حال حاضر اساسنامه 
است و نباید فعًال به حواشى بپردازیم. اولویت فوتبال 
ما اساسنامه است و بعد از آن مى توانیم به معضالت 

دیگر هم بپردازیم. اگر پذیرفتیم که عضو فیفا باشیم 
باید قوانین آن را هم بپذیریم. عضو هیئت رئیســه 
فدراســیون فوتبال در پایان پیرامون پرونده مارك 
ویلموتس، سرمربى بلژیکى سابق تیم ملى فوتبال 
ایران، خاطرنشــان کرد: قرارداد ویلموتس به نظرم 
قرارداد مناســبى اســت و نباید به فضاسازى هاى 
ویلموتس یا وکالى او توجه کــرد. باید طبق قانون 
از حق خودمان دفاع کنیم و در این پرونده جلو برویم.

اگر عضو فیفا هستیم باید قوانینش را هم بپذیریم

 هر چقدر باشــگاه فوالد خودش را آمــاده کرده بود 
عملکرد قابل قبولى در اولیــن میزبانى دوران کرونا 
داشته باشد، تلویزیون مرکز خوزستان در خواب عمیق 
به سر مى برد. یعنى قشنگ انگار چهار ماه پیش کار را 
تعطیل کردند و ناگهان ساعت 21 چهارشنبه سر کار 
برگشتند. در این دو سه روز کیفیت وحشتناك و بسیار 
ضعیف تصاویر تلویزیونى به طور گسترده مورد بحث 
قرار گرفته است. واقعاً براى فوتبال ایران زشت است 
که دو دهه بعد از حرفه اى شدن، در یکى از مدرن ترین 
استادیوم هایش آنقدر دوربین ندارد که تصاویر مربوط 
به صحنه اخراج على کریمــى از زوایاى مختلف به 
نمایش در بیاید. ما انتظار نداریم اینجا هم مثل اسپانیا 
و ایتالیا با کار گرافیکى سکوها را پر از جمعیت نشان 
بدهند، اما حداقل وقتــى دو دقیقه زمان آبخورى در 
نظر گرفته شده، کارگردان تلویزیونى مى تواند در این 
فاصله تصاویر آهسته گل ها و صحنه هاى مهم مسابقه 

را نشان بدهد. به خدا این اصًال کارى ندارد. امکانات 
هم نمى خواهد. فقط یک سر سوزن عالقه و آگاهى 
حرفه اى مى خواهد که ظاهراً در ایران کیمیاســت. 
گزارشگر بازى هم که کًال هیچى؛ وقتى گلزن فوالد 
را تشخیص نمى دهد، انتظار دارید اخراجى استقالل 
را فوراً بشناسد؟ ناگفته نماند جمله «نتیجه مساوى 2 
بر یک» او ما را یاد جواد خیابانى عزیز انداخت که از 

همینجا خدمت ایشان هم سالم عرض مى کنیم! 

در ایران این چیزها کیمیاست؟ حمید درخشان درباره سرفه هاى پرتعداد و مشکوك در 
تلویزیون گفت که این سرفه ها عادى بودند و او مبتال به 

کرونا نیست.
صبح دیروز حمید درخشان در یکى از برنامه هاى تلویزیون 
حضور یافت و در خصوص دیدار پرســپولیس صحبت 
کرد اما نکته مهم از حضور او، سرفه هاى پرتعدادى بود 
که باتوجه به شــیوع ویروس کرونا، مشکوك و نگران 
کننده به نظر مى رســید. او در همیــن خصوص گفت: 
واقعیت اینکه من ســرما خوردم و از صداوســیما رفتم 

دکتر که مشکلم حساسیت بود 
و خدارا شکر کرونا نبود. من 
سینه ام حســاس شده و 
متأسفانه جدیداً زیاد سرفه 
مى کنم اما این سرفه هایى 

که داشتم عادى بودند.

که مشکلم حساسیت بود  دکتر
و خدارا شکر کرونا نبود. من 
سینه ام حســاس شده و 
متأسفانه جدیداً زیاد سرفه 
مى کنم اما این سرفه هایى

که داشتم عادى بودند.

