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تابستان، فصل خون دماغ شدن استکشف 400 کیلو تریاك در عملیات یگان تکاورى اصفهانکدام بازیگران زمان ساخت سریال درگذشتند؟مافیا، عامل فشار براى برگزارى کنکور تا تقى به توقى مى خوره،  فیفا؟ سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آیا نوسانات
 فشار خون 

نگران کننده است؟

افزایش مبتالیان به کرونا شیب تندى دارد
3

3

2

2

جزئیات برخورد صاعقه 
به کوهنورد کاشانى

تعیین تکلیف 4 کرسى 
مجلس در انتخابات 1400

تصمیم جدید براى 
کنترل قیمت مرغ و 
تخم مرغ در اصفهان متخلف ترین 5

مراکز اصفهان در 
بحران شیوع کرونا

طبیعى است که فشارخونتان در طول روز 
نوسان داشته باشد و این نوسان به میزان 
فعالیت، غذا خوردن یا نخوردن و وضعیت 
روحى و روانى تان بستگى دارد. مثًال ترس

 یا اضطراب مى تواند باعث شود...

مدیرگروه مهندســى بهداشــت محیط استان 
اصفهان گفت: تاالرها، اســتخرها و باشگاه ها 
پاشنه آشیل افزایش ابتالى افراد به کرونا هستند 
و این مراکز بیشــترین تخلف را در بحران شیوع 

این بیمارى داشتند.
ســید مهدى میرجهانیــان با بیــان اینکه اگر 
دستورالعمل هاى مقابله با شیوع کرونا در اصناف، 
اتحادیه ها و مشــاغل رعایت نشود، قطعًا پلمب 
خواهند شــد، اظهار کرد: اکنــون در وضعیتى 
هستیم که مردم رعایت مسائل بهداشتى را جدى 

نمى گیرند...
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در اصفهان آموزش گلف ببینیددر اصفهان آموزش گلف ببینید
با راه اندازى یک سایت در ملکشهر تا با راه اندازى یک سایت در ملکشهر تا 33 ماه آینده؛ ماه آینده؛
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سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هشدار داد:

کرونا از لذت دوبله 
کاسته است

منوچهر والى زاده:

3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

غرق شدن
 3 خواهر و برادر

 5 تا 12 ساله 
در برخوار

زمانى که حادثه طبیعى بزرگى رخ مى دهد نباید نقش 
نجیب زادگان بى اعتنا را بازى کرد

8
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مهدى ترکمان: مهدى ترکمان: 

مى توانیم یک جام به مى توانیم یک جام به 
هواداران هدیه دهیمهواداران هدیه دهیم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 آگهى مناقصه عمومى  آگهى مناقصه عمومى 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 

فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00روزشنبه به تاریخ 99/5/4
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/5/5

WWW. abfaesfahan.ir    محل دریافت اسناد:سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )
نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1399/04/21

نوع موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)بودجه

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر سرخود 99-2-47
284,000,000جارىدر اقطار 200، 250 و 315میلیمتر  جهت منطقه نجف آباد

نوبت دومنوبت دوم

  روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان   

آگهی مزایدهآگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان درنظر دارد محل انتشارات خود را از 

تاریخ 99/6/20 به مدت یک سال از طریق اجاره واگذار نماید.
متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت ده روز با مراجعه 
به دانشگاه و بازدید از محل نسبت به اخذ و تکمیل اوراق مربوطه اقدام 

نمایند. 
«ضمنًا هزینه درج آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.»

تلفن تماس: 53334051ـ031 و 09137263009 
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سپاهان و پارس جنوبى جم، امشب در نقش جهان

پارس جنوبى جم را جمع کنید!
تیم فوتبال سپاهان در هفته بیســت و چهارم رقابت هاى لیگ برتر 

میزبان تیم پارس جنوبى جم است.
هفته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ برتر، جام خلیج فارس  امشب با 
برگزارى شش دیدار پایان مى یابد که در یکى از این رقابت ها، سپاهان 

اصفهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم....
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عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه 
در بحث کنکور همیشه پاى مافیا در میان بوده است، گفت: 
برگزارى آزمون فقط منوط به تصمیم وزارتخانه هاى مسئول 

و رعایت پروتکل هاى بهداشتى است.
محمدعلى محسنى بندپى با اشاره به دوگانگى رخ داده در 
برخى موضوعات مانند برگزارى یــا عدم برگزارى کنکور 
در پى شیوع کرونا، تصریح کرد: عدم مسئولیت       پذیرى یک 
دستگاه خاص و قدرت آن دستگاه براى اجراى سیاست هاى 
مبارزه با کرونا باعث مى شود که ما رفتارهاى متفاوتى را در 
دستگاه هاى مختلف شاهد باشیم. وى با تأکید بر اینکه در 
بحث کنکور همیشــه پاى مافیا در میان بوده است، گفت: 

وزارتخانه هاى آموزش، علوم و بهداشت باید در خصوص 
کنکور تصمیم جدى اتخاذ کرده و ابالغ کنند تا به این ترتیب 

بتوانیم از تبعات و عوارض بیشتر کرونا جلوگیرى کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه متأسفانه 
شنیده مى شــود برخى از دانشــگاه ها به صورت حضورى 
نسبت به برگزارى امتحانات اقدام مى کنند، افزود: با توجه به 
فراهم بودن زیرساخت ها انتظار مى رود برگزارى امتحانات 
به صورت آنالین صورت بگیرد. وى یادآور شد: مسئوالن 
اگر مى توانند در خصوص رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 
برگزارى کنکور اطمینان خاطر ایجاد کنند مجاز به برگزارى 

آزمون هستند در غیر این صورت باید از خیر آن بگذرند.

چهار کرسى دوره یازدهم مجلس شوراى اسالمى تا انتخابات 
1400 خالى خواهند ماند.

اولین انتخابات میان دوره اى مجلس شــوراى اســالمى 
همزمان با انتخابات ریاست جمهورى 1400 برگزار مى شود 
و چهارکرسى خالى مانده مجلس در این انتخابات مشخص 
مى شود. هنوز زمان برگزارى انتخابات 1400 مشخص نشده 
اســت ولى احتمال دارد این انتخابات در خرداد سال آینده 
برگزار شود. غالمرضا تاجگردون، منتخب گچساران به دلیل 
رد اعتبارنامه اش توسط نمایندگان مجلس و سینا کمالخانى به 
دلیل ردصالحیت توسط شوراى نگهبان به علت جعلى بودن 
مدرك تحصیلى از حضور در مجلس یازدهم باز ماندند. فاطمه 

رهبر، منتخب مردم تهران و محمدعلى رمضانى، منتخب 
مردم آستانه اشــرفیه نیز به دلیل کرونا فوت کردند. تکلیف 
این چهار کرسى در انتخابات میان دوره اى مجلس مشخص 
مى شود. همچنین در انتخابات 2 اسفندماه سال گذشته، در 
11 حوزه انتخابیه از جمله «لنجان» و «سمیرم» در استان 
اصفهان،  نامزدها موفق به کسب حد نصاب الزم براى ورود 
به مجلس نشدند لذا طبق قانون باید انتخابات مرحله دوم با 
شرکت نامزدهایى که بیشــترین رأى را به دست آورده اند، 
برگزار شود. روز جمعه 21 شــهریور انتخابات مرحله دوم 
یازدهمین دوره مجلس شوراى اسالمى در 9 استان براى 11 
حوزه انتخابیه شامل 24 شهرستان ان شاءا... برگزار مى شود.

مافیا، عامل فشار براى 
برگزارى کنکور

تعیین تکلیف 4 کرسى مجلس 
در انتخابات 1400

کنایه ده نمکى به روحانى
   خبر فورى | مســعود ده نمکــى، یکى از 
کارگردانــان ســینما و تلویزیون کشــورمان در 
انتقاد به عملکرد دولت دوازدهم اســتورى اى را 
در اینستاگرامش منتشــر کرد. ده نمکى در این 
اســتورى در کنایه به دولت روحانى نوشت: «اگه 
این یکسال باقى مونده دولت روحانى زنده بمونیم، 

مى شه دفاع مقدس 2.»

بعضى سینماها تعطیل شد
   ایلنا | مدیرکل نظــارت بر عرضه و نمایش 
سازمان سینمایى درباره شهرهایى که سینماها به 
علت همه گیرى مجدد کرونا در آنها تعطیل شده، 
بیان کرد: سینماهاى مشهد و البرز تعطیل شده و 
یکى دو مورد استانى دیگر از جمله کاشان نیز با ما 
تماس گرفتند که فرماندارى هاى آنها گفتند باید 
سینما تعطیل شود که ما گفتیم، اگر فرماندارى یا 
استاندارى تأکیدى بر تعطیلى سینما داشتند طبیعتًا 

باید قبول کنید.

خبر خوش حقوقى 
   میزان | مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى 
درباره میزان افزایش حقوق ناشــى از همســان 
ســازى، گفت: براى حداقل بگیر ها حدود 500 تا 
600 هزار تومان و براى غیر حداقل بگیران بعضاً تا 
800 هزار تومان هم افزایش خواهیم داشت که به 
تناسب سنوات خدمت و وصولى فعلى شان تعیین 
مى شود. مصطفى ساالرى افزود: ظرف 30 تا 40 
روز آینده محاسبات و صدور احکام را انجام دهیم 
و نهایتًا اول شهریور مبلغ همسان سازى را اعمال 

و پرداخت کنیم.

قطع 319 هزار سیمکارت 
   میزان | آمار تعداد خطوط شخصى قطع شده 
به دلیل مزاحمت هاى پیامکى و ارسال تبلیغات تا 
18 تیرماه به 319 هزار و 169 رسیده است. سازمان 
تنظیم مقررات اعالم کرده کاربــران در صورت 
مشــاهد پیامک هاى مزاحم تبلیغاتى مى توانند 
با ارسال شــماره به ســامانه #800* نسبت به 
گزارش تخلف اقدام کنند البته ســامانه 195 نیز 
آماده دریافت گزارشات و تسریع در روند برخورد با 

سیمکارت هاى مزاحم است.

کرونا به جودو هم زد
   ایســنا | موج دوم شــیوع گسترده ویروس 
کرونا در ایران، باعث ابتال و درگذشت تعداد زیادى 
از هموطنان در سراسر کشور شــده است. در پى 
ابتالى تعدادى از ورزشکاران و مسئوالن ورزشى، 
این بار احمد امیر فخریان، حســین امیرى و رضا 
غفارى، رؤساى هیئت جودوى استان هاى خراسان 
رضوى، کرمانشــاه و کرمان نیز به ویروس کرونا 
مبتال شده اند و در بســتر بیمارى هستند. این سه 

رئیس هیئت جودو تحت درمان قرار دارند.

فاجعه کرونا در آفریقا
   بهار | مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى 
واگیر در آفریقا از شناسایى 508 هزار مورد ابتال به 
کرونا در این قاره خبر مى دهد. آفریقاى جنوبى در 
حال حاضر کانون شیوع ویروس محسوب مى شود. 
میانگین ابتالى روزانه به کرونا در این کشور، روز 

سه شنبه هفته پیش ده هزار نفر بود. 

سایپا طرح هاى فروش دارد
   خبر فورى | گروه خودروسازى سایپا اعالم 
کرد: طرح هاى متنوع فروش خودرو در هفته جارى 
اجرا خواهد شــد. عالوه بــر خودروهاى تولیدى 
فعلى، محصول جدید شــاهین و مدل هاى جدید 
کوییک و ساینا نیز در طرح هاى آتى فروش سایپا 

عرضه خواهد شد. 

موافقت تلویحى احمدى نژاد 
با خوانندگى زنان

   ایــران آرت | محمود احمدى نــژاد، رئیس جمهور 
سابق کشــورمان در گفتگویى ویدیویى که به منظور 
حاشیه هاى حوزه موســیقى در زمان ریاست جمهورى 
وى انجام شده است، درباره خوانندگانى نظیر محمدرضا 
شجریان، حبیب محبیان، معین، محسن یگانه، شادمهر، 
هیچکــس و... اظهار نظر کــرد. او در ایــن گفتگو از 
ظلم به حبیب و عالقه اش به شــجریان مى گوید و از 
گفتگوکننده مى پرسد محســن یگانه در ایران است یا 
خارج؟ احمدى نژاد همچنین درباره حاشیه هاى دیدارش 
با علیرضا افتخارى مى گوید، دیدارى که باعث عوض 
شدن سرنوشت زندگى این خواننده اصفهانى شد. محمود 
احمدى نژاد از خبرنگار مى پرسد ما براى ممنوعیت صداى 
زنان قانون داریم؟ خبرنگار مى گوید ایراد فقهى داریم، 
احمدى نژاد مى گوید پس قانون نیست. . او گفته قبل از 
انقالب خواننده مورد عالقه اش داریوش اقبالى بوده که 

اعتراضى مى خوانده است.

انتقاد از مقام سازمان تبلیغات
   روزنامه جمهــورى اســالمى | یکى از 
مسئوالن سازمان تبلیغات اســالمى اعالم کرده هیچ 
هیئت عزادارى نبایــد در محرم تعطیل باشــد و تمام 
عزادارى ها باید برگزار شــوند البته بــا رعایت ضوابط 
بهداشتى و در فضاى باز. سازمان تبلیغات اسالمى نباید 
در مورد عزادارى هاى محرم و صفر دچار شــتاب زدگى 
شود. هنوز فرصت باقى است. مسئوالن این سازمان صبر 
کنند تا ستاد ملى مقابله با کرونا با توجه به شرایط کرونایى 
ماه هاى محرم و صفر تصمیم گیرى کند و مســئوالن 
ســازمان تبلیغات اســالمى نیز بــدون کوچک ترین 
مقاومتى از تصمیم ستاد پیروى کنند تا سازمان تبلیغات 
اسالمى متهم نشود جان مردم را به خطر انداخته است. 
دستگاه هاى تبلیغاتى دشمن منتظرند فرصتى به دست 
بیاورند و دین را نسبت به جان مردم بى اعتنا معرفى کنند. 

ما نباید چنین فرصتى را براى دشمنان فراهم سازیم.

فشار بیاورند، مى گویم
   بهــار | دکتــر نمکــى، وزیر بهداشــت گفت: ما 
مى دانستیم بازگشایى ها آمار  کرونا را باال مى برد. این 
جهل ما نبود، این ضعف اقتصاد ما بــود که ما را به زانو 
درآورد. اگر بیشتر از این به ما فشار بیاید من هم مجبورم 

حرف هایى بزنم که خارج از اندیشه بعضى هاست.

رسوایى اخالقى 
   نامه نیوز | کیفرخواســت براى یکى از اعضاى 
شوراى شهر چمران در شهرستان ماهشهر به علت مسائل 
اخالقى صادر شد. یک مقام آگاه با تأیید این خبر اظهار 
کرد: یکى از مدیران میانى شهردارى بندرماهشهر هم 
در روزهاى گذشته به دلیل تخلفات مالى طى سال هاى 
گذشته بازداشت شد. این مدیر میانى که به مدت چهار روز 
بازداشت شده بود، با قید وثیقه سنگین آزاد شد. این مقام 
آگاه در ادامه از صدور کیفرخواست براى یکى از اعضاى 
شوراى شهر چمران خبرداد و گفت: به دنبال انجام برخى  
اعمال خارج از عرف در حوزه هاى اخالقى از سوى یکى 
از اعضاى شوراى شهر چمران، کیفرخواست این عضو 

شورا از سوى مراجع قضایى صادر شد.