محمد احمدى

محمد مؤمنى

سعید نظرى

احمد خلیلى
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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: 877103
رییس منطقه ثبت اسناد وامالك شرق اصفهان مهدى شبان/3/194

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

شــماره: 139960302012000243 تاریــخ: 1399/03/17 برابــر راى شــماره 
139960302012000211 هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى نصرت ا... بهارلو قره بلطاقى فرزند حســین بشــماره 
شناسنامه 26 صادره از بوئین و میاندشت در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
21. 90599 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 1 فرعى از 208 اصلى واقع در داژگان 
افوس خریدارى از مالک رسمى آقاى حیدر على شهریارى خلجى محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

99/4/10 م الف:  878921 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك  فریدن/3/204
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302012000241 تاریــخ: 1399/03/17 برابــر راى شــماره 
139960302012000212 هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى نصرت ا... بهارلو قره بلطاقى فرزند حسین بشماره شناسنامه 26 
صادره از افوس در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 97. 39346 مترمربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 1 فرعى از 208 اصلى واقع در مزرعه داژگان افوس مالک 

به واسطه سند اصالحات اراضى به شماره 4783 مورخ 1342/6/1 محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 
99/4/10 م الف:  878847 موسى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك  فریدن/3/206

مزایده اموال غیر منقول(اسناد رهنى)
 شماره آگهى : 139903902133000002 شــماره پرونده : 139704002004000455 
و 139704002004000454 آگهــى مزایده پرونــده هاى اجرایى به شــماره بایگانى : 
9700567، 9700577 تمامت ششــدانگ یک باب خانه پالك ثبتى 4131 فرعى از یک 
اصلى مفروز و مجزى شــده از 3824 واقع در علویجه بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 
551/30 متر مربع به آدرس : علویجه بلوار شهید بهشتى کوى برادران (قبل از میدان معلم ) 
فرعى اول سمت راست منزل شمالى با شماره پالك 3/1 و کد پستى 36471- 85516 که 
سند مالکیت آن برابر نامه شماره 1397/09/27- 139785602177000212 اداره ثبت 
اسناد و امالك مهردشت در صفحه 116 دفتر امالك جلد 76 ذیل شماره 15310 و شماره 
چاپى 686029 به مالکیت آقاى منوچهر زمانى علویجه فرزند محمد باقر ثبت و صادر شده 
است با جمیع توابع و ضمائم و متعلقات شرعیه و عرفیه با حدود : شماًال به طول 35/12 متر 
دیواریست به باقیمانده پالك 3824 شرقًا به طول 35/44 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
3824 جنوبًا به طول 40/12 متر درب و دیواریست به کوچه 8 مترى احداثى غربًا به طول 
75/44 متر دیواریست به زمین باقیمانده 3824 دوم دیوار به دیوار باقیمانده پالك مزبور . 
حقوق ارتفاقى ندارد . که طبق نظریه کارشناس  رسمى محل مورد بازدید بصورت یکباب 
منزل مسکونى دو طبقه به مساحت پانصد و پنجاه و یک متر و سى سانتى متر مربع ، اعیانى 
احداثى در ملک مورد نظر با قدمت حدود ده سال با مساحت حدود 313 متر مربع در دو طبقه 
(156/50 *2) داراى دیوارهاى باربر با شناژ بندى و سقف هاى تیرچه و بلوك و نازك کارى 
در داخل بنا در کف موزائیک و دیوارها و سقف ها سفید کارى و درب و پنجره هاى خارجى 
آلومینیوم و داخلى چوبى مى باشد. در آشپزخانه و سرویس هاى بهداشتى سطوح دیوارها 
کاشى وکف سرامیک مى باشد. کابینت هاى آشــپزخانه MDF  و گرمایش بنا با بخارى و 
سرمایش با کولر انجام مى گیرد . نماى ساختمان در سمت حیاط آجر نماى پالك  و سطوح 
دیوارهاى حیاط و دیوار در ســمت گذر آجر لفتون 5/5 سانتى بدون بند کشى اجرا گردیده 
است و داراى انشعابات آب ، برق و گاز مى باشد. طبق اسناد شماره 23260- 1390/07/28 ،
 30882 – 1393/04/10 ، 1394/05/18- 33481 و 36818 – 1395/12/19 تنظیمى 
دفتر خانه اسناد رسمى شماره 183 اصفهان در رهن مدیریت شعب بانک مهر اقتصاد استان 
اصفهان واقع مى باشــد و طبق اعالم بســتانکار ملک مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد و از 
ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1399/04/24 در محل واحد اجراى ثبت اسناد و امالك 
شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ 
پایه چهار میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته مى شــود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، 
برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى 
آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 

در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد مورخ 99/04/10 
درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده طى چک تضمین شده بانک ملى 
در وجه اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى 
و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است . ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالك  سپرده 
نماید. 889728/م الف از طرف محمود صالحى- اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/ 4/113

مزایده
شــماره مزایده: 139904302134000003 تاریخ ثبت: 1399/04/01 بر اساس پرونده 
اجرایى کالسه 9800078 ششــدانگ عرصه و اعیان پالك هاى ثبتى 981 فرعى از 178 
اصلى و 385 فرعى از 185 اصلى واقع در بخــش دوازده ثبت اصفهان ملکى آقاى کورش 
هاشــم پور محمدى فرزند رضا که قبال در قبال طلب خانم پروین دهقانى محمدى و پنج 
درصد اجرایى بازداشــت گردیده اند از ســاعت 9 صبح تا 12 روز دوشنبه مورخ 99/4/30 
در محل واحد اجراى اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان تیران و کرون واقع در خیابان 
شــهید امینى از طریق مزایده حضورى به فروش مى  رســند. پالك ثبتى 178/981 به 
موجب نامه وارده به شماره 445 مورخ 99/4/1 اداره ثبت اســناد و امالك تیران و کرون 
داراى سند مالکیت به شماره چاپى 344158 سرى ب سال 96 با شماره دفتر الکترونیکى 
139720302016002330 مى  باشد و شش دانگ آن محدود است به: شماال خط فرضى 
اســت به طول ده متر به شــماره 982 فرعى شرقا خط فرضى اســت به طول پنج متر به 
شماره باقیمانده 251 فرعى جنوبا خط فرضى اســت به طول ده متر به شماره 980 فرعى 
غربا خط فرضى اســت به طول پنج متر به شــماره 958 فرعى و طبق گزارش کارشناس 
مربوط محل مورد نظر به صورت یــک قطعه زمین بایر واقع در تیــران منطقه کارگاهى 
شمال شــهر تیران جاده ایران خودرو حدفاصل تعمیرگاه مرکزى قارى و تراشکارى استاد 
اکبر دادخواه (قطعه جاى مغازه) به مســاحت 50 مترمربع با کاربرى تعمیرگاهى مى باشد 
و به مبلغ چهارصد میلیون ریال ارزیابى گردیده اســت و همچنین پالك ثبتى 185/385 
به موجب نامه وارده به شماره 446 مورخ 99/4/1 اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون 
داراى سند مالکیت به شماره چاپى 344693 سرى ب سال 96 با شماره دفتر الکترونیکى 
139720302016002869 مى باشد و شش دانگ آن محدود است به: شماال درب و دیوار 
است به طول 9/94 متر به کوچه شرقا دیوار به دیوار اســت به طول 16/20 متر به شماره 
386 فرعى از 185 اصلى جنوبا درب و دیوار است به طول 9/94 متر به کوچه غربا دیوار به 
دیوار است به طول 15/95 متر به شماره 384 فرعى از 185 اصلى و طبق گزارش کارشناس 
مربوط محل موردنظر واقع در روستاى محمدیه کرون، منازل مسکن مهر، خیابان انقالب، 
کوچه مهر پالك 539 با کاربرى مسکونى به مساحت 159/79 مترمربع عرصه با زیربناى 
85 مترمربع اعیان در یــک طبقه که مصالح مصرفى از نوع دیوارها اســکلت بتن و آجر و 
بلوك، کف سرامیک، بدنه و سقف گچ و کناف، درب حیاط فلزى و جلو ساختمان آلومینیوم، 
نماى حیاط سرامیک، کف حیاط موزاییک، نماى بیرون ساختمان سنگ و آجر و سرامیک، 
کابینت mdf، داراى آبگرمکن دیوارى و سیستم گرمایش بخارى و داراى انشعابات آب، گاز 
و برق و سرویس بهداشتى و آشپزخانه کامل که به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال 
ارزیابى گردیده است. موارد مزایده از مبالغ ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى 
هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق و  گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى 
یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى باشد و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول مى گردد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از موارد 
مزایده در آدرس هاى اعالمى فوق دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 99/4/10 
در این روزنامه درج و منتشر مى گردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى 
باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم وکیل 
بستانکار موارد مزایده تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. م الف: 890816 اداره ثبت 