ترامپ حسود است!
   ایسنا | مشــاور امنیت ملى پیشین آمریکا گفت 
که «دونالــد ترامپ» بــه «اشــخاص بزرگى» مثل 
«والدیمیر پوتین» و «شى جینپینگ» غبطه مى خورد. 
«جان بولتون» در مصاحبه اى درباره تمایل ترامپ به 
برخى از رهبران جهان گفت: من روانپزشــک نیستم 
و مردم را روانکاوى نمى کنم امــا ترامپ به عبارتى، به 
شــى جینپینگ و والدیمیر پوتین حســادت مى کرد. 
او دوســت داشت با «اشــخاص بزرگ» صحبت کند. 
خب مى دانیــد، «اشــخاص بــزرگ» دور هم جمع 
مى شوند و کارهایى مربوط به «اشــخاص بزرگ» را 
انجام مى دهند.  بولتون در پاســخ به اینکه آیا ترامپ از 
رئیس جمهورى روسیه مى ترسید، گفت: فکر نکنم از او

 بترسد.

خبرخوان

عصر روز چهارشــنبه هفته پیــش «ابوالفضل عرب»، 
کوهنورد حدوداً 40 ساله کاشــانى که به همراه پنج نفر 
دیگر از دوستان و همراهان خود در مسیر صعود به خط 
الرأس کلون بستک به سرکچالها در بخش غربى البرز 
مرکزى بود، بر اثر برخورد صاعقه جان خود را  از دست داد.
این تیم شش نفره کوهنوردى مسیر خود را از گردنه دیزین 
آغاز کرده بودند که دچار این حادثه شــدند و بر اســاس 
گزارش انجمن پزشکى کوهستان ایران کوهنورد کاشانى 
پس از برخورد صاعقه به سر او دچار اختالل هوشیارى و 

زمین خوردن از پشت شد.
انجمن پزشکى کوهســتان ایران در گزارش خود از این 

حادثه نوشته است: «صبح روز چهارشنبه 18 تیرماه، یک 
تیم کوهنوردى (آزاد) متشکل از شش نفر به سرپرستى 
"ابوالفضل عرب" از کاشــان براى صعود به خط الرأس 
کلون بستک عازم منطقه شدند و رأس ساعت 15 و 20 
دقیقه در منطقه انبارنو بعد از شــروع شدن باران به کنار 
صخره اى پناه آورده بودند که در همان لحظه صاعقه به 

سر "سرتیم گروه" اصابت مى کند.»
در ادامه این گزارش آمده اســت: «بالفاصله همنوردان 
و همراهان وى اقدام به کمک رســانى و کنترل عالیم 
حیاتى و عملیات احیاى قلبى ریوى وى و همزمان اطالع 
به بخش جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردى کردند.»
این گزارش مى افزاید: «تیمى چهــار نفره از نیروهاى 
امداد و نجات کوهستان به محض اطالع از این حادثه به 
محل اعزام شدند و همزمان به امداد هوایى EOC هم 
اطالع داده شــد تا به محل حادثه اعزام شود اما به علت 
دور از دســترس بودن محل حادثه و با توجه به لوکیشن 
خطایى که از ابتدا ارسال شده بود، تیم امداد با تأخیر دو تا 

سه ساعته به محل مورد نظر رسید.»
انجمن پزشکى کوهســتان ایران در ادامه گزارش خود 
یادآور شد: «به دلیل نداشتن لوکیشن دقیق، هواى ابرى 
منطقه، ارتفاع باال و وجود باد و نزدیکى به زمان غروب، 
هلیکوپتر امدادى نتوانست به محل حادثه پرواز کند و با 
وجود تالش فراوان مأموران امداد و دیگر همراهان، این 

کوهنورد کاشانى در نهایت درگذشت.»

جزئیات برخورد صاعقه به کوهنورد کاشانى

مقامات کویت و قطر تصمیــم گرفته اند مجازات هاى 
شــدیدى را از جمله حبس و جریمه هاى سنگین براى 
افرادى در نظر بگیرند که در شرایط همه گیرى کرونا از 
زدن ماسک خوددارى مى کنند. وزارت بهداشت کویت 
اعالم کرده متخلفان ممکن است با حداکثر سه ماه حبس 
روبه رو شوند در حالى که تلویزیون دولتى قطر گزارش 
داده این مجازات مى تواند تا سه سال حکم زندان داشته 

باشد.
عالوه بر مجازات هاى حبس، این دو کشور جریمه هاى 

نقدى سنگینى نیز براى متخلفان از قانون اجبارى شدن 
ماسک در نظر گرفته اند. در کویت حداکثر جریمه 5000 
دینار معادل 16200 دالر و در قطر تقریبًا سه برابر بیشتر 

و 200 هزار ریال معادل 55 هزار دالر تعیین شده است.
قطر تاکنون ابتالى صد هزار و 945 نفــر را به بیمارى 
کووید- 19 تأیید کرده است که از این میان 134 نفر جان 
باخته اند.کویت نیز ابتالى 51 هزار و 245 نفر را به این 
بیمارى گزارش کرده است که از این میان 377 نفر جان 

خود را از دست داده اند.

جریمه هاى سنگین ماسک نزدن در قطر و کویت

عباس سلیمى نمین، فعال سیاسى اصولگرا که همواره 
نقدهایى را متوجه تندروى در هر دو جناح سیاسى کشور 

مى کند درباره سیاست هاى مجلس فعلى مى گوید: 
«بیشــترین تالش براى ناکامى مجلس کنونى از سوى 
جریان آقاى "احمدى نژاد" شکل مى گیرد. آقاى احمدى 
نژاد بیم آن را دارد کــه موفقیت مجلس کنونى منجر به 
رنگ باختن شعارها و سیاست هاى او شود. زیرا موفقیت 
اصولگرایان در این مجلس باعث مى شــود فردى مانند 
احمدى نژاد با خطاهایى که انجام داده، دیگر جایگاهى 
در میان مردم نداشــته باشــد. آقاى احمدى نژاد تالش 
فراوانى را انجام داد تــا "محمدباقر قالیباف" در جایگاه 
ریاســت مجلس قرار نگیرد. بســیارى از سمپاشى ها و 
جوســازى هاى اخیر در خصوص آقاى قالیباف از جانب 
رئیس جمهور ســابق شــکل گرفته بود. جریان آقاى 

احمدى نژاد در مســیر تخریب رئیــس کنونى مجلس 
شوراى اسالمى، بســیار فعال تر از برخى اصالح طلبان 
عمل کرد. برخى از عناصر سطحى سیاسى که در مجلس 
حضور دارند، تحت تأثیر آقاى احمدى نژاد تالش مى کنند 
که رابطه دولت و مجلس را خراب کنند. این افراد با ایجاد 
تقابل میان این دو قوه مى خواهند اهداف خود را به پیش 
ببرند. در همین مجلس یازدهم افرادى حضور دارند که 
تالش مى کنند با طرح مسائلى همچون سئوال از رئیس 
جمهور و حتى استیضاح رئیس دولت، به اختالفات این دو 
قوه بیش از پیش دامن بزنند؛ زیرا در همین فضاست که 
مجلس تضعیف شده و اهداف فردى مانند آقاى احمدى 
نژاد اجرایى مى شود. من به صراحت مى گویم این دسته 
از نمایندگان مجلس خیرخواه کشور نیستند و قطعًا فهم 

درستى از شرایط کشور و حتى منطقه نیز ندارند.»

نقش احمدى نژاد در رابطه مجلس و دولت

عضو فراکسیون اکثریت مجلس درباره احتمال استیضاح 
حســن روحانى در مجلس یازدهم گفت: قانون اساسى 
اختیار اســتیضاح رئیس جمهور را به مجلس داده، امروز 
محبوبیت آقاى روحانى در جامعه زیر 10 درصد اســت؛ 
بنابراین، استیضاح رئیس جمهور نه تنها تنش اجتماعى به 
وجود نمى آورد بلکه یک تحول در سیستم مدیریتى کشور 
ایجاد مى کند که این تحول موجب امیدوارى بیشتر مردم 
مى شود و دولت جدید نیز با کمک همین روحیه مى تواند 

بسیارى از گره هاى اقتصادى کشور را حل کند.
جبار کوچکى نژاد طرح سئوال از رئیس جمهور را تلویحًا 
فرصت آخر به روحانى توصیــف مى کند که اگر روحانى 
آن را قدر ندارد، مجلس مالحظه اى در تبدیل سئوال به 
اســتیضاح نخواهد کرد. وى گفت: بیش از 200 نماینده 
طرح سئوال از رئیس جمهور را امضا کردند و به زودى در 

صحن علنى مجلس اعالم وصول خواهد شد.
وى با اشاره به طرح سئوال مجلس دهم از حسن روحانى 

افزود: آقــاى رئیس جمهور همان زمــان نیز از مجلس 
اخطار گرفت، اما هیــچ تغییــرى در روش کار خود به 
خصوص در حوزه هاى اقتصادى ایجاد نکرد. اگر دولت 
نتواند پاسخ خوبى به نیاز هاى مردم مخصوصًا در بخش 
تأمین کاال هاى اساســى بدهد مجلس موظف است به 

نظارت هاى شدیدتر، حتى استیضاح ورود کند.

عضو فراکسیون اکثریت مجلس:

 طرح سئوال، اخطار به روحانى است؛ 
قدم بعدى استیضاح

بعد از فراز و نشیب هاى صید ترال در خلیج فارس این 
بار نوبت دریاى مکران اســت که در جوالنگرى هاى 

کشتى هاى چینى سهیم باشد.
صید ترال نوعى صید بى رحم آبزیان است که به وسیله 
تورى قیف مانند، با آسیب رساندن به بستر دریا و به دام 
انداختن و تخریب زیســتگاه انواع گونه هاى جانورى 
خســارات جبران ناپذیرى را به روى دست هاى محیط 
زیست مى گذارد. در هفته هاى اخیر حضور کشتى هاى 
ترال در دریاى عمــان باعث نابــودى منبع درآمدى 
صیادان بومى شد. بسیارى از این افراد در تنگناى مالى 
قرار گرفتند، برخى براى امرار معــاش مجبور به طى 
کردن مسافت طوالنى ترى هســتند و متأسفانه نفس 
این سفر هاى دریایى مى تواند زمینه ساز بروز خطر هاى 
گوناگون از جمله افتادن در دام دزدان دریایى باشــد. 
حتى در هفته هاى اخیر توقیف چهار کشــتى چینى در 
دریاى مکران خبرساز شــد، اما پایانى براى این ماجرا 

نبود.
مســئوالن شــیالت با دالیلى غیر منطقى مثل این 
نکته که کشــتى هاى صید ترال معمــوًال ماهى هاى 
حرام گوشــتى که در کف دریا مســتقر هستند را صید 
مى کنند و حضورشــان ارزآورى زیادى براى کشور به 
ارمغان مى آورد، به چنین حرکتى میدان مى دهند؛ این 
در حالى است که بســیارى از مردم چابهار درآمد خود 
را صرفًا از این طریق کســب مى کنند و معلوم نیست 
در صورت ادامه روند چه بالیى بر ســر این موج خانه 
نشین شده خواهد آمد. طبق آمار 80 درصد از ساکنین 
شــهر هاى جنوبى خلیــج فارس و عمــان به صیادى 
مشــغولند و ارزآورى اینچنینى جز اینکه خطرى براى 
محیط زیست خواهد بود، معیشت خانواده هاى زیادى 

را تهدید مى کند.
حتى عده اى از ساکنان بومى چابهار از قاچاق گسترده 
سوخت کشــتى هاى صید ترال پرده برداشــته اند؛ با 
این حــال، بادبان هاى کشــتى هاى تــرال در دریاى 

عمان همچنان کشــیده شده اســت و جیب محلى ها 
روز به روز خالى تر و ســفره هایشان کوچک و تنگ تر 

مى شود.
حجت ا... عدالت پناه، ســازنده مســتند چالشى ترال 
مى گوید: نکته قابل اهمیت، آســیب هایى اســت که 
توسط این کشتى ها به اکوسیســتم آبى دریاى عمان 
و خلیــج فارس وارد مى شــود و اگر جلــوى این اقدام 
گرفته نشــود، فاجعــه اى عظیم رخ خواهــد داد. این 

صید نه تنها ماهى هــاى کوچک را بــه دام مى اندازد 
بلکــه به واســطه تور هاى بــزرگ خــود ماهى هاى 
بزرگ و حتى مرجان هــاى دریایى را بــه دام انداخته 
و محــل زندگى موجــودات کــف زى را تخریــب 
مى کنــد. فاجعه اى که کســى برایــش اهمیتى قائل 

نیست.
با اینکه این نوع صید در دنیا منسوخ شده اما همچنان 
در ایران مورد استفاده قرار مى گیرد. در هر مرتبه صید 

ترال موجودات بى گناهــى از بین مى روند و به طبیعت 
دریا و اکوسیســتم هزاران آبزى خدشه وارد مى شود؛ 
با این حال، ســازمان هاى مردم نهاد محیط زیستى و 
نمایندگان مجلس ورود پر سر و صدایى به این مسئله 
نداشته اند. متأســفانه حضور کشــتى هاى صید ترال 
عالوه بر اینکه باعث نابــودى منبع درآمد بومیان بلوچ 
شــده، مى تواند باعث گرایش جوانان بیکار به ســمت 

قاچاق و اعتیاد بشود.

وقتى کشتى هاى چینى دریاى مکران را مى بلعند

صید ترال با چراغ خاموش! 
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بررسى میزان جذب 
بیمه بیکارى کرونایى 

اسـتاندار اصفهان با اشـاره به حمایت هـاى دولت از 
مشاغل آسـیب دیده در دوره کرونا گفت: روند جذب 
بیمه بیکارى در اسـتان ویژه ایام کرونا در جلسه اى با 
حضور مسووالن دنبال خواهد شد. عباس رضایى در 
حاشـیه دیدار ویدیو کنفرانسـى مدیران ارشد وزارت 
کشور و اسـتانداران با اشـاره به اختصاص500 هزار 
میلیارد ریال بـراى بنگاه هاى آسـیب دیـده از کرونا 
به صورت تسـهیالت 12 درصـد افـزود: روند جذب 
این تسـهیالت نیز در اسـتان در جلسـه اى با حضور 

مسووالن مربوطه پیگیرى خواهد شد.

تعلیق طرح زوج و فرد؟
رئیس پلیس راهور استان اصفهان اظهار کرد: احتمال 
تعلیق طرح زوج و فرد ترافیک در اصفهان وجود دارد 
و بـه زودى در ایـن باره تصمیـم گیرى خواهد شـد. 
سـرهنگ محمدرضـا محمـدى افـزود: تعلیق طرح 
ترافیـک در اصفهان مشـروط بـه تصویب در سـتاد 
استانى مقابله با کروناست. طرح محدودیت ترافیک 
از روز دوشـنبه - دوم تیرماه- از ساعت 8 الى 13 و از 
ساعت 17 الى 22 در حال اجراست. اجراى طرح زوج 
و فرد ترافیک در روزهـاى اخیر و همزمانى آن با آغاز 
مـوج دوم بیمارى کرونا در کشـور و اسـتان اصفهان 

موجب نگرانى و اعتراض شهروندان شده است.

1000خانوار اضافه شد
معاون حمایت و سـالمت خانواده کمیته امداد گفت: 
از دو سال گذشـته تاکنون بیش از 28 هزار خانوار در 
استان اصفهان تحت پوشش کمیته امداد درآمدند که 
به آنها مستمرى پرداخت مى کنیم و تنها در فروردین 
ماه 99 یک هزار خانـوار تحت پوشـش کمیته امداد 
اسـتان اصفهان درآمدند. هادى بنایـى ، اظهار کرد: 
از دو سال گذشـته تاکنون بیش از 28 هزار خانوار در 
استان اصفهان تحت پوشش کمیته امداد درآمدند که 

به آنها مستمرى پرداخت مى کنیم.

صرف 80 درصد زکات استان 
براى نیازمندان

رئیس سـتاد زکات اسـتان در نایین با اشـاره به جمع 
آورى 320 میلیـارد ریـال زکات در سـطح اسـتان 
اصفهان در سـال گذشـته گفت: 80 درصد آن براى 
حمایت از معیشت محرومان و نیازمندان و 20 درصد 
دیگر نیز براى طرح هاى عمرانى هزینه شـد. حجت 
االسالم غالمحسـین رنجبر افزود: این میزان زکات 
صرف کمک به فقرا در زمینه هاى مسـکن، جهیزیه، 
درمان، تحصیل و معیشـت شـد. وى پیش بینى کرد 
امسال نیز 500 میلیارد ریال زکات در استان اصفهان 

جمع آورى شود.

نوسان قیمت پراید 
در بازار اصفهان

فعال بازار خودرو گفـت: قیمت خـودرو پراید در یک 
هفته اخیر با نوسـان یک تا سـه میلیون رو به رو بوده 
که در بازار عادى اسـت و نمـى توان بـه آن افزایش 
یا کاهـش قیمت اطـالق کـرد. داوود امیـرى اظهار 
کرد: براى کنترل و بهتر شـدن بـازار خـودرو نیاز به 
برنامه هاى کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. 
فعال بازار خودرو گفت: آنچه باید اتفاق بیفتد نزدیک 
شدن قیمت خرید در کارخانه و فروش در بازار است، 
چرا که وقتى تا این میزان اختـالف وجود دارد، براى 

کسب سود، این تقاضا هم وجود خواهد داشت.

آبرسانى سیار در کوهپایه
به گـزارش روابط عمومى آبفـا کوهپایه، بـا توجه به 
آغاز فصل گـرم سـال و بحران کـم آبی، بـه منظور 
تامیـن آب روسـتاهاي  منطقـه کوهپایه، ایـن امور  
به 54 روسـتاي غیـر تحت پوشـش و سـکونتگاه  و  
همچنین 20 روسـتاي تحت پوشـش آبرسانی سیار 

انجام  می دهد.

خبر

بهره بردارى از دو طرح صنعتى بــا 5840 میلیارد ریال 
سرمایه گذارى و اشــتغالزایى 421 نفر روز پنجشنبه و 
در هفته پنجم پویش ملى "تولید، تداوم امید" به صورت 
ویدیو کنفرانس با دســتور رییس جمهورى و با حضور 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

اصفهان آغاز شد.
شرکت شهدینه آران هشت بهشت تولید کننده گلوتن 
ذرت، گلوکز و شربت کلوکز، روغن ذرت تصفیه شده و 
انواع نشاسته اصالح شــده با سرمایه گذارى پنج هزار و 
400 میلیارد ریال و اشتغال 300 نفر با حضور معاون طرح 
و برنامه وزارت صنعت معــدن و تجارت از طریق ویدئو 

کنفرانس با دستور رییس جمهور افتتاح شد.
این طرح بــا ظرفیت تولید 95 هزار تــن گلوکز، گلوتن 
و نشاسته در شهرســتان شاهین شــهر و میمه استان 
اصفهان تکمیل و افتتاح شد و بهره بردارى از این طرح، 
موجب افزایش ظرفیت در صنعت یاد شده به میزان 8.7 

درصد شد.
طرح توسعه شرکت کیسه طالیى زاینده رود تولید کننده 
انواع لمینت گونــى چتایى پلى پروپیلن و نخ ســى اف 

پروپیلن نیز به بهره بردارى رسید.  
این طرح با 340 میلیارد ریال  سرمایه گذارى براى 121 

نفر فرصت شغلى به وجود آورده است.

مدیرگروه مهندسى بهداشت محیط استان اصفهان گفت: 
تاالرها، استخرها و باشگاه ها پاشنه آشیل افزایش ابتالى 
افراد به کرونا هستند و این مراکز بیشــترین تخلف را در 

بحران شیوع این بیمارى داشتند.
سید مهدى میرجهانیان با بیان اینکه اگر دستورالعمل هاى 
مقابله با شیوع کرونا در اصناف، اتحادیه ها و مشاغل رعایت 
نشود، قطعاً پلمب خواهند شد، اظهار کرد: اکنون در وضعیتى 
هستیم که مردم رعایت مسائل بهداشتى را جدى نمى گیرند، 
بنابراین باید تمام مســائل را با حساسیت بیشترى به افراد 
تفهیم کنیم. وى اضافه کرد: متأسفانه رعایت پروتکل ها 
و دستورالعمل ها در اصناف، مشاغل و اتحادیه ها به شدت 

پایین آمده و این موضوع نتیجه خوبى را به دنبال ندارد.
میرجهانیان با اشــاره به اینکه با همــکارى اداره اماکن 
و بهداشــت محیط به بازرســى تمام مراکزى که تحت 
نظارت بهداشت محیط اســت، پرداخته ایم، خاطرنشان 
کرد: باشگاه هاى ورزشى به صورت ایمن در شرایط کرونا 
راه اندازى شد اما رعایت شرایط در باشگاه ها اکنون مناسب 
نیست؛ تاالرها پاشنه آشــیل بیمارى کرونا هستند و اگر 
پروتکل ها در تاالرها رعایت نشود شرایط بدى را خواهیم 
داشــت و باید بدانند که در صورت مشاهده تخلف پلمب 
خواهند شد، در استخرها نیز اگر شــرایط رعایت نشود به 

راحتى زمینه ابتالى افراد به کرونا ایجاد مى شود.

متخلف ترین مراکز اصفهان 
در بحران شیوع کرونا

بهره بردارى از 2 طرح صنعتى 
در اصفهان 

کارشناسان واحد نگهدارى و تعمیرات شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، سیستم تسهیل کننده گزارش گیرى از 
روند دقیق و شفاف تعمیرات تجهیزات این شرکت را  
پیاده سازى کردند. مهندس ارشد نگهدارى و تعمیرات 
ماشین آالت دوار شرکت پاالیش نفت اصفهان دراین 
باره گفت: در حال حاضر با توجه به لزوم جارى سازى 
سیســتم کامپیوترى مدیریت نگهدارى و تعمیرات در 
پاالیشــگاه، بخش هاى مختلف کار همچون موضوع 
نهادینه نمودن صدور دستور کارهاى تعمیراتى و تکمیل 
و بســتن آنها و نیز پیگیرى و اجراى دســتورکارهاى 
پیشگیرانه ماشین هاى دوار به طور جدى در دستورکار 
این واحد قرار گرفته اســت. همچنین تــا قبل از این، 
گزارش گیرى از روند تعمیرات تجهیــزات، از طریق 

برنامه Excell  و به صورت روزانه انجام مى شد که البته 
این عملکرد موجب مى گردید گزارش گیرى با مشکل 

مواجه شود و حتى وقت گیر  باشد.
ســعید قربانى، مجرى طرح  افزود: این موضوع باعث 
شــد که براى رفع این معضل چاره اى بیاندیشیم و در 
نهایت با هماهنگى حمید کریمى، مهندس ارشد کنترل، 
نگهدارى و تعمیرات پیشگیرانه، به منظور شفاف سازى، 
در قالب سیســتم CMMS، روند تمــام فعالیت هاى 
تعمیراتى انجام شــده و در حال انجام از ابتدا تا پایان 
کار، ثبت شده و پیگیرى مى شود. وى افزود: از مزایاى 
این طرح مى توان به دسترســى آسان روند تعمیرات و 
شــفاف بودن عملکردهاى مربوطه در هر زمان مورد 

نیاز اشاره کرد.

رئیس هیئت گلــف اصفهان از راه اندازى ســایت 
آموزش گلــف در مجموعه ورزشــى کوثر واقع در 

ملک شهر تا سه ماه آینده خبر داد.
کورش محمدى افزود: با ساخت این سایت مى توانیم 
در راستاى توســعه رشته ورزشــى گلف در استان 
اصفهان گام هــاى مؤثرى برداریم و ورزشــکاران 

تمرینات کمى و کیفى خود را ارتقا دهند.
وى هزینه برآورد ســاخت این ســایت را افزون بر 
300 میلیون تومان عنوان کــرد و ادامه داد: پس از 

بهره بردارى روزانه 40 تا 50 نفــر گلف باز زیر نظر 
مربیان خواهند توانســت به تمریــن مهارت هاى 
مختلف مانند انواع ضربات و چگونگى امتیازگیرى 
بپردازند. رئیس هیئت گلف اصفهان با تأکید بر اینکه 
تأمین این مبلغ از ســوى هیئت مقدور نیست و به 
همکارى فدراســیون، اداره کل ورزش و جوانان و 
نیکوکاران ورزشى نیاز دارد، تصریح کرد: پیش  بینى 
مى شــود طى روزهاى آینده و با بهتر شدن شرایط 

مرتبط با کرونا عملیات اجرایى آن آغاز شود.

عضو هیئت مدیــره شــرکت مخابرات ایــران با 
حضور در چند مرکز مخابراتى در شــهر اصفهان و 
شهرستان هاى خمینى شــهر و نجف آباد از نزدیک 
در جریان جزئیات روند فعالیت هاى قســمت هاى 

مختلف فنى و پاسخگویى قرار گرفت.
ابراهیم یافتیــان در این بازدید بــا تأکید بر اهمیت 
موضوع رضایتمندى مشتریان از کلیه سرویس هاى 
مخابرات  اظهار کرد: امــروزه با توجه به نیاز روزمره 
و حیاتى مردم به اســتفاده از سرویس هاى ارتباطى 
و مخابراتى و از طرفى وجــود فضاى رقابتى در این 
عرصه، کارکنان مخابرات بایــد با تالش بى وقفه و 
مضاعف، تمام همت خود را براى کسب رضایتمندى 

تمام مشترکین در اقصى نقاط استان  به کار ببندند.
عضو هیئت مدیره شــرکت مخابرات ایران افزایش 
سرعت ارائه سرویس به مشــتریان را از مؤلفه هاى 
مشــترى مدارى دانســت و گفت: ما باید با اتکا بر 
دانش فنى نیروهاى متخصص در مجموعه مخابرات 
مناطق مدت زمان الزم براى تحویل ســرویس به 
مشتریان را به حداقل برسانیم و این اقدام قطعًا تأثیر 
بســزایى در ارتقاى برند مخابرات در کشور خواهد 

داشت.
مهدى حیدرى زاده، مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
نیز در ایــن بازدیدها بــه ارائه  گزارشــى از آخرین 

وضعیت مخابراتى مراکز استان پرداخت.

تسهیل گزارش گیرى از 
روند تعمیرات تجهیزات شرکت پاالیش نفت

بازدید عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات 
از مراکز مخابراتى اصفهان

در اصفهان آموزش گلف ببینید

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: افزایش 
تعداد مبتالیان به بیمارى کرونا در این اســتان شــیب 
تندى دارد و در کمتر از یک هفته از 500 بیمار بسترى در 

بیمارستان ها دستکم به 700 نفر رسیده است.
آرش نجیمى در گفتگو بــا «ایرنا» افــزود: با افزایش 
تعداد بیماران سرپایى مشــکوك و مبتالیان به کرونا، 
تعداد بیماران بدحال نیز نسبت به هفته هاى اخیر بیشتر 
شده است. وى با بیان اینکه اســتان اصفهان در زمان 

حاضر در وضعیت هشداِر ابتال به کرونا قرار دارد، اظهار 
کرد: در صورت تداوم روند افزایشــى تعداد مبتالیان، 
این خطه در نزدیک ترین زمــان در وضعیت قرمز قرار 

مى گیرد.
نجیمى با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر ناشى از کرونا 
با وجود زیاد شدن تعداد مبتالیان، افزایش زیادى نیافته 
اســت، اضافه کرد: اکنون با کمبود تخت بسترى براى 
بیماران کرونا مواجه نیســتیم اما با افزایش بیشتر تعداد 

مبتالیان شــاید در روزهاى آینــده از ظرفیت بیماران 
معمول کاسته شود.

ســخنگوى دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهــان، 
بیمارستان هاى مرجع کرونا در اصفهان در زمان حاضر را 
خورشید، الزهرا(س) و امین اعالم و خاطرنشان کرد: در 
سایر بیمارستان ها بخشى براى کرونا در نظر گرفته شد 
که با توجه به افزایش مبتالیان، ظرفیت بخش کروناى 

آنها 20 درصد افزایش یافت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان از کشــف 400 کیلو تریاك در عملیات 

ویژه مأموران یگان تکاورى این فرماندهى خبرداد.
غالمحســین صفرى اظهار داشــت: مأموران یگان 
تکاورى فرماندهى انتظامى استان اصفهان با اشرافیت، 

دقت و تیزهوشى باالى خود حین کنترل و رصد محور 
خاکى اطراف ایست و بازرسى شهید شرافت شهرستان 
نایین به یک دســتگاه خودروى سوارى سمند و دو نفر 
کوله بر که به صورت پیاده در حــال تردد در این محور 

بودند مشکوك و آن ها را متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان افزود: پس از متوقف شــدن خودرو و 
افراد کوله بر، مأموران در بازرســى دقیق از خودرو 360 
کیلو و از کوله افــراد پیاده 40 کیلو تریاك را کشــف

 کردند.

باز هم یک حادثه غرق شدگى دیگر در استان اصفهان و 
این بار شاید بدترین آن در ســال جارى و حتى سال هاى 

قبل تر.
در این حادثه که در شهرســتان برخوار رخ داده است،  سه 
کودك که خواهر و برادر بودند در یک کانال آب سقوط کرده 
و غرق شدند. سرهنگ حجت فرهادى، جانشین انتظامى 
شهرســتان برخوار درباره جزئیات این حادثه گفت:  درپى 

اعالم مرکز فوریت هاى 110 مبنى بر غرق شــدگى چند 
کودك درکانال آب، بالفاصله مأموران انتظامى به همراه 
نیروهاى امدادى به محل اعزام شدند. در این حادثه یک 
پسر پنج ساله و دو دختر 12 و شش ساله که خواهر و برادر 
بودند در حال بازى کردن اطراف کانال آب بودند که به علت 
نامعلومى به داخل کانال سقوط مى کنند و متأسفانه غرق 
مى شوند. جانشین انتظامى شهرستان برخوار به شهروندان 
توصیه کرد از شــنا کردن در کانال هاى آب، استخرهاى 

کشاورزى و غیرمجاز خوددارى کنند تا شاهد وقوع چنین 
حوادث ناگوارى نباشیم.

در سه ماه اخیر و تا پیش از این حادثه، 40 مورد حادثه غرق 
شدگى در سطح استان اصفهان گزارش شده است که 20 
درصد از آن در استخرهاى ذخیره آب کشاورزى، 70 درصد 
در رودخانه و کانال ها و 10 درصد هم در محل ذخیره سدها 
و استخرهاى خصوصى رخ داده است. از این 40 مورد غرق 

شدگى، 29 نفر فوت کرده اند.