اسناد و امالك تیران /4/114

 اختالل شــخصیت پارانوئیــد (PPD) نوعى اختالل 
شخصیتى غیرعادى است. یک اختالل شخصیتى غیر 
عادى به این معنى است که ممکن است رفتار فرد براى 
دیگران عجیب و غریب باشد. فردى که داراى رفتار هاى 
شــخصیت پارانوئید است نسبت به ســایر افراد بسیار 
مشکوك است. وى به انگیزه هاى دیگران بى اعتماد است 
و اعتقاد دارد که دیگران مى خواهند به وى آسیب برسانند.
از ویژگى هاى بارز ابتال به پارانوئیــد، مى توان به عدم 
تحمل اعتماد به نفس دیگران، کینه ورزى نســبت به 
دیگران، تهدید و ارعاب افراد دیگر و توهم غیرقانونى یا 
جعلى بودن موفقیت ها و پیروزى هاى دیگران دانست. 
اغلب افراد پارانوئید عصبانیت هاى سریع و رفتار خصمانه 

دارند.
پارانوئید معموًال در اوایل بزرگسالى ظاهر مى شود و شیوع 
آن در مردان بیشتر از زنان است. درمان پارانوئید مى تواند 
چالش برانگیز باشــد، زیرا افراد مبتال به پارانوئید بسیار 
شکاکند و بى اعتمادى شدید نســبت به دیگران دارند؛ 
بنابراین بسیار سخت است که یک متخصص بهداشت 
روان براى بیمار پارانوئید اعتماد ایجاد کند و روند درمان 

را آغاز کند.
علت اختالل شخصیت پارانوئید ناشناخته است. با این 
حال، محققان معتقدند که ترکیبى از عوامل بیولوژیکى 
و محیطى مى تواند بــه اختالل شــخصیت پارانوئید 
منجر شود. این اختالل بیشتر در خانواده هایى با سابقه 

اسکیزوفرنى و اختالالت هذیان مشاهده مى شود. 
اغلب، افراد مبتال به اختالل شخصیت پارانوئید اعتقاد 
ندارند که رفتار آنها غیر طبیعى است. ممکن است براى 
شخص مبتال به پارانوئید کامًال منطقى به نظر برسد که 
نسبت به دیگران مشکوك باشد. با این حال، اطرافیان، 
رفتار فرد را همراه با بى اعتمادى بیش از حد و توهین آمیز 
مى دانند. فرد مبتال به پارانوئید ممکن اســت به صورت 
خصمانه یا سرســختانه رفتار کند یا رفتارى طعنه آمیز 
داشته باشد. این رفتار از سوى دیگران معموًال ناخوشایند 

و حتى بى ادبانه برداشت مى شود.
برخى افراد مبتال به پارانوئید عالئم جانبى دیگرى مانند 
افسردگى و اضطراب را نیز نشــان مى دهند و تأثیر این 

موارد بر روحیه فرد باعث مى شود احساس انزوا کند.
عالئم دیگر عبارتند از:

اعتقاد دارند دیگران انگیزه هــاى پنهانى دارند یا براى 
آسیب رســاندن به آنها دسیســه مى کنند. به وفادارى 
دیگران شــک دارند. نســبت به انتقادات حساسند. در 
فعالیت هاى گروهى مشکل دارند. به سرعت عصبانى 
مى شــوند و رفتارى خصمانه دارند. انــزواى اجتماعى 
دارند. همیشه اســتدالل هاى مختلفى دارند و در الك 
دفاعى فرو مى روند. حاضر به پذیرش اشتباهات و نقاط 
ضعف خود نیستند و در خواب و استراحت خود مشکالتى 

بزرگ دارند.
درمان پارانوئید مى تواند بسیار موفق باشد. با این حال، 
بیشــتر افراد مبتال به این بیمــارى در پذیرش معالجه 
مشکل دارند. شخصى که مبتال به پارانوئید است، عالئم 
خود را نمى بیند و به عبارتى دیگران را بیمار مى بیند نه 
خود را؛ بنابراین مهمترین بخــش درمان همان بخش 
ابتدایى یعنى پذیرش بیمارى است. درمان نیز مشتمل بر 
جلسات روانکاوى، گروه درمانى و البته استفاده از برخى 
دارو هاســت. رایج ترین دارو ها نیز شامل دارو هاى ضد 
افسردگى، بنزودیازپین ها و دارو هاى ضد روانگسیختگى 

است.

عالمت هاى ابتال به
 اختالل شخصیت پارانوئید

از زمان آغاز شیوع کروناویروس در جهان توصیه هاى مختلفى 
در مورد استفاده از ماسک به منظور مقابله با گسترش هر چه 

بیشتر این ویروس مطرح شده است.
ابتدا با شیوع کروناویروس جدید مقامات و کارشناسان بهداشت 
و درمان استفاده از ماسک را ضرورى نمى دانستند سپس تأکید 
کردند که الزم است افراد بر ضرورت استفاده از ماسک آگاهى 
داشته باشند. اکنون بسیارى از آنان بر این باورند که به منظور 
ادامه یافتن فعالیت هاى اقتصادى و نجات جان ده ها هزار نفر 

الزم است افراد استفاده از ماسک را رعایت کنند.
اکنون مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هــا در آمریکا به 
تمامى افراد توصیه کرده است که در صورت حضور در اماکن 
عمومى باید با ماسک صورت خود را بپوشانند همچنین استفاده 
از ماسک به این مفهوم است که ناقالن خاموش کروناویروس 
که عالئمى از بیمارى در آنان مشاهده نمى شود ویروس را به 

افراد دیگر انتقال نمى دهند.
اما چرا دستورالعمل هاى مربوط به استفاده از ماسک از زمان 
آغاز همه گیرى بیمارى کووید-19 تغییر کرده اســت؟ چند 
ماهى از بروز کروناویروس جدید نمى گذرد و محققان همچنان 
در حال بررسى این ویروس و کسب اطالعات بیشتر در مورد 
آن هستند که در مطالعات بیشــتر دالیل ضرورت استفاده از 
ماسک مشخص شــد. از جمله این دالیل مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
■ این ویــروس به راحتى از طریق صحبــت کردن و تنفس 

گسترش پیدا مى کند.
■ کروناویروس جدید قدرت ســرایت بســیار باالیى دارد به 
گونه اى که هر فرد آلوده به کروناویروس مى تواند دو تا سه نفر 

دیگر را نیز آلوده کند.
■ احتمال انتقال کروناویروس از فردى که دچار عالیم بیمارى 

نیست، باالست.
■  دوره کمون کروناویروس طوالنى است. در نتیجه ممکن 
اســت فرد آلوده پیش از آگاهى از بیمارى ویروس را به افراد 

دیگر منتقل کند.

گردو تنها یکى از چند ماده خوراکى حاوى فیبر رژیمى اســت که بر میکروبیوم هاى روده و 
سالمت بدن تأثیر مى گذارد. فیبر رژیمى همچون یک منبع غذایى براى میکروبیوم هاى 
روده که میکروب هاى خوب ساکن در روده هستند عمل مى کند و به این ترتیب به عملکرد 
خوب باکترى ها در تجزیه مواد خوراکى، تأمین مواد مغذى بدن و ایجاد احســاس سیرى 

کمک مى کند.
 میوه، ســبزیجات، غالت کامل، مغزیجات آجیــل و حبوبات از منابع مهــم گیاهى فیبر 

رژیمى هستند. خوردن انواع گوناگون این مواد خوراکى به تحریک 
میکروبیوم هــاى گوناگــون روده کمک و در عوض از ســالمت 

محافظت مى کند.
یافته هاى جدید  نشــان مى دهد مصرف گردو نــه تنها بر 

میکروبیوم هاى روده و اســیدهاى صفراوى ثانویه مشتق 
شده از میکروب تأثیر مى گذارد، بلکه موجب کاهش 

میــزان کلســترول LDL در افراد بزرگســال 
شــرکت کننده در یک تحقیق هم شد که مى تواند 
خبر خوبى براى حفظ ســالمت قلبى، متابولیک و 

گوارش باشد.

مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان کرمانشاه استفاده از شیلد را براى افرادى که در 
تماس مستقیم با بیماران کرونایى هستند، مفید دانست.