افزایش مبتالیان به کرونا شیب تندى دارد

کشف 400 کیلو تریاك در عملیات یگان تکاورى اصفهان

غرق شدن 3 خواهر و برادر 5 تا 12 ساله در برخوار 

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشــاورزى 
استان اصفهان گفت: مقرر شد مالك عرضه مرغ و تخم 
مرغ بر اساس نرخ مصوب تنظیم بازار باشد و با متخلفان 

برخورد مى شود.
حســین ایراندوســت در گفت وگو با « مهر» با تاکید بر 
اجراى دقیق قیمت مصوبه ستاد تنظیم بازار گوشت مرغ 
و تخم مرغ در اســتان اصفهان اظهار داشت: در آخرین 
جلسه اى که درباره کنترل قیمت مرغ گوشتى و تخم مرغ 
در استان اصفهان برگزار شد، مقرر گردید مرغ زنده و مرغ 
گرم و تخم مرغ با قیمت تنظیم بازار عرضه و به دســت 

مصرف کننده برسد.
وى افزود: هر کیلوگرم مرغ زنده با قیمت ده هزار تومان، 
مرغ گرم با قیمت 15 هــزار و 750 تومان و هر کیلوگرم 
تخم مرغ هــم 11 هزار تومان براى مصــرف کننده در 

استان اصفهان عرضه مى شود.
معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشــاورزى 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه نهاده هاى دام و طیور 
با نرخ 4200 تومان در اختیار تولید کننده قرار نمى گیرد، 

تصریح کرد: با افزایش تقاضاى مرغ گوشــتى و تأمین 
نشــدن نهاده هاى دام و طیور با نرخ دولتى، تأمین این 

کاالى اساسى با بحران مواجه شد.
وى بیان داشت: اینکه نهاده هاى دام و طیور بیش از نرخ 
مصوب در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد و انتظار داشــته 
باشیم با نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار به دست مصرف 
کننده برسد دور از انصاف اســت و به تولید کننده ضرر 

جدى وارد مى شود.
ایراندوســت ابراز امیدوارى کرد: با تدابیر اندیشیده شده 
سعى مى کنیم این شــکاف بین تولید و عرضه به حداقل 
برسد و این محصوالت براى تولیدکننده و مصرف کننده 

مقرون به صرفه باشد.
وى اضافه کرد: با نظارت بر کاالهــاى مرغ، تخم مرغ، 
گوشــت، شــیر و فراورده هاى لبنى مطابق نرخ مصوب 
تنظیم بازار سعى مى شــود حقوق مصرف کننده تضییع 
نشود؛ اما الزم اســت برنامه هایى هم براى تولید کننده 

پیش بینى شود.
معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشــاورزى 

استان اصفهان با اشاره به برگرداندن عوارض صادرات 
گوشــت مرغ به 5 هزار تومان گفت: بــا کاهش میزان 
صادرات مرغ و عرضه مرغ منجمد در اســتان اصفهان 

سعى شده تا بازار مرغ به کنترل درآید.
وى به بازار تخم مرغ هم گریــزى زد و گفت: با کاهش 
میزان صادرات تخم مرغ و افزایش تولید تخم مرغ این 

بازار هم تنظیم خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى تاکید 
کرد: مرغ هاى منجمد عرضه شده در بازار استان اصفهان 
مرغ هایى است که با استانداردهاى صادراتى از مرغ هاى 
مازاد اســتان اصفهان در مســیر انجماد قرار گرفته و از 

کیفیت مطلوبى برخوردار است.
ایراندوســت بیان داشــت: انتظار مى رود شــهروندان 
اصفهانــى از مرغ هاى منجمد که در مســیر صادرات با 
نظارت دقیق و کیفیت مطلوب عرضه مى شود استقبال 
کنند و سعى کنند مرغ هاى ســایز، که از یک کیلوگرم 
و 700 گرم تا دو کیلوگرم و 200 گرم اســت، را بیشتر از 

مرغ هاى سایز درشت در سبد خرید خود قرار دهند.

تصمیم جدید براى کنترل قیمت 
مرغ و تخم مرغ در اصفهان 

آرمان کیانى
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کیانوش گرامى، بازیگر باسابقه تلویزیون و سینما، به کرونا مبتال شده است. 
او بازى در فیلم ها و ســریال هایى چون «میوه ممنوعه»، «آشپزباشى»، 
«سلطان»، «دایره زنگى»، «خیلى دور، خیلى نزدیک» و «سن پترزبورگ» 

را در کارنامه دارد.
صفحه شخصى اینستاگرام کیانوش گرامى، با انتشــار فیلم و عکسى، از 

ابتالى این بازیگر سینما و تلویزیون به کرونا خبر داد.
کیانوش گرامى که زاده ســال 1341 اســت، بازیگرى را از سال 1354 با 
حضور در سریال «آتش بدون دود» به کارگردانى نادر ابراهیمى آغاز کرد 
و در سال هاى پس از انقالب، با مجموعه هاى تلویزیونى «گل پامچال»، 
«میوه ممنوعه»، «مرگ تدریجى یک رؤیا»، «آشپزباشى» و... پى گرفت.

«مجنون»، «ضیافت»، «مرسدس»، «سلطان»، «دایره زنگى»، «خیلى 
دور، خیلى نزدیک»، «سن پترزبورگ»، «نارنجى پوش» و... از مهمترین 

فیلم هاى سینمایى این بازیگر به حساب مى آیند.

بازیگر «میوه ممنوعه» 
به کرونا مبتال شد

در این سال ها بازیگرهاى بســیارى بودند که حین بازى در یک 
سریال به دلیل اتفاق یا سانحه اى از میان ما رفتند و نقش هایى که 

ایفا مى کردند را نیمه کاره گذاشتند.
سیروس گرجستانى

آخرین بازیگرى که حین تولید یک سریال مرحوم شد، سیروس 
گرجستانى بود. او بازیگرى در تلویزیون را از سال 56 آغاز کرد و 
در بیش از 50 سریال تلویزیونى به ایفاى نقش پرداخت. آخرین 
سریالى که از او در حال پخش است، «شاهرگ» به کارگردانى 
سید جالل اشکذرى است. همچنین او مشغول بازى در سریال 
«شرم» به کارگردانى احمد کاورى بود که دچار سکته قلبى شد 
و این روزها گروه تولید باید به دنبــال بازیگر دیگرى به عنوان 

جایگزین گرجستانى باشند.
پوپک گلدره

یکى از سریال هایى که در خاطر همه مخاطبان تلویزیونى دهه 
80 مانده است سریال «نرگس» بود. چهاردهمین ساخته سیروس 
مقدم که در زمان خودش سریال پرمخاطب و تأثیرگذار و از آن 
دسته سریال هایى بود که به اصطالح حین پخش آن خیابان ها 

خلوت مى شد.
در شهریور ســال 84 و درســت زمانى که پوپک گلدره مشغول 
بازى در سریال «نرگس» بود، در سانحه تصادفى به کما رفت و 
در فروردین 85 درگذشت. بعدها مقدم به همراه ایرج محمدى و 
مهران مهام از تهیه کننده هاى این سریال تصمیم گرفتند بازیگر 
جایگزینى براى او پیدا کنند تا آخرین یادگارى گلدره را تا قسمت 
36 براى خانواده اش به نمایش درآورند. ستاره اسکندرى، بازیگر 

جایگزین گلدره بود که به خوبى از ایفاى این نقش برآمد.
على آزاد

على آزاد، یکى از بازیگرانى بود که قبل از انقالب در نقش هایى 

بازى کرده بود. او به اصرار خود به داود میرباقرى در سریال «امام 
على (ع)» نقشى را گرفت. در یکى از صحنه هاى این سریال قرار 
شــد على آزاد در نقش ابن عباس داخل چادر امام على (ع) شود 
و بیرون آید. قبل از رفتنش گفت: من از على (ع) شــرم دارم که 
به چادر او وارد شوم، اگر مى شود صحنه را عوض کنید و زمانى 
که با مخالفت کارگردان مواجه شد، داخل چادر شد و بعد از چند 
دقیقه که دیگر صدایى از او نیامــد عوامل با رفتن به داخل چادر 
متوجه شدند که از دنیا رفته اســت و باقى بازى اش را به بازیگر 

دیگرى سپردند.
احمد آقالو

یکى از بازى هاى شاخص احمد آقالو حضورش در سریال «افسانه 
سلطان و شبان» بود. ســریالى که به جا به جایى یک سلطان و 
یک شــبان مى پرداخت. آقالو در این ســریال نقش کاتب را به 

عهده داشت.
آقالو در سال 84 مشغول بازى در سریال «یک مشت پر عقاب» 
شد و بعد از چند قسمت تصویربردارى و بازى مقابل دوربین اصغر 
هاشمى، به یکباره بیمارى اش شدت گرفت و دیگر نتوانست گروه 
تولید را همراهى کند. به همین دلیل پرویز پورحسینى به عنوان 
بازیگر جایگزین وى انتخاب شد و ادامه نقش او را بازى کرد. او 
پس از یک دوره تحمل بیمارى سرطان مغز استخوان در سال 87 

در منزل خود درگذشت.
فیروز بهجت محمدى

یکى دیگر از این بازیگران فیروز بهجت محمدى بود. بازیگرى که 
در سریال هاى «عیاران»، «برادران خورشید»، «بوعلى سینا»، 
«سربداران»، «سمک عیار» و ... بازى کرده بود. در سال 78 به 
علت مرگ ناگهانى بهجت محمدى، نقش او در سریال «نرگس» 
به کارگردانى شــاپور قریب که در برنامه سیماى خانواده پخش 

مى شد، نیمه کاره ماند و ادامه نقشش را رضا خندان ایفاگر شد.
انوشیروان ارجمند

آخرین بــازى ارجمنــد به حضورش در ســریال «بــزم آخر» 
برمى گردد. مینى سریالى که در ایام فاطمیه (س) و در سال 94 از 
تلویزیون پخش شد. ارجمند درست اواخر بازى خود در این سریال 

به دلیل آلودگى هوا و ناراحتى قلبى درگذشت.
مهین شهابى

مهین شهابى دیگر بازیگرى بود که بعد از سه ماه بازى در سریال 
«وضعیت ســفید» به کارگردانى حمید نعمت ا...، درگیر تومور 

مغزى شد و درگذشت.
عباس غزالى، بازیگر سریال «وضعیت سفید» در این باره گفت: 
بعد از سه ماه همکارى در این سریال بیمارى خانم شهابى شدت 
گرفت و دیگر نتوانست ما را همراهى کند. بعد از مدتى خانم شهین 
تسلیمى بازیگر جایگزین وى شد و دوباره همه سکانس هایى که 

در آن سه ماه ضبط شده بود، مقابل دوربین رفت.
حسین پناهى

پناهى نیز از جمله بازیگرانى بود که به دلیل ایست قلبى درگذشت. 
از معروف ترین کارهایى که او در سال هاى حیات خود بازى کرده 
بود، مى توان به «محله برو بیا»، «محله بهداشت»، «گرگ ها»، 
«کوچک جنگلى»، «رعنا»، «روزى روزگارى»، «شاخه طوبى»، 
«شلیک نهایى»، «آژانس دوستى» و «روزگار قریب» اشاره کرد.

اما او بیشتر با سریال «آژانس دوستى» در میان مخاطبان جاى 
خود را باز کرد. «لطفعلى»، نوکر حکیم گرگان نقشــى بود که او 
در سریال «روزگار قریب» ســاخته کیانوش عیارى بازى کرده 
بود. پناهى در سال 81 در ســریال «روزگار قریب» بازى کرد و 
این سریال در سال 86 از شبکه 3 ســیما پخش شد و او یکى از 
بازیگرانى است که در زمان حیات خود آخرین بازى اش را ندید.  

عباس امیرى
عباس امیرى، بازیگر سریال هاى «امام على (ع)»، «تنهاترین 
سردار»، «کوچک جنگلى»، «مختارنامه»، «یوسف پیامبر(ع)»، 
«شوق پرواز»، «کاله پهلوى» و ...  در سال 89 و حین بازى در 
تله فیلمى با عنوان «صبح بخیر سرکار» در حالى که قصد داشت 
از فومن به رشت برود، در سانحه تصادف درگذشت و از آنجایى 
که بخش زیادى از سکانس هاى مربوط به بازى وى ضبط شده 
بود، دیگر بازیگر جایگزینى برایش انتخاب نشد. از ماندگارترین 
بازى هاى او «یوسف پیامبر(ع) را مى توان نام برد که نقش کاهن 

اعظم معبد آمون را بازى مى کرد.
حسین محب اهرى

حسین محب اهرى، بازیگر آثارى چون «محله برو بیا»، «بوعلى 
سینا»، «سربداران» و «دردسرهاى عظیم» پس از مدت ها دست 
و پنجه نرم کردن با بیمارى سرطان در دى ماه 1397 در سن 67 

سالگى دار فانى را وداع گفت.
محب اهرى که بازى در سینما را از سال 1365 با ایفاى نقش 
کوچکى در فیلم «رابطه» به کارگردانى پوران درخشــنده» 
آغاز کرده بود در اواخر عمرش به سرطان مبتال شده بود اما با 
وجود این همچنان از سوى کارگردان ها براى ایفاى نقش از 
وى دعوت به همکارى مى شد. آخرین پالن هاى ضبط شده 
از این بازیگر مربوط به «خداحافظ دختر شــیرازى» افشین 
هاشمى است که ناظم مدرسه سریال «ق مثل قلقلک» هرگز 
موفق به تماشاى آن نشد. کیانوش عیارى هم بازى در نقش 
یک صحاف را در ســریال «87 متر» براى این بازیگر درنظر 
گرفته بود اما وى در حین ضبط یکى از پالن ها حالش وخیم 
و روانه بیمارستان شد و دست تقدیر نقش او را در این سریال 

ناتمام گذاشت.

منوچهر والى زاده مى گوید شیوع کرونا باعث شده که دوبله لذت گذشته 
را نداشته باشــد زیرا هر یک از افراد باید به صورت جداگانه نقش ها را 

دوبله کنند.
این دوبلور پیشکسوت سینما و تلویزیون درباره فعالیت هاى اخیر خود 
اظهار کرد: در این ایام بیشتر وقتم صرفه دوبله در نماواست، البته ایام 
کرونا کامًال دنیاى جدیدى را پیش روى دوبله باز کرده است که خوشایند 
نیست. در این دوران ما مجبوریم هر یک جداگانه به استودیو برویم و 
دوبله را انجام بدهیم، بدون اینکه دوبلورهاى نقش هاى مقابل خود را 

ببینیم. این اتفاق مطلوب نیست و از لذت دوبله کاسته است.
این پیشکســوت دوبله درباره دوبله هاى زیرزمینى بیــان کرد: با واژه 

زیرزمینى موافق نیســتم چون به هنر نمى توان صفت زیرزمینى داد. 
درباره افرادى که در این حوزه کار مى کنند نیز باید بگویم آنها جوانانى 
هستند که به این شغل عالقه دارند، اما روشى که پیش گرفتند از روى 
ناچارى اســت، چون راهى دیگر براى فعالیت در حوزه مورد نظرشان 

نیافته اند.
والى زاده در پایان درباره شرایط کار در دوران کرونا گفت: تا چندى پیش 
به واسطه شیوع کرونا کار دوبله تعطیل شده بود و همین موضوع روى 
زندگى هنرمندان تأثیر منفى گذاشت اما هم اکنون با از سرگیرى کار، 
وضعیت کمى بهتر شده و دوبلورها قادرند با کار کردن نیازهاى خانواده 

خود را برطرف کنند.

کرونا از لذت دوبله کاسته است
منوچ
را ند
دوبله
ایند
اظها
کرون

نیست
دوبله
ببینی
اینپ

کدام بازیگران زمان ساخت سریال درگذشتند؟

در فاصله چند روز مانده تا اکران «زن ها فرشــته اند 2» نخستین پوستر این 
فیلم منتشر شد.

«زن ها فرشته اند 2» فیلمى از آرش معیریان و یک کمدى-فانتزى است که از 
25 تیر در 200 سالن سینما در سراسر ایران روى پرده خواهد رفت.

حسین فرحبخش، تهیه کننده این فیلم اســت و ایرج خواجه امیرى، خواننده 
پیشکسوت هم قطعاتى را براى «زن ها فرشته اند 2» خوانده است.

محمدرضا شریفى نیا، نیوشا ضیغمى، سحر قریشى، نسرین مقانلو، میرطاهر 
مظلومى، على صادقى، مریم سعادت، سیروس همتى، مهتاج نجومى، شهین 
تسلیمى، حسین ملکى، احمدرضا موسوى، صدیقه کیانفر، شیرین ایزدى، آیدا 

نورى و مهدى صارمى بازیگران این کمدى هستند.

پوستر «زن ها فرشته اند 2» 
منتشر شد

شهین تســلیمى، بازیگر توانمند ســینما و تلویزیون در گفتگویى، درباره 
شوهرش توضیح مى دهد. او مى گوید:

فقط یک نفر است که خیلى به من صدمه زد و به کل زندگى ام. سعى مى کنم 
هم فراموش کنم هم ببخشمش، اما ما آدمیزادیم، هر چقدر هم روى خودمان 
کار کرده باشیم و با خدا هم رابطه خوبى داشته باشیم، اما برخى را نمى توان 
بخشید. فراموش کردن و بخشیدن در کنار هم هستند. کسى که بخشیده 

باشد حتماً فراموش هم مى کند.
اگر مى گوید بخشیده ام، اما فراموش نمى کنم پس نبخشیده! مثًال همسرم 
که چند ماه قبل در استرالیا از دنیا رفت، شاید اگر کس دیگرى جاى من بود 
او را نمى بخشید، اما من بخشیدم، چون پدر بچه هایم است. ما سفر خارج از 
کشور زیاد مى رفتیم تا چند سال قبل که به استرالیا رفتیم و همانجا ماندگار 
شد، اما من آدمى نبودم و نیستم که از وطنم به کشور دیگرى مهاجرت کنم 
و همانجا بمانم. این مهاجرت مرا خیلى اذیت کرد و مشکالتى برایم به وجود 

آورد، اما همسرم را بخشیدم بخاطر بچه هایم.
به نظرم همه آدم ها، کسانى را در ذهن یا دلشان دارند که اذیتشان کرده اند و 
شاید نتوانند آنها را ببخشند. اما راستش آدم به جایى در زندگى اش مى رسد 
که ترجیح مى دهد، ببخشد تا خودش راحت زندگى کند. چرا باید یک کینه 
یا ناراحتى یا دل شکســتگى را روى دوشت بگذارى و با خودت این طرف و 

آن طرف ببرى. همه چیز بستگى به ایمان آدم ها دارد. 
پرویز پرستویى و حبیب رضایى دو چهره سرشــناس دنیاى هنر هستند که این روزها با 

سریال «هم گناه» در نمایش خانگى حضور دارند.

فیلم «آژانس شیشه اى» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا 22 سال پیش در سینماهاى 
کشور اکران شد و پرویز پرســتویى و حبیب رضایى دو بازیگر این فیلم سینمایى بودند 
که براى اولین بار در کنار هم ظاهر شــدند. «آژانس شیشه اى» فیلمى به نویسندگى و 
کارگردانى ابراهیم حاتمى کیاست که سال 1376 ســاخته شد و یکى از پرافتخارترین 
فیلم هاى ابراهیم حاتمى کیا در طول ســال ها فعالیت هنرى او در سینماســت. پرویز 
پرستویى و حبیب رضایى در این فیلم ایفاگر دو نقش اصلى حاج کاظم و عباس هستند که 

بازى هاى درخشانى را در این فیلم به نمایش گذاشتند.
اما سریال «هم گناه» به کارگردانى مصطفى کیایى یکى از سریال هاى پرطرفدار این 
روزهاى نمایش خانگى است که فصل دوم آن در حال پخش است و بازیگران سرشناس 
زیادى در آن ایفاى نقش مى کنند. پرویز پرستویى و حبیب رضایى که تجربه بازى در کنار 
هم را در فیلم «آژانس شیشه اى» داشتند بار دیگر در سریال «هم گناه» با هم همبازى 

شدند و ایفاگر نقش «فریبرز صبورى» و «پرویز کوهى» در این سریال هستند.
«هم گناه» روایتگر داســتانى اجتماعى و خانوادگى اســت که پرویز پرستویى در این 

سریال ایفاگر نقش یک سرهنگ آگاهى است و حبیب رضایى با نقش «پرویز» برادر زن 
پرستویى و خالفکارى است که در جعل اسناد است.

ببخش و فراموش کن

پرویز پرستویى و حبیب رضایى؛ 22 سال بعد
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سپاهان و پارس جنوبى جم، امشب در نقش جهان

پارس جنوبى جم را 
جمع کنید!

تیم فوتبال سپاهان در هفته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ 
برتر میزبان تیم پارس جنوبى جم است.

هفته بیســت و چهارم رقابت هاى لیگ برتر، جام خلیج فارس  
امشب با برگزارى شش دیدار پایان مى یابد که در یکى از این 
رقابت ها، سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم 

پارس جنوبى است.
لیگ نوزدهم به واپســین هفته هاى خود نزدیک مى شــود و 
سپاهان در هفت هفته مانده به پایان رقابت ها، باید به مصاف 
تیم پارس جنوبى برود؛ بازى حساسى که نتیجه آن عالوه هر 
دو تیم براى تیم هاى شــهرخودرو، تراکتور، فوالد و استقالل 
نیز حائز اهمیت بوده و پیروزى سپاهان با توجه به نتیجه دیدار 
حساس پرسپولیس و ما شین ســازى مى تواند امید زردپوشان 

براى کسب قهرمانى را بازگرداند.
از طرف دیگر شــاگردان قلعه نویى با شــهرخودرو هم امتیاز 
هستند و تیم هاى فوالد، تراکتور و استقالل با اختالف یک، 2 
و 4 امتیاز در تعقیب این تیم هستند و همین نزدیکى امتیازات 
موجب شده است تا در این هفته هاى پایانى لیگ برتر، کورس 
شدیدى بر سر کسب سهمیه آســیایى در گرفته و بازى هاى 

باقیمانده از حساسیت باالترى برخوردار باشد.
سپاهان در حالى آماده این رقابت مى شــود که هفته گذشته 
مقابل سایپا، تن به تســاوى خانگى داد تا 41 امتیازى شده و 
با اســتفاده از تفاضل گل بهتر در رده دوم جدول باقى بماند. 
در آن سو بازى حساس پارس جنوبى مقابل استقالل، به دلیل 
مثبت شدن تست چند تن از شــاگردان مجیدى برگزار نشد تا 

طالیى پوشان جم با یک بازى کمتر به اصفهان سفر کنند.
سپاهان مقابل پارس جنوبى کار سختى را در پیش دارد. افت 
محسوس شاگردان قلعه نویى در فاز هجومى در کنار شیوه بازى 
تیم پارس و دفاع فشرده و تخریبى این تیم مى تواند شرایط را 

براى سپاهانى ها سخت کند.
ســپاهان در چند هفته گذشــته عملکرد چندان خوبى در فاز 
هجومى نداشته و مهاجمان این تیم شدیداً فرصت سوز شده اند. 
شناخته شدن روش و سیستم بازى ســپاهان براى تیم هاى 
مقابل و آنالیز دقیق آنها از نوع بازى این تیم، فرصت بســتن 
کانال هاى نفوذى ســپاهانى ها را در اختیار رقبا قرار مى دهد 
و همین امر گلزنى را براى مهاجمان این تیم سخت تر از قبل 

کرده است.
از طرف دیگر پارس در خطر سقوط قرار دارد و همین امر باعث 

مى شود تا شاگردان افاضلى در هفته هاى پایانى لیگ از انگیزه 
دوچندانى برخوردار باشند و براى باقى ماندن در لیگ با تمام 

وجود بازى کنند.
در آن ســو پارس جنوبى تیم سرسختى اســت که در مقابل 
تیم هاى مدعى به راحتى امتیاز از دســت نمى دهد. شاگردان 
افاضلى در شــش هفته گذشــته یک برد، ســه تساوى و دو 
شکست را به دست آورده  اند و با 20 امتیاز و یک بازى کمتر در 

رده سیزدهم جدول جاى دارند.
تیم افاضلى بازیکنان خوبــى در خط حمله داشــته و در فاز 
تهاجمى عملکرد قابل قبولى دارد امــا در خط دفاع عملکرد 
این تیم متوســط بوده و زمانى که تحت فشار قرار مى گیرد، 

دروازه اش به راحتى باز مى شود.
ســپاهانى ها مقابل پارس جنوبى با دو دردسر بزرگ روبه رو 
هستند. مشکل نخست سپاهانى ها، افت محسوس مهاجمان 
این تیم به ویژه شهباززاده و کى روش استنلى است. شهباززاده 
در دو دیدار قبلى سپاهان عملکرد ضعیفى داشته و در آن سو 
استنلى دیرتر از سایر بازیکنان به تمرینات سپاهان اضافه شد، 
هنوز آمادگى الزم را به دســت نیاورده و همین امر شرایط را 

براى شاگردان قلعه نویى سخت کرده است.
از طرف دیگر غیبت نورافکــن و غیبت احتمالى رفیعى 

به دلیل مصدومیت، خالقیت خط میانى ســپاهان را 
کاهش داده و مى تواند سپاهان را در فاز هجومى با 

مشکل روبه رو کند؛ با وجود این، تجربه باالى 
ســپاهانى ها مى تواند در این دیدار عصاى 

دست زردپوشان شــده و شرایط را به نفع 
آنها تغییر دهد.

چالش اصلى قلعه نویى در بازى امشب، 
حل معضــل گلزنى ســپاهان اســت. 

قلعه نویى به خوبــى مى داند براى کســب 
سهمیه و باقى ماندن کورســوى امید قهرمانى، چاره اى جز 
پیروزى در این دیدار ندارد و باید مشکل گلزنى مهاجمانش 

را برطرف کند.
آنچه مشخص است انگیزه باالى هر دو تیم و نیاز مبرم آنها 
به 3 امتیاز بازى، مى تواند این دیدار را به یکى از جذاب ترین 
رقابت هاى هفته بیســت و چهارم تبدیل کند؛  با وجود این، 
باید منتظر ماند و دید که اتفاقات به نفع کدام تیم رقم خواهد 

خورد.

مدافع سپاهان در مورد شرایط تیمش و همچنین رهایى خودش از بند مصدومیت صحبت 
کرد.

مهدى ترکمان در گفتگویى اظهار کرد: چند روز مانده بود به شروع بازى ها که در جریان 
تمرینات کشیدگى عضله چهارسر ران برایم پیش آمد و MRI گرفتم و بعد از آن کارهاى 
بهبودى خودم را شــروع کردم و مدتى تمرینات انفرادى داشتم و از روز چهارشنبه به 
تمرینات اضافه شدم. متأسفانه این مصدومیت در بد مقطعى برایم پیش آمد و دو بازى 
مهم و حساس را از دست دادم ولى تالشم را مى کنم تا نظر کادرفنى را براى حضور در 

ترکیب از بازى هاى بعد جلب کنم.
مدافع سپاهان در مورد ناراحتى هواداران این تیم از نتیجه بازى با سایپا هم توضیح 
داد: هواداران حق دارند ناراحت باشند و همیشه حق با آنهاست ولى با چند نفرشان که 
صحبت کردم قبول داشتند که تیم ما همه کار کرد ولى بازى بسته حریف کار ما را 
خراب کرد و بدشانس هم بودیم. ما جلوى تیم هاى باالى جدول بهتر نتیجه گرفتیم 
چون مثل ما براى بردن به زمین مى آیند ولى تیم هایى که به دنبال مساوى هستند 

کار ما را سخت مى کنند.
وى در مورد افزایش اختالف با پرسپولیس و اینکه مى گویند کار قهرمانى تمام شده 
است هم توضیح داد: فوتبال قابل پیش بینى نیست و هر اتفاقى در آن ممکن است رخ 
دهد. ما وظیفه داریم تا آخرین هفته تالش کنیم و بهترین نتایج ممکن را کسب کنیم 
و بقیه اش با خداست. اختالف امتیاز زیاد شده ولى بازهم هفت بازى باقى مانده است 
و باید ببینیم چه خواهد شد. ضمن اینکه به جز لیگ جام حذفى را هم داریم و مى توانیم 

اگر خدا خواست یک جام به هواداران هدیه بدهیم.
مدافع ســپاهان در پایان در مورد رقابت با سعید 
آقایى و شایان مصلح در پست دفاع چپ 
گفت: من در تیم دو هم پستى و دوست 
خوب دارم و در حقیقت ما دوســت 

هستیم و رقیب هم نیستیم. 

مهدى ترکمان: 

مى توانیم یک جام به 
هواداران هدیه دهیم

با تهمت زنندگان هم برخورد کنید

مدافع سپاهان با گرفتن رضایتنامه از این تیم به شهر خودرو پیوست.
 داود رجبى، مدافع تیم بادران که با قرارداد قرضى از سپاهان به این تیم لیگ یکى 
پیوسته بود با قراردادى داخلى به عضویت شهرخودرو در آمد. رجبى فصل گذشته 
عضو گل ریحان بود و امســال به صورت قرضى از سپاهان به بادران پیوسته بود 
رضایتنامه خود را از طالیى پوشان گرفت و به تیم مشهدى پیوست.  رجبى 23 سال 

دارد و در پست دفاع چپ بازى مى کند.

سایپا یک مساوى ارزشمند از سپاهان گرفت؛ نتیجه اى که هم بر معادالت باالى 
جدول مؤثر بود و هم امیدهاى نارنجى پوشان براى بقا در لیگ برتر را افزایش داد. 
حاال روزبه شاه علیدوســت براى اینکه ارزش کار هم تیمى هایش را به رخ بکشد 
گفته: «قیمت سه بازیکن ســپاهان به اندازه 20 بازیکن ماست.» اوًال که کًال با 
این منطق مشکل داریم. این جمالت ما را یاد همان مقایسه هاى معروف شاغالم 
پیروانى بین تانک و تیرکمان مى اندازد. باالخره همه جاى دنیا یکســرى تیم ها 
پولدارترند و یکسرى فقیرتر. قرار هم نیست همیشــه پولدارها فقرا را ببرند. اگر 
اینطورى بود اصًال مسابقه اى برگزار نمى شد و از همان اول جام را به گران ترین 
تیم مى دادند. ثانیاً ، روزبه باید بداند تازه این سپاهان به قول امیر قلعه نویى پنجمین 
تیم پرهزینه لیگ برتر اســت؛ ببین نسبت بازیکنان ســایپا با آن چهار تیم دیگر 

چطورى است!

رجبى با رضایتنامه به مشهد رفت

چه مقایسه اى مى کنى روزبه جان!

تیم فوتبال سپاهان در هفته بیست و سوم لیگ برتر و در حالی که در تهران 
با سایپا دیدار داشــت، براي یازدهمین بار در این فصل مقابل حریف خود 

متوقف شد و به تساوي رسید.
شاگردان قلعه نویی در این دیدار حمالت زیادي انجام دادند و در اکثر دقایق 
بازي صاحب توپ و میدان بودند اما در رســیدن به دروازه حریف و گلزنی 
ناکام ماندند تا اندك شانس کسب قهرمانی در صورت لغزش پرسپولیس 

نیز از دست برود.
به این ترتیب طالیی پوشان با 41 امتیاز در رده دوم جدول رده بندي قرار 
گرفتند و حاال بعد از ناکامی در کسب قهرمانی حتی رده دوم خود را نیز در 
خطر می بینند و براي کسب سهمیه آسیایی رقابت سختی با شهر خودرو، 

تراکتور، فوالد و حتی استقالل دارند.
فاصله 12 امتیازي سپاهان با پرسپولیس صدرنشین (تا پایان هفته بیست 
و سوم) در حالی ایجاد شده است که این تیم در 11 بازي به تساوي رسیده 

و جالب تر آنکه در شش دیدار که با تساوي به پایان رسیده موفق به گلزنی 
نشده است؛ به این ترتیب 12 امتیاز در بازي هایی از دست رفته که سپاهان 
در باز کردن دروازه حریف موفقیتی نداشــته اســت. قضیه وقتى تأسف 
برانگیز است که سپاهان در چند مرحله نیم فصل اول صدرنشین بود ولى 
این تساوى ها باعث شد پرسپولیس خشنود  و بتواند از زردپوشان عبور کند.

درست است که شاگردان قلعه نویی با 32 گل زده سومین خط حمله لیگ 
برتر را در اختیار دارند اما در بازي هایی که حریف دفاع منســجمی دارد و 
بازي گره می خورد، خالقیتی براي رسیدن به دروازه حریف دیده نمی شود 

تا امتیازات به راحتی آب خوردن از دست بروند.
طالیی پوشان در فصل گذشته و در مجموع 30 بازي که انجام دادند موفق 
به زدن 46 گل و بیشتر از هر تیمی شده بودند که آمار 1/5 گل به ازاي هر 
بازي را نشان می داد اما در فصل جاري تا این جاي لیگ متوسط 1/4 گل 

را داشته است.