امیر کرمى با بیان اینکه وسایل محافظتى مختلفى از جمله دســتکش، ماسک و شیلد براى 
پیشگیرى از ابتال به کرونا پیشنهاد مى شود، گفت: در این بین ماسک در اولویت اول است، چرا 

که از ورود مستقیم ویروس به دستگاه تنفس پیشگیرى مى کند.
وى افزود: استفاده از شیلد هم به منظور پیشگیرى از تماس ترشحات ناشى از عطسه و سرفه 
بیماران کرونایى با صورت افراد مفید است، به طورى که استفاده از این وسیله محافظتى مانع از 
آن مى شود که این ترشحات با پوست صورت، چشم ها و بینى و دهان که امکان ورود ویروس از 

طریق آنها وجود دارد، تماس داشته باشند.
کرمى خاطرنشان کرد: اســتفاده از شــیلد زمانى کارایى دارد که حتماً در کنار آن ماسک هم 

استفاده شود، چرا که اطراف شیلد باز است و امکان عبور ویروس 
وجود دارد.

وى تصریح کرد: به هرحال شیلد وسیله محافظتى است 
که بیشتر براى افرادى که مستقیماً با بیماران کرونایى در 
ارتباط هستند، از جمله کادر بهداشت و درمان توصیه 
مى شود، چرا که احتمال عطسه و سرفه از سوى این 

بیماران باالست.
این مســئول خاطرنشان کرد: اســتفاده از شیلد در سایر 

محیط هاى جامعه ضرورتى ندارد و همچنان اولویت و توصیه اول 
ما استفاده از ماسک است.

درباره خاصیت گردو براى بدن
 بیشتر بدانیم

شیلد در برابر کرونا کارایى دارد؟

وراکى به تحریک 
ض از ســالمت 

ــه تنها بر
ه مشتق 

ش 
 
 
 

م ن ر ر ر یى ر ى
کان عبور ویروس 

ظتى است 
رونایى در 
 توصیه 
ى این

لد در سایر 
ویت و توصیه اول

چرا توصیه به استفاده از 
ماسک عوض شد؟ 

نتقل کند.
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محمد شریعتمدارى، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
در جلســه ویدئو کنفرانس با مدیــران بنگاه ها و 
هلدینگ هاى زیرمجموعه وزارتخانه اظهار داشت: 
راهبرد جهش تولید به عنوان اکسیر رشد اقتصادى 
کشور حائز اهمیت است، ازاین جهت بانک توسعه 
تعاون و ســازمان هاى وابســته به وزارتخانه الزم 
اســت اهتمام کافى به راهبرد جهش تولید داشته

 باشند.
شریعتمدارى با اشاره به این که افزایش تولید و ایجاد 
اشتغال در سطح کشور از اهمیت ویژه اى برخوردار 
است، حمایت و تأمین مالى فعالیت هاى تولیدى را 
از مهم ترین برنامه ها و تکالیف بانک توسعه تعاون 
اعالم نمود و توصیه نمود گزارش عملکرد این بانک 
در حوزه حمایت از تعاونگــران و تولیدکنندگان در 

دوره هاى زمانى مشخص ارائه گردد.
شریعتمدارى با اشــاره به این که فعالیت دولت در 
سال پیش رو اهمیت ویژه اى دارد افزود: دستیابى به 
اهداف اجتماعى و اقتصادى دولت از اهمیت 

ویژه برخوردار اســت و کلیه دســتگاه هاى دولتى 
تکالیف و مأموریت هاى مهمى در این مسیر دارند.

شریعتمدارى تحقق راهبرد جهش تولید را منوط به 
تحقق رشد غیرمتعارف و فزاینده در همه بخش هاى 
تولیدى دانست و گفت: تأمین سرمایه گذارى جدید، 
به حداکثر رســاندن ظرفیت هاى تولید و افزایش 
بهره ورى عوامل تولید اعم از سرمایه انسانى و مواد 

اولیه ضرورى است بکار گرفته شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى شــفافیت در ارائه 
گزارش مالى و عملیاتى را از مهم ترین دستاوردهاى 
وزارتخانه عنوان نمود و به همه سازمان ها توصیه 
نمود در تداوم ارائه گزارش بر مبناى شفافیت اهتمام 

الزم را مدنظر داشته باشند.
وى به مدیــران اقتصادى توصیه کرد در شــرایط 
تحریمى و وجــود محدودیت ها، ضمن پیدا نمودن 
راهکارها، توجه کافى براى تأمین نیازهاى اقتصادى 