همه این اتفاقات براي سپاهان در حالی رخ داده است که در نشست 
خبري پیش از بازي سپاهان و نفت مسجد سلیمان در هفته چهارم 
لیگ خبرنگار خبرگزارى «فارس» ســئوالی از قلعه نویی پرسید که 

واکنش سرمربی سپاهان را به دنبال داشت.
وقتی از قلعه نویی پرسیده شد حاال که سپاهان ساختار دفاعی خوبی 
دارد، نیاز نیست براي خط حمله نیز تدبیري اندیشیده شود تا این تیم 
بتواند امتیاز هاي الزم را در بازي هاي لیگ برتر کسب کند، سرمربی 
سپاهان این سئوال را کارشناسی ندانســت و بعد از برخی صحبت ها 
پاسخی به این پرسش نداد که اى کاش صداى این انتقادها را مى شنید.

سپاهان که در این فصل ســاختار دفاعی خوبی داشت و به لطف حضور 
پیام نیازمنــد در دروازه کمترین گل خــورده را بعد از پرســپولیس دارد 
اما به دلیل مشــکالت در خط حملــه قهرمانی لیگ برتــر را به راحتی

 از دست داد.

حیف از سپاهانى که صدرنشین بود 

شــروع مجدد لیگ نوزدهم فوتبال براى داوران 
دوباره با حاشــیه همراه بود؛ از اشتباهات عجیب 
داورى تا تهمت زدن به یک داور توســط سرمربى 

یکى از تیم هاى لیگ برترى. 
این حواشى در حالى براى داوران رخ داده که یک 
قانون، دســت و پاى داوران را بسته و در واقع آنها 
حق دفاع از عملکرد خود در رسانه ها ندارند و تنها 
باید شاهد قضاوت کارشناسان و تهمت هاى سایر 
اعضاى فوتبال باشند؛ قانونى که ابتدا فیفا بنیانگذار 
آن بود و فدراسیون فوتبال کشورهاى مختلف به 

تابعیت از فیفا، آن را در آیین نامه خود گنجاندند.
فرهنگ فوتبال در ایران نســبت به سایر کشورها 
به خصوص در اروپا متفاوت است. مدت هاست که 
اعتراض به داور پس از هر تصمیمش چه اشتباه و 
چه درست از مد افتاده اما در ایران کافى است داور 
سوت بزند تا عده  زیادى از تیمى که سوت علیه آنها 
زده شده به داور حمله و به او اعتراض کنند. برایشان 
فرقى هم ندارد این مسئله ســر یک خطا در میانه 
میدان باشد یا اعالم خطاى پنالتى. اگر داور در یکى 
دو صحنه حتى کوچک، به ضرر تیمى سوت بزند 
و همان تیم بازى را با شکســت پشت سر بگذارد، 
مقصر اصلى شکست، داور است و مسائل فنى هیچ 

ربطى در شکست آن تیم ندارد؛ کوچک و بزرگ آن 
تیم هم مقصر را تیــم داورى اعالم مى کنند و اگر 
جاى تهمت باشد، یک تهمت هم مبنى بر تبانى یا 
رفاقت داور با سرمربى تیم حریف مى زنند. داور هم 
که حق دفاع از عملکرد خود در رسانه ها را ندارد، باید 
پاى قضاوت این کارشناس و آن کارشناس بنشیند 

و زبان به اعتراض باز نکند.
در واقع ایــن قانون شــاید مانع دخالــت داور در 
حاشیه ها شود اما فشار ناشى از ســکوت در برابر 
بى عدالتى را روى داور افزایش مى دهد و در بسیارى 
از موارد داور در بازى هاى دیگــر تمرکز خود را از 

دست داده و اشتباه بزرگى انجام مى دهد.
 کاش حاال که با الگو گرفتن از فیفا به داوران براى 
مصاحبه در خصــوص عملکرد خــود مجوز داده 
نمى شــود، طبق قانون همان فیفا با سرمربیان و 
بازیکنان و سایر اعضاى باشگاه ها که بى پروا علیه 
داوران صحبت مى کنند و بــه آنها تهمت مى زنند 
هم برخورد شدید صورت بگیرد. اگر کسى به یک 
داور تهمتى زد، سریع آن را بررسى کنند. اگر راست 
بود، داور را جریمه و توبیخ کننــد و اگر دروغ بود، 
تهمت زننده را محروم کنند تا دامنه شایعه و شائبه 

روز به روز گسترده تر نشود.

حت فشار قرار مى گیرد، 

و دردسر بزرگ روبه رو 
ت محسوس مهاجمان 
ستنلى است. شهباززاده 
عیفى داشته و در آن سو 
نات سپاهان اضافه شد، 
ه و همین امر شرایط را 

ست.
ت احتمالى رفیعى 

ىســپاهان را
ز هجومى با
به باالى

عصاى 
نفع 

ب، 
ت. 

ســب 
قهرمانى، چاره اى جز 
کل گلزنى مهاجمانش 

دو تیم و نیاز مبرم آنها 
به یکى از جذاب ترین 
یل کند؛  با وجود این، 
ع کدام تیم رقم خواهد 

مدافع سپاهان درمورد شرایط تیمشو همچنین رهایى خودشاز بند مصدومیت صح
کرد.

مهدى ترکمان در گفتگویى اظهار کرد: چند روز مانده بود به شروع بازى ها که در جر
Iتمرینات کشیدگى عضله چهارسر ران برایم پیش آمد و MR گرفتم و بعد از آن کاره

روز چهارشنبه بهبودى خودم را شــروع کردم و مدتى تمرینات انفرادى داشتم و از
تمرینات اضافه شدم. متأسفانه این مصدومیت در بد مقطعى برایم پیش آمد و دو با
مهم و حساس را از دست دادم ولى تالشم را مى کنم تا نظر کادرفنى را براى حضو

ترکیب از بازى هاى بعد جلب کنم.
مدافع سپاهان در مورد ناراحتى هواداران این تیم از نتیجه بازى با سایپا هم توض
داد: هواداران حق دارند ناراحت باشند و همیشه حق با آنهاست ولى با چند نفرشان
م صحبت کردم قبول داشتند که تیم ما همه کار کرد ولى بازى بسته حریف کار
خراب کرد و بدشانس هم بودیم. ما جلوى تیم هاى باالى جدول بهتر نتیجه گرف
چون مثل ما براى بردن به زمین مى آیند ولى تیم هایى که به دنبال مساوى هس

کار ما راسخت مى کنند.
وى در مورد افزایشاختالف با پرسپولیس و اینکه مى گویند کار قهرمانى تمامش
است هم توضیح داد: فوتبال قابل پیش بینى نیست و هر اتفاقى در آنممکن است
دهد. ما وظیفه داریم تا آخرین هفته تالش کنیم و بهترین نتایج ممکن را کسب ک
و بقیه اش با خداست. اختالف امتیاز زیاد شده ولى بازهمهفت بازى باقى مانده اس
و باید ببینیم چه خواهد شد. ضمن اینکه به جز لیگ جام حذفى را هم داریمو مى تو

اگر خدا خواست یک جام به هواداران هدیه بدهیم.
مدمدافعافعســپاهان در پایان در مورد رقابت با س
چ یایىوو شایان مصلح در پست دفاع آق
گفت: من در تیم دو هم پستى و دوس
خوب دارم و در حقیقت ما دوسـ

هستیم و رقیب هم نیستیم. 

مهدى ترکم

مى توانیم یک جام ب
هواداران هدیه دهی

لی رخ داده است که در نشست 
مسجد سلیمان در هفته چهارم 
ســئوالی از قلعه نویی پرسید که 

 داشت.
که سپاهان ساختار دفاعی خوبی 
تدبیري اندیشیده شود تا این تیم 
کسب کند، سرمربی ي لیگ برتر

بعد از برخیصحبت ها  نســت و
ش صداى اینانتقادها را مى شنید.

فاعی خوبی داشت و به لطف حضور 
ل خــورده را بعد از پرســپولیس دارد 
ــه قهرمانی لیگ برتــر را به راحتی

 یکى از اتفاقات بدى که در فوتبال ایران افتاده این اســت کــه تا تقى به توقى 
مى خورد، همه مى خواهند به فیفا و AFC شــکایت کنند. باشگاه تراکتور که کًال 
یک روز در میان تهدید مى کند یک چیزى را بــه فیفا گزارش خواهد داد، پارس 
جنوبى هم گفته جریان بازى با اســتقالل را از طریق فدراسیون جهانى پیگیرى 
مى کند، استقالل هم گفته اگر اصرار به برگزارى بازى ها با وجود نفرات مبتال به 
کرونا وجود داشته باشد، به فیفا و AFC شکایت مى کند. یعنى فقط همین مانده که 
مثًال ذوب آهن به فیفا شکایت کند که: «این بازیکن جدید پیکان خیلى اوت هاى 
بلندى مى اندازد، اینطورى قبول نیست!» آقا ول کنید سر جدتان. حتى تهدیدش 
هم قشنگ نیست. مسئوالن فیفا آنجا ننشســته اند که خرده فرمایشات شما را 
رفع ورجوع کنند. ناسالمتى خود فدراسیون کمیته انضباطى دارد. اینقدر ما را در 

دنیا مایه ریشخند نکنید.

تا تقى به توقى مى خوره،  فیفا؟

 مهاجم اســتقالل به تازگى زانوى مصدوم خود را 
به تیغ جراحان سپرد تا مراحل درمانى را طى کند.

 مرتضى تبریــزى، مهاجم تیم فوتبال اســتقالل 
مدتى است به علت پارگى رباط صلیبى خانه نشین 
شده و امکان حضور در تمرینات و بازى هاى 

استقالل را ندارد.
در این میــان، احمد ســعادتمند، 
مدیرعامــل اســتقالل بعــد از 
مصدومیت تبریــزى خبر از تمدید 
قــرارداد او براى فصــل آینده داد، 
اما شــایعاتى به گوش مى رسد مبنى 
بــر اینکه یحیــى گل محمدى 
برنامه هایى براى جذب 
ایــن مهاجــم در 
پنجره تابستانى 

داشته است.

تبریزى در ذوب آهن اصفهان شاگرد گل محمدى 
بود و سرمربى پرسپولیس شــناخت خوبى از این 
مهاجم دارد. با توجه به جدایى آنتونى اســتوکس و 
اینکه اوساگوآنا هنوز موفق نشده به ایران بازگردد، 
طبعًا گل محمــدى باید براى فصــل آینده و لیگ 
قهرمانان آسیا به دنبال مهاجم جدید باشد و طبق 
شــنیده ها، یکى از بازیکنان مورد نظر او مرتضى 

تبریزى خواهد بود.
البته در مــورد این بازیکن شــایعه شــده بود که 
فوالدى هــا در نیم فصل قصد داشــتند تبریزى را 
جذب کنند اما فرهاد مجیدى اجازه اضافه شــدن 
این بازیکن به تیمى که جــواد نکونام هدایت آن 
را برعهده دارد را نداده و حاال هم شــنیده شــده 
گل محمــدى به دنبــال جذب تبریــزى بوده که 
مصدومیت او، همه این برنامه هــا را به هم ریخته 

است. 

 پرسپولیس 
 گل نزن آبى ها 
را مى خواست؟
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مفاد آرا
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

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

مقررات اقدام خواهد شد.
1 -  راى شــماره   139860302026022123   مورخ  1398/12/15  آقاي خلیل 
لنجی فسخودي به شناســنامه شــماره 1 کدملی 1239819579 صادره اردستان 
فرزند عباس نســبت به 37,452 سهم مشــاع از 425,776  سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
2 -  راى شماره   139860302026022124   مورخ  1398/12/15  خانم عصمت 
بابائی به شناسنامه شماره 14 کدملی 4171979625 صادره الیگودرز فرزند رحمت 
اله نسبت به 12,551 سهم مشاع از 425,776ســهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
3 -  راى شــماره   139860302026022125   مورخ  1398/12/15  آقاي مسعود 
فهیمی نیا به شناسنامه شماره 1599 کدملی 1287242618 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به 37,373 سهم مشاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
4 -  راى شــماره   139860302026022126   مــورخ  1398/12/15  خانم زهرا 
ابوالحسنی به شناســنامه شــماره 37483 کدملی 1282302280 صادره اصفهان 
فرزند علی نســبت به 49,062 ســهم مشاع از 425,776 ســهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
5 - راى شــماره   139860302026022127   مورخ  1398/12/15  آقاي مجید 
شفیعیون به شناسنامه شماره 45709 کدملی 1280882670 صادره اصفهان فرزند 
جعفر نسبت به 8,334 سهم مشاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
6 - راى شماره   139860302026022129   مورخ  1398/12/15  خانم فرینا فلکی 
ناقچی به شناسنامه شــماره 492 کدملی 1819131793 صادره آبادان فرزند عزت 
اله نسبت به 40,744 سهم مشــاع از 425,776 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
7 - راى شــماره   139860302026022130   مورخ  1398/12/15  خانم منیژه 
صدیقی مورنانی به شناسنامه شماره 2212 کدملی 1285871286 صادره اصفهان 
فرزند مهدي نســبت به 47,247 سهم مشــاع از 425,776 سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
8 - راى شــماره   139860302026022131   مورخ  1398/12/15  خانم اعظم 
اله دادي به شناســنامه شــماره 476 کدملی 1290968136 صادره اصفهان فرزند 
رضا نسبت به 40,671 سهم مشاع از 425,776 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
9 - راى شــماره   139860302026022132   مورخ  1398/12/15  خانم ایران 
شیرانی بیدآبادي به شناسنامه شــماره 182 کدملی 1291010858 صادره اصفهان 
فرزند چراغعلی نسبت به 18,082 ســهم مشاع از 425,776 سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
10 - راى شماره   139860302026022133   مورخ  1398/12/15  آقاي احمد 
امین الرعائی به شناســنامه شــماره 168 کدملی 1286932599 صادره اصفهان 
فرزند مرتضی نسبت به 12,411 سهم مشــاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
11 - راى شــماره   139860302026022134   مــورخ  1398/12/15   آقــاي 
حمیدرضا محمدزاده به شناسنامه شماره 431 کدملی 1284683370 صادره اصفهان 
فرزند رمضان نســبت به 6,411 سهم مشاع از 425,776 ســهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
12 - راى شماره   139860302026022135   مورخ  1398/12/15  آقاي مرتضی 
بهرامی خوندابی به شناسنامه شــماره 391 کدملی 1291162569 صادره اصفهان 
فرزند علی نســبت به 54,719 سهم مشــاع از 425,776سهم ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
13 - راى شماره   139860302026022137   مورخ  1398/12/15  آقاي کمال 
مظاهري به شناســنامه شــماره 71172 کدملی 1281809683 صادره اصفهان 
فرزند مهدي نسبت به 13,67975 سهم مشاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
14 - راى شماره   139860302026022138   مورخ  1398/12/15  آقاي مصطفی 
پهلوانی نژاد به شناسنامه شــماره 59229 کدملی 1281687383 صادره اصفهان 
فرزند رضا نســبت به 13,67975 سهم مشــاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
15 - راى شــماره   139860302026022139   مــورخ  1398/12/15  آقــاي 

منوچهر زارعی به شناســنامه شــماره 37 کدملی 1291198164 صادره اصفهان 
فرزند ابوالقاسم نسبت به 27,3595 سهم مشاع از 425,776سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
16 - راى شماره   139860302026022140   مورخ  1398/12/15  خانم مریم 
صدیقی به شناسنامه شماره 8 کدملی 1291033564 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به 6 سهم مشاع از 425,776سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
421,30 مترمربع پالك شماره 15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شماره   139860302026015643   مورخ  1398/10/04   آقاي محمود 
رستمیان به شناسنامه شــماره 1098 کدملی 1284396762 صادره اصفهان فرزند 
علی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 194,50 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى محمد حسین مارانى
18 - راى شماره   139860302026021088   مورخ  1398/11/30  آقاي مرتضی 
میرحیدري به شناســنامه شــماره 0011495944 کدملی 0011495944 صادره 
تهران فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 162 مترمربع 
پالك شماره 15180 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد با قید به اینکه منافع موردمعامله مادام 
الحیات على میرحیدرى متعلق به وى وپس ازفوت مشــارالیه تابع عین ومتعلق به 

متقاضى خواهد بود.
19 - راى شماره   139860302026022239   مورخ  1398/12/20  اقاى حسین 
اعظمى به شناسنامه شماره 93 کدملی 6609571775 صادره دولت اباد فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 243,09 مترمربع از پالك شماره 
4و5و6 فرعــى از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
20 - راى شماره   139860302026022281   مورخ  1398/12/20  خانم جمیله 
فرامرزي به شناســنامه شــماره 46 کدملی 4679657340 صادره فارسان فرزند 
عبدالرسول نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115,57 مترمربع پالك 
شماره 118 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى شیخ زین 

الدین نجفى
21 - راى شماره   139860302026022265   مورخ  1398/12/20  خانم اشرف 
معین دربارى به شناسنامه شــماره 51 کدملی 5129577361 صادره دهاقان فرزند 
سیف اله نسبت به چهاردانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 228,80 
مترمربع از پالك شماره 33 فرعى از 14915  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه 

ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
22 - راى شــماره   139860302026022266   مورخ  1398/12/20  خانم لیال 
ربیعى دهاقانى به شناسنامه شــماره 7523 کدملی 1287339281 صادره اصفهان 
فرزند بهرام نســبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
228,80  مترمربع از پالك شماره 33 فرعى از 14915  اصلی واقع در اصفهان بخش 

5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شماره   139860302026022209   مورخ  1398/12/19  آقاي محمود 
ترك مورنانی به شناسنامه شــماره 1445 کدملی 1285529944 صادره اصفهان 
فرزند رضا بصورت ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 12 مترمربع از پالك شماره 
13306 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
24 - راى شماره   139860302026022238   مورخ  1398/12/20   اقاى احمد 
گلرخى به شناسنامه شماره 17 کدملی 1229852441 صادره خوانسار فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 32,80 مترمربع از پالك شماره 210 
فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عباسعلى مهاجرانى
25 - راى شــماره   139860302026022118   مورخ  1398/12/15  خانم زهرا 
دیانی دردشتی به شناسنامه شماره 37455 کدملی 1280800161 صادره اصفهان 
فرزند مهدي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 23,95 مترمربع پالك 
شماره 270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهدى دیانى
26 - راى شــماره   139860302026022115   مــورخ  1398/12/15  آقــاي 
حمیدرضا دیانی دردشتی به شناسنامه شماره 3777 کدملی 0035334088 صادره 
تهران فرزند مهدي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 23,12 مترمربع 
پالك شــماره 270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

مهدى دیانى
27 - راى شماره   139860302026022117   مورخ  1398/12/15  آقاي علیرضا 
دیانی دردشتی به شناسنامه شــماره 42847 کدملی 0931304849 صادره مشهد 
فرزند میرزا مهدي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 23,90 مترمربع 
پالك شــماره 270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

مهدى دیانى
28 - راى شماره   139860302026022121   مورخ  1398/12/15  آقاي مرتضی 
دیانی به شناسنامه شماره 786 کدملی 1285411536 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به چهارسهم ازده سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 24,09 مترمربع 
پالك شــماره 270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

مهدى دیانى
29 - راى شماره   139860302026022122   مورخ  1398/12/15  آقاي علیرضا 
دیانی دردشتی به شناسنامه شــماره 42847 کدملی 0931304849 صادره مشهد 
فرزند میرزامهدي نسبت به شش سهم مشاع ازده سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 24,09 مترمربع پالك شماره 270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى مهدى دیانى
30 - راى شماره   139860302026022119   مورخ  1398/12/15  آقاي مجید 
دیانی دردشتی به شناسنامه شــماره 1961 کدملی 1284717194 صادره اصفهان 
فرزند مهدي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 24,08 مترمربع پالك 
شماره 270 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهدى دیانى
31 - راى شــماره   139860302026019912   مــورخ  1398/11/15  آقــاي 
غالمرضا کاویانی شمس آبادي به شناسنامه شماره 1396 کدملی 1283962901 
صادره اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 
75,20  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى  فاطمه نیسیانى
32 - راى شماره   139860302026022232   مورخ  1398/12/20  اقاى مهدى 
نوشاد به شناسنامه شماره 882 کدملی 4621437216 صادره شهرکرد فرزند اسداله 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42,50 مترمربع از پالك شماره 1 فرعى 
از 14458 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  سیف اله امینى

33 - راى شــماره   139860302026021637   مورخ  1398/12/05  خانم فریبا 
چکاوکی به شناسنامه شــماره 633 کدملی 1289340919 صادره اصفهان فرزند 
اصغر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 101,06 مترمربع از پالك شماره 
227 فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم نصرت بیضى 

اصفهانى
34 - راى شماره   139860302026022255   مورخ  1398/12/20  خانم مهرتاج 
خراسانى فردوانى به شناسنامه شماره 1302 کدملی 1286972493 صادره اصفهان 
فرزند غالمحسین نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 130,15  مترمربع از 
پالك شماره 60 فرعى از 13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى حسینقلى 

صدرى
35 - راى شماره   139860302026014232   مورخ  1398/09/14  آقاي رضا قلی 
عسگري حسن وند به شناسنامه شماره 367 کدملی 5559491969 صادره کوهرنگ 
فرزند مصطفی قلی بصورت ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 230 مترمربع 
از پالك شــماره 65 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى ربابه 

و صغرى جعفرى دلیگانى
36 - راى شماره   139860302026014232   مورخ  1398/09/14  آقاي رضا قلی 
عسگري حسن وند به شناسنامه شماره 367 کدملی 5559491969 صادره کوهرنگ 
فرزند مصطفی قلی بصورت ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 230 مترمربع 
از پالك شــماره 65 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى ربابه 

و صغرى جعفرى دلیگانى
37 - راى شماره   139960302026004411   مورخ  1399/03/22   آقاي علی آقا 
نقی دهقی به شناسنامه شماره 3699 کدملی 1090554109 صادره نجف اباد فرزند 
رضا علی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219,25 مترمربع پالك شماره 
115 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى
38 - راى شــماره   139860302026019334   مــورخ  1398/11/10  و راى 
اصالحى شــماره  139960302026002175  مورخ  1399/02/17  آقاى رجبعلی 
یحیائی به شناسنامه شماره 29 کدملی 1091907978 صادره نجف آباد فرزند فتح 
اهللا نسبت به ششدانگ یک قطعه ملک با بناى احداثى به مساحت 856,19 مترمربع 
پالك شماره 246و381 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 
خانم عصمت نجفى ازسند تقســیم نامه 1701-41,12,26 دفترخانه 86 اصفهان 

ازپالك 246 فرعى وهمچنین مالکیت مالک رسمى حسین موسوى الغروى
39 - راى شــماره   139960302026003455   مورخ  1399/03/10  خانم بتول 
رمضانی بوزانی به شناسنامه شماره 7 کدملی 1291336583 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 102 
مترمربع پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و 
امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى 

عباسعلى غزالى
40 - راى شماره   139960302026003456   مورخ  1399/03/10  آقاي ناصر 
عاصمی به شناسنامه شماره 2 کدملی 1111649596 صادره فالورجان فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 102 مترمربع 
پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عباسعلى غزالى
41 - راى شــماره   139860302026022251   مورخ  1398/12/20  خانم زهرا 
نظرى نژاد خوراسگانى به شناسنامه شماره 10215 کدملی 1283804026 صادره 
اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 101,90  مترمربع 
از پالك شماره 67 فرعى از 15177  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
42 - راى شماره   139860302026021092   مورخ  1398/11/30  آقاي فتح اله 
فروتن به شناسنامه شماره 1 کدملی 1249669723 صادره نائین فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 274,40 مترمربع پالك شماره 678 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
43 - راى شماره   139960302026005227   مورخ  1399/03/24  خانم طیبه 
بابائی به شناسنامه شماره 34 کدملی 1092001395 صادره نجف آباد فرزند نادعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 207 مترمربع پالك شماره 405 
فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
44 - راى شــماره   139860302026022141   مــورخ  1398/12/15  و راى 
اصالحى شماره  139960302026005265   مورخ  1399/03/24   آقاي ولی اله 
سیفی به شناسنامه شماره 1219 کدملی 4849345311 صادره جاپلق فرزند سیف اله 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128,70 مترمربع پالك شماره 64 فرعی 
از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى باقر نجفى
45 - راى شماره   139960302026002647   مورخ  1399/02/24  آقاي حسین 
سلیمان فرد به شناسنامه شماره 200 کدملی 1291035486 صادره اصفهان فرزند 
قربانعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 128 مترمربع پالك 15014 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى زینت زارعى
46 - راى شماره   139960302026000174   مورخ  1399/01/19  آقاي فردین 
عادلی قلعه تکی به شناسنامه شماره 28 کدملی 6339682766 صادره شهرکرد فرزند 
شکراهللا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 210 مترمربع از پالك شماره 
1492 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
47 - راى شماره   139860302026019331   مورخ  1398/11/10  خانم سلطنت 
شریفیان جزي به شناسنامه شماره 171 کدملی 5110451761 صادره شاهین شهر 
فرزند اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
235,90 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
48 - راى شــماره   139860302026019332   مورخ  1398/11/10  آقاي علی 
شفیعی ینگابادي به شناسنامه شماره 24 کدملی 5649601976 صادره جرقویه فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 235,90 
مترمربع پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
49 - راى شــماره   139960302026004279   مورخ  1399/03/21  آقاي امیر 
رحیم شهابی محمد آبادي به شناسنامه شماره 206 کدملی 1286824631 صادره 
اصفهان فرزند شکراله نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 99,36 
مترمربع پالك شماره 23 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

حاج شیخ على نقى نجفى زاده
50 - راى شماره   139960302026002767   مورخ  1399/02/27  آقاي وحید 
افاضل به شناســنامه شــماره 1126 کدملی 1292404027 صادره اصفهان فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 208 مترمربع پالك شماره 

13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکین رســمى امیررضابرهانى پور و 

حسین اجل لوئیان
51 - راى شــماره   139860302026016956   مورخ  1398/10/23  خانم زهرا 
دهقان پوربه شناسنامه شماره 1289 کدملی 5649226997 صادره اصفهان فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 54,65 مترمربع از پالك شماره 111 
فرعى از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال  اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى احمدبرات زاده
52 - راى شماره   139960302026002559   مورخ  1399/02/23  آقاي خسرو 
فالحی به شناسنامه شماره 3 کدملی 4172582273 صادره الیگودرز فرزند مصطفی 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 32,96 مترمربع از پالك شماره 152 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
53 - راى شماره   139860302026022241   مورخ  1398/12/20   خانم مهین 
باغى مورنانى به شناسنامه شــماره 73793 کدملی 1281837245 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 55,42 مترمربع از پالك 
شــماره 5 فرعى از 14459 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکین رسمى صدیقه لنجانى 

خوابجانى وحسین باغى
54 - راى شماره   139860302026021051   مورخ  1398/11/30  خانم مژگان 
میرزایی دمابی به شناسنامه شماره 5293 کدملی 0072757760 صادره تهران فرزند 
رمضانعلی نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 180 مترمربع پالك 
شماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهناز فرقانى تیرانى
55 - راى شــماره   139860302026022252   مورخ  1398/12/20  اقاى رضا 
استکى به شناسنامه شــماره 17 کدملی 5759877151 صادره چادگان فرزند مراد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129,32  مترمربع از پالك شماره 14959  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى محمود دانش پژوه نژاد
56 - راى شماره   139760302026005150   مورخ  1397/03/27  خانم منیژه 
طائی به شناســنامه شــماره 56019 کدملی 1281657212 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به یکصدویازده ونیم سهم مشاع ازدویست وبیست وسه سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 224,50 مترمربع از پالك شماره 15182 و15182,4 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال  اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
57 - راى شماره   139760302026005151   مورخ  1397/03/27  آقاي بیژن 
راست قلم به شناسنامه شماره 1990 کدملی 1285804309 صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به سى وهفت ونیم سهم مشاع ازدویست وبیست وسه سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 224,50 مترمربع از پالك شماره 15182و15182,4 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال  اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
58 - راى شــماره   139760302026005153   مورخ  1397/03/27  خانم فرناز 
طائی به شناســنامه شــماره 2133 کدملی 1290555680 صادره اصفهان فرزند 
احمدنسبت به هفتادوچهار سهم مشاع ازدویست وبیست وسه سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 224,50 مترمربع از پالك شــماره 15182و15182,4 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال  اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد 
59 - راى شماره   139960302026003681   مورخ  1399/03/13  آقاي رمضان 
زارعی شمس آبادي به شناسنامه شــماره 9 کدملی 1291306110 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 208,30 مترمربع 
پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
60 - راى شماره   139960302026006696   مورخ  1399/04/04  آقاي حسن 
محقق به شناســنامه شــماره 9 کدملی 5499502994 صادره تیران فرزند مسیح 
بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 102,10 مترمربع از پالك 13878 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 
متقاضى مالک رسمى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول :1399/04/21 -تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1399/05/05-م الف/908981 شــماره ثبت در دبیرخانه 26042156 
مورخ 1399/4/00-زهــره ایروانى-رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان/4/170
مزایده اتومبیل

شــماره آگهى:  139903902003000036 تاریخ آگهى: 1399/04/18 شماره 
پرونــده: 139804002003002591 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شــماره 
بایگانى: 9803654- یک دستگاه کامیون بارى سیستم بنز تیپ ال 52/1924 
مدل 1393 رنگ نارنجى- نارنجى روغنى ظرفیت جمعا 19 تن به شماره موتور  
33592410123640 و شــماره شاســى EA 374331 NAB 611612 به 
شــماره انتظامى 793 ع 99- ایران 23 به آدرس: جاده شاهین شهر- پارکینگ 
امیر متوقف مى باشد که طبق نظر کارشناس رســمى دادگسترى یک دستگاه 
کامیون بارى به شماره انتظامى 793 ع 99- ایران 23 سیستم بنز تیپ ال 1924 
مدل 1393 رنگ نارنجى روغنى داراى شــماره موتــور 3359341013364 و 
شماره شاسى 611612 بازدید و 1- با توجه به تصادف کردن کامیون مورد اشاره 
در اردیبهشت ماه 98 در محور رفســنجان اطالق جلو تعویض شده است. 2- بنا 
بر اظهار خواهان پرونده تاریخ اعتبار بیمه خودرو ســپرى شده و در حال حاضر 
فاقد بیمه نامه مى باشــد. 3- در حال حاضر خودرو فاقد باطرى مى باشد. 4- از 
الستیکها بازدید بعمل آمد با عنایت به اینکه توقف کامیون موصوف در تعمیرگاه و 
سپس پارکینگ به درازا کشیده شده است استفاده از الستیکها به مصلحت نبوده و 
عمال غیرقابل استفاده مى باشد. متعلق به مرحوم سید حسن حسینى که بموجب 
مهریه مندرج در سند ازدواج شــماره 6462- 1383/09/07 تنظیمى دفترخانه 
ازدواج شماره 97 اصفهان در قبال قســمتى از طلب خانم طاهره زرگرى مقدم و 
حقوق دولتى متعلقه به موجب نامه شماره 81258/59585566- 1398/07/17 
پلیس راهنمائى و رانندگى اصفهان توقیف گردیده از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 1399/05/06 اداره اول اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در اصفهان، 
خیابان جى تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ پایه 8/100/000/000 ریال 
(هشت میلیارد و یکصد میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. این آگهى یک مرتبه در روزنامه نصف 
جهان در تاریخ 1399/04/21 چاپ و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده ده 
درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابدارى اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. ضمنًا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار:  1399/04/21 م الف: 908395 اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/167
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معموًال در تابســتان به دلیل گرمى هوا و استفاده از 
کولر آبى، یکى از بیمارى هاى شایع که خیلى ها از 

آن رنج مى برند خون دماغ شدن است. 
خونریزى بینى که به خون دماغ (خونریزى ناشى از 
آسیب رگ هاى خونى در بینى) معروف است، یک 
مشکل رایج است که بسیارى از افراد را تحت تأثیر 
قرار مى دهد. خونریزى بینى نشــانه مشکل جدى 
نیســت و به دلیل موقعیت بینى و شبکه رگ هاى 

خونى داخل آن رخ مى دهد.
خون ریزى معموًال در تابستان اتفاق مى افتد و در 
زمستان کمتر شایع است. در فصل تابستان به دلیل 

خشک بودن هوا مویرگ هاى خونى به دلیل 
هواى داغ و یا خشــک شدن خلط 

داخل بینى منفجر مى شود و در 
نتیجه منجر به خونریزى بینى 
مى شود. خونریزى بینى عمومًا 
در کودکان بین سنین دو تا ده 

سال و بزرگساالن بین 50 تا 80 
سال رخ مى دهد.