و اجتماعى مردم مدنظر داشته باشند.
شریعتمدارى شیوع ویروس کرونا را بر اقتصادهاى 

دنیا تأثیرگذار اعالم نمود و گفت: پیش بینى رشــد 
منفى در اقتصاد جهانى بیانگــر حالت ویژه اى در 
سطح کشورهاى مختلف اســت و کاهش تولید در 
سطح اقتصاد جهانى باعث ایجاد بیکارى به میزان 

130 میلیون شغل در دنیا گردیده است.
وى عملکرد ســازمان تأمین اجتماعى در مدیریت 
بحران کرونا را ارزشــمند تلقى نمود و گفت: کادر 
درمانى سازمان عملکرد درخشانى در بهبود بیماران 

کرونایى داشته اند.
گفتنى اســت در جلســه ویدئو کنفرانســى ستاد 
اقتصادى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى؛ حجت 
میرزائى معاون اقتصادى وزارتخانه، سید باقر فتاحى 
عضو هیات مدیره بانک توســعه تعــاون، مدیران 
عامل صندوق بازنشستگى کشورى، سازمان تأمین 
اجتماعى، شســتا، بانک رفاه و تعدادى از مدیران 
ارشد وزارتخانه حضور داشتند و مدیران بنگاه ها و 
هلدینگ هاى مهم گزارشى از فعالیت هاى مالى و 

تخصصى ارائه دادند.

 شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان به اســتناد مصوبه هیأت مدیره خود در نظر دارد 
به منظور تأمین بخشى از نیازهاى نیروى انســانى خود در مشاغل کارشناسى، تعداد 
محدودى از فارغ التحصیالن شاخص دانشگاه هاى برتر که داراى شرایط اختصاصى 
تعیین شــده در این اطالعیه مى باشــند را از طریق مصاحبه تخصصى، کانون هاى 
ارزیابى شایســتگى، معاینات طب صنعتى( جهت سنجش سالمت، توانایى جسمى و 
ویژگى هاى روانشــناختى) و گزینش ، به صورت قراردادى، طبق ضوابط قانون کار و 

تأمین اجتماعى جذب نماید :

■ شرایط عمومى داوطلبان :
تابعیت نظام جمهورى اسالمى ایران.

تدین به دین مبین اسالم و یا یکى از ادیان رسمى کشور مصرح در قانون اساسى.
نداشتن سابقه اعتیاد، محکومیت و سوء پیشینه کیفرى که موجب محرومیت از حقوق 

اجتماعى شده باشد.
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومى یا معافیت دائم( جهت داوطلبان مرد).

داشتن ســالمت و توانایى کامل جســمى، روحى و ویژگى هاى روانشناختى جهت 
انجام فعالیت شغلى بر اساس تأیید مرکز بهداشت حرفه اى شرکت سهامى ذوب آهن 

اصفهان.

■ شرایط اختصاصى داوطلبان:
1- دارا بودن حداقل مدرك کارشناســى در یکى از رشــته هاى مهندســى شامل: 
مهندسى مواد و متالوژى – مهندسى مکانیک – مهندسى برق– مهندسى عمران و 
معمارى- مهندسى صنایع – مهندسى شیمى - مهندسى کامپیوتر و فناورى اطالعات 
و یا مجموعه رشته هاى مدیریت و اقتصاد شامل: اقتصاد - مدیریت دولتى - مدیریت 
بازرگانى- مدیریت مالى- مدیریت بیمه – بهداشــت حرفه اى و محیط زیســت و 

گرایشهاى مختلف حقوق.
2- فارغ التحصیل یکى از 15 دانشگاه برتر دولتى با تحصیل به صورت روزانه و تمام 

وقت.
لیســت دانشــگاه هاى برتر دولتى از ســایت پایگاه اســتنادى علوم جهان اسالم 

«ur.isc.gov.ir » بر اساس فهرست آخرین رتبه بندي دانشگاه ها  و مؤسسات پژوهشی 
ایران استخراج مى گردد.

3- دارا بودن حداقل معدل 17 در کلیه رشته هاى اعالم نیاز شده.
4- تسلط کامل به زبان انگلیسى و یا یکى از زبانهاى خارجى متناسب یا نیاز شرکت.

( مصاحبه تخصصى از داوطلبان به زبان خارجى اعالم شده، انجام خواهد گرفت.)
داوطلبانى که داراي کلیه شرایط عمومى و اختصاصى فوق باشند، در صورت دارا بودن 
حداقل یکى از ویژگی هاي زیر ، مجاز به ثبت نام بر اساس مفاد این اطالعیه مى باشند:

الف_ برگزیدگان آزمون سراسري کارشناسی ارشد (به ازاي هر50  نفر پذیرفته شده در 
هر رشته حداکثر 3  نفر به ترتیب امتیازات علمی).

ب_ برگزیدگان المپیادهاي علمی و تخصصی رسمی کشور .
ج_ مخترعین و مکتشفین که اختراع و اکتشافات آنان در مراجع ذیربط به ثبت رسیده 
است و برگزیدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنواره خوارزمی (رتبه کشورى) مشروط به 

ارتباط با رشته تحصیلى و تخصص مورد نیاز شرکت .
د_ رتبه هاي اول دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالترکه از طریق کنکور 
سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش گردیده اند (با ورودي مشترك) و رتبه هاي اول 
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هاي معتبر خارج از کشور (با تشخیص 

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري) .
ذ _ فارغ التحصیالنى که در آزمون سراســري ورود به دانشگاه ها، برگزار شده توسط 

سازمان سنجش آموزش کشور ، داراي رتبه هاي زیر می باشند:
1-   رتبه هاي کل زیر 500 ، براي رشته ریاضی فیزیک.

2-   رتبه هاي کل زیر 250 ،  براي رشته علوم تجربی.
3-   رتبه هاي کل زیر 100،  براي رشته علوم انسانی.

هـ –  فارغ التحصیالنى که درآزمون استخدام ادواري سازمان سنجش آموزش کشور، 
داراي رتبه هاي زیر می باشند:

1- هرکدام از گروه هاي فنی، مهندسی با رتبه کمتر از 200 .
2- هر کدام از گروه هاي اداري و مالی با رتبه کمتر از 20 .

شرایط قید شده فوق صرفاً با ارائه گواهى معتبر از مرکز ذیربط محرز مى گردد و پس از 
استعالم توسط مدیریت امور ادارى و پشتیبانى، در صورت تأیید، قابل استناد خواهد بود.

■ مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام:
 تصویر مدارك زیر در قالب فایل jpg    با کیفیت خوانا به ترتیب قید شده.

تمام صفحات شناسنامه (ترجیحا  800*600)
کارت ملى (ترجیحا  800*600)

عکس سه در چهار (ترجیحا 600*400)
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (ترجیحا  800*600)

اصل مدرك کارشناسى و یا باالتر در رشته اعالم نیاز شده (در صورت عدم درج معدل 
در دانشنامه،  ارائه مدرك معتبر دال بر تأیید معدل الزامى است (ترجیحا 1200*800 ) .

گواهى معتبر از دستگاه متبوع مبنى بر داشتن یکى از شرایط اختصاصى قید شده در بند 
5 شرایط اختصاصى اطالعیه  (ترجیحا 1200*800)

رزومه کارى مطابق با استانداردهاى تعیین شده در قالب فایل  pdf  با کیفیت خوانا.
تکمیل فرم اطالعات فردى در قالب فایل اکسل شامل مشخصات فردى، نظام وظیفه 
و وضعیت جسمى، سوابق تحصیلى، سوابق شغلى، ســوابق حرفه اى، سوابق علمى، 
مشخصات معرف و سوابق آشنایى با زبان هاى خارجى. (فایل اکسل مندرج در سایت 
شرکت ذوب آهن به نشانى http://esfahansteel.ir ذیل همین اطالعیه، دانلود و با 

دقت تکمیل و به نشانى اعالم شده ارسال گردد.)

■ نحوه ارسال مدارك: 
داوطلبان داراى شرایط، مى توانند جهت ثبت نام از طریق ارسال پست الکترونیک به 
نشانى  elite@esfahansteel.ir   ، نسبت به ارسال مدارك فوق اقدام نمایند. متذکر 
مى گردد به مدارکى که خارج از فرمت اعالم شده و یا به صورت ناقص ارسال شده باشد، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  

جذب فارغ التحصیالن شاخص دانشگاه هاى برتر 
در شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان

حمایت از فعالیت هاى تولیدى بخش تعاون 
کارکرد مهم  بانک توسعه تعاون است