تابستان معموًال خشک و در 
نتیجه براى بینى بد است. 
الیه محافــظ و ظریف 
در حفــره بینى به علت 
رطوبت پایین در هواى 
گرم، خشک و منجر به 

خونریزى بینى مى شود. 
همچنین گرماى تابستان باعث 
افزایــش اپیزودهــاى آلرژى 
مى شــود که از علل خونریزى 

بینى به شمار مى رود.
قســمت داخلى بینى تــان را 
مرطوب نگه دارید، چون خشکى 
مى تواند باعث خونریزى بینى 
شود. اسپرى آب نمک و یا دیگر 
پمادها صنعتى ماننــد ژله مفید 
هستند تا بهبود بافت را ارتقا دهند 
و حفره هاى بینى را مرطوب نگه 
دارند. براى حفــظ رطوبت بینى 
از بخــور در خانه اســتفاده کنید. 

از مصرف داروهــاى ســرماخوردگى و آلرژى که 
مى تواند بینى شما را خشک کند بپرهیزید.

ســیگار داخل بینى را تحریک کرده و آن را خشک 
مى کند. جســم تیز وارد بینى نکنید همچنین نباید 
آن را زیاد بمالید. ناخن کودك را کوتاه کنید و اجازه 

ندهید بینى خود را تمیز کند.
هنگامى که بیرون از منزل هستید سر خود را با یک 
کاله بپوشانید. همچنین بینى خود را با دستمال یا 
پارچه نخى بپوشانید تا از خشک شدن هواى گرم در 
داخل بینى جلوگیرى کنید. شستن بینى با آب سرد 
و پرهیز از نور مســتقیم خورشید براى مدت زیادى 
ممکن است به جلوگیرى از خونریزى بینى در طول 

تابستان کمک کند.
تنفس بخار مى تواند در پیشگیرى از 
خونریزى بینى، کمک کند. زیرا وقتى 
بخار وارد بینى مى شــود، از سوزش 

بینى و خونریزى جلوگیرى مى کند.
با گرم شــدن هوا و اســتفاده افراد از 
کولرهاى آبــى، خونریزى بینى نیز 
اتفاق مى افتد که مهمترین دلیل 
آن، رشــد قارچ هاى مختلف 
در کولر و انتقــال آن از طریق 
جریان هوا بــه داخل مخاط 
بینى است. از ســوى دیگر 
کولرهــاى گازى نیز موجب 
خشک شــدن هوا و کاهش 
رطوبت محیط مى شــوند 
که هر دو عامــل از دالیل 
خونریــزى بینــى در افراد 
هســتند. براى پیشگیرى از 
خون ریزى بینــى نباید در 
فصل تابستان در معرض نور 
مســتقیم آفتاب قرار گرفت و در صورت 
ضرورت باید از کاله و سایه بان استفاده 
شود. همچنین نباید به مدت طوالنى در 

معرض کولر قرار گرفت.
همچنین مى توانید با نوشیدن مایعات زیاد 
مانند آبمیوه از خشــک شدن و خونریزى 

بینى خود در تابستان جلوگیرى کنید.

طبیعى است که فشارخونتان در طول روز نوسان داشته 
باشد و این نوسان به میزان فعالیت، غذا خوردن یا نخوردن 
و وضعیت روحى و روانى تان بستگى دارد. مثًال ترس یا 
اضطراب مى تواند باعث شود فشــار خونتان ناگهان باال 
برود چون این هیجانات، سیستم سمپاتیک یا «جنگ یا 
گریز» را فعال مى کنند تا شما براى فرار کردن یا جنگیدن 
آماده شوید. اما وقتى در حالت آرامش هستید، فشار خونتان 
ممکن است پایین بیاید، مثًال حین خواب یا مدیتیشن. اما 
اگر فشــارخونتان مدام باال و پایین مى شــود چطور؟ آیا 

نگران کننده است؟
سیستم ســمپاتیک یا «جنگ وگریز»، سیستم عصبى 
و سیســتم پاراســمپاتیک یا مرکز کنترل «استراحت و 
آرامش»، به حفظ فشارخون کمک مى کنند. وقتى فعالیت 
سمپاتیک غالب مى شود، فشارخون باال مى رود و وقتى 
سیستم پاراســمپاتیک غلبه مى کند، فشــارخون پایین 
مى آید. بنابراین مى توانید انتظار داشته باشید فشارخونتان 

در طول روز نوساناتى داشته باشد.
ورزش نیز بر فشارخون اثر مى گذارد

بعد از تمرینات هوازى، غیرعادى نیست که فشارخون تا 
چند ساعت پایین باشد. ضمناً تمرین هوازى به مرور زمان 
مى تواند فشارخون در حالت استراحت را نیز پایین بیاورد. 
حتى اگر در حال حاضر بابت فشــارخون باالیتان تحت 

درمان باشــید، باز هم فشــارخونى که زیاد نوسان دارد 
مى تواند احتمال ابتال به عوارض ناشى از فشارخون باال را 
افزایش دهد، از جمله آسیب به اندام هایى مانند چشم ها و 

کلیه ها و سکته مغزى و حمله قلبى.
در مورد تمرینات قدرتى چطــور؟ حین تمرینات قدرتى 
سنگین، فشــارخون مى تواند باال برود، مثًال فشارخون 
سیستولیک برخى از افراد تا 280 میلیمتر جیوه باال مى رود؛ 
اما این افزایش موقتى است. ولى اگر شما ضعفى در دیواره  
شریان کوچکى داشته باشــید (مانند مشکلى که در مغز 
روى مى دهد و به آن آنوریسم مى گویند)، براى بلند کردن 
وزنه اى سنگین به خودتان فشار بیاورید یا دچار استرس 
ناگهانى شوید، ممکن است فشارخونتان آنقدر باال برود 
که باعث پاره شــدن رگ بشــود که به آن سکته مغزى 

هموراژیک نیز مى گویند.
شما مى توانید وقتى که وزنه اى را بلند مى کنید، با حبس 
نکردن نفستان و استفاده از وزنه هاى سبک تر با تکرارهاى 
بیشتر، افزایش فشارخون خود را کنترل کنید. اگر هنگام 
بلند کردن وزنه، احساس سبکى در سر، سردرد، احساس 
ناراحتى در قفسه سینه، ســرگیجه، یا مشکل در تنفس 

دارید به پزشک مراجعه کنید.
شما مى توانید انتظار داشته باشید که حین ورزش و تحت 
استرس زیاد، فشارخونتان باال و پایین شود؛ اما اگر حتى 

زمانى که فعالیتى ندارید یا تحت استرس نیستید باز هم 
فشارخونتان نوسانات زیادى دارد، چطور؟

تغییرات فشارخون
برخى مطالعات نشــان مى دهند فشــارخون در حالت 
استراحت که زیاد نوسان دارد مى تواند ریسک یک حمله 
قلبى یا سایر حوادث قلبى و عروقى را باال ببرد. این مسئله 
بیشــتر در مورد اندازه گیرى فشــارخون در خانه صدق 
مى کند زیرا حضور در مطب پزشک مى تواند فشارخون 
را باال ببرد زیرا استرسى در اثر بودن در محیطى متفاوت 
ایجاد مى کند. نگرانى وقتى وجود دارد که فشارخون در 
صبح نسبت به شــب به مقدار قابل توجهى باالتر باشد. 
مطالعات نشان مى دهند افزایش فشــارخون در ابتداى 
صبح، ریســک حمله قلبى و ســکته مغزى را افزایش 
مى دهد. اگر شما فشــارخون صبحتان 15 میلیمتر جیوه 
بیشتر از فشارخونتان در عصر یا شب است، احتمال سکته 

مغزى یا حمله قلبى نیز بیشتر خواهد بود.
به همین دلیل مهم است که در خانه فشارخونتان را کنترل 
کنید و اگر نوسان داشــت یا صبح ها باالتر بود، عددها را 
بنویســید و به پزشکتان نشــان دهید. حتى اگر در حال 
حاضر بابت فشارخون باالیتان تحت درمان باشید، باز هم 
فشارخونى که زیاد نوسان دارد مى تواند احتمال ابتال به 
عوارض ناشى از فشارخون باال را افزایش دهد، از جمله 

آسیب به اندام هایى مانند چشم ها و کلیه ها و سکته مغزى 
و حمله قلبى. مطالعات نیز نشان داده اند فشارخونى که زیاد 
نوسان دارد مى تواند ایجاد عوارض دیابت را سرعت بدهد. 
پزشک شما مى تواند داروهاى فشــارخونتان را جورى 

تنظیم کند که نوسانات فشارخونتان را کاهش بدهد.
روش درست اندازه گیرى فشارخون در خانه را یاد بگیرید 
تا در کنترل فشارخونتان اشتباه نکنید. به این نکات توجه 

کنید:
 وقتى فشارخونتان را مى گیرید حرف نزنید.
  5 دقیقه قبل از گرفتن فشارخون، بنشینید.

 لباس تنگ تنتان نباشــد و کاف فشارســنج را روى 
لباستان نبندید.

 کف هر دو پایتان روى زمین باشــد و پاها را روى هم 
نیاندازید.

 دستتان با قلبتان در یک سطح باشد.
 هر بار که به پزشــکتان مراجعــه مى کنید، عددهاى 

فشارخونتان را که یادداشت کرده اید نشان بدهید.
 در زمان هاى گوناگون طى روز،  فشارخونتان را بگیرید.

 پیش از گرفتن فشــارخونتان، مثانه تان را خالى کنید. 
مثانه  ُپر مى تواند فشارخون را تا 15 میلیمتر جیوه باال ببرد.

 از کاف هایى که روى بازو بسته مى شوند استفاده کنید، 
کاف هاى مچى دقت کمترى دارند.

آیا نوسانات فشار خون نگران کننده است؟ تابستان، فصل خون دماغ شدن است
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 خشــک شدن خلطخلطلطخلطلطخلط
فجر مى شود و در 
ه خونریزى بینى 
ریزى بینى عمومًا 
 سن س سن سن سنین دو تا ده 
80 تا بین 50 نالنالنالننالن

هدددد.
کککشککک و در  ًالخخخ خ

تتتستتت. ىىىىبد ا
ظریف ظوو ظوظ و ظو ظو

ى به علت 
در هواى 
و منجر به 

ى مى شود. 
ى تابستان باعث 
ودهــاى آلرژى 
 از علل خونریزى 

مى رود.
لى بینى تــان را 
رید، چون خشکى 
ث خونریزى بینى 
ب نمک و یا دیگر 
ى ماننــد ژله مفید 
د بافت را ارتقا دهند 
ینى را مرطوب نگه

حفــظ رطوبت بینى 
خانه اســتفاده کنید. 

ببتبت به جلوگیرى از خونریزى ممکن اس
تابستان کمک کند.

تنفس بخار مى تواند د
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بینى خود در تابستان جلوگیر

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000088 تاریخ آگهى: 1399/04/18 شــماره 
پرونده: 139604002004000955 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 
9603866- ششدانگ پالك 3325 اصلى (ســه هزار و سیصد و بیست و پنج) واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که مطابق دفتر امالك موضوع سند مالکیت خانم محبوبه 
پیمانى فروشانى فرزند مرتضى داراى شماره ملى 1141313480 بعنوان مالک سه 
دانگ مشاع از ششدانگ، و خانم فرشته پیمانى فروشانى فرزند: مرتضى به شماره ملى 
1141140632 موضوع سند مالکیت ذیل شماره ثبت 19586 صفحه 49 دفتر 161 
امالك و شماره چاپى 636449 (بالسویه هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ) بنام 
نامبردگان ثبت گردیده اســت به آدرس: اصفهان خیابان باغ دریاچه- کوچه شقایق 
بن بست آقا داودى پالك 15 کدپستى- 8176788433- 8176788431 که طبق 
سند رهنى شماره -54894- و سند متمم 54895- و 56554 و سند تعویض وثیقه 
شماره 56551- 56553 تنظیمى در دفترخانه اسناد رســمى شماره 107 اصفهان 
در رهن بانک ملى اصفهان مى باشد، به شرح حدود: شــماال بطول 12 متر به دیوار 
اشتراکى با باغ 3326 و شــرقا اول به خط مستقیم مفروض به قطعه دوم تفکیکى به 
طول 24 متر و دوم به خط مســتقیم مفروض به راهرو جدیداالحداث مجزى شده از 
مورد تفکیک بطول دو متر و جنوبا به خط  مســتقیم مفروض به پالك 3325/2 به 
طول 12 متر و غربا دیواریســت به باغ 3327/2 بطول 26 متر بدون قید مساحت و 
فاقد حقوق ارتفاقى مى باشد. که طبق گزارش کارشناسان رسمى دادگسترى ملک 
مذکور داراى حدود 312 مترمربع عرصه و اعیانى مشــتمل بر دو طبقه ســاخت که 
طبقه همکف 204 مترمربع و طبقــه اول 192 مترمربــع و زیرزمین 200 مترمربع 
است که مجموع سه طبقه مسکونى است. – ساختمان با اسکلت فلزى و دیوار باربر 
و سقف تیرآهن و طاق ضربى است. کف ها از ســرامیک- بدنه با گچ رویه و رنگ و 
کاغذ دیوارى- دربهاى داخلى چوبى- پنجره ها از نوع یو پى وى سى- پله ها سنگ 
گرانیت- کف حیاط موزاییک- سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش 
از کولر استفاده مى شــود. مجموعه داراى سه انشعاب آب و فاضالب و یک انشعاب 
گاز مى باشــد. بنابراین با توجه به مشــخصات فوق الذکر- موقعیت ملک و در نظر 
گرفتن همه جوانب موثر در ارزیابى و قدمت حدود 30 ساله ساخت، ارزش آن به مبلغ 
31/000/000/000 ریال (سى و یک میلیارد ریال) براورد و اعالم مى گردد. و طبق 
اعالم بستانکار ملک مورد مزایده فاقد بیمه است. لذا ششدانگ مورد وثیقه از ساعت 
9 الى 12 روز شــنبه مورخ 99/05/04 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه 31/000/000/000 ریال (سى و یک میلیارد ریال) شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. 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 شــده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است شرکت در جلسه مزایده براى عموم آزاد 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- این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ 
اصفهان مورخ 99/04/21 درج و منتشر مى گردد - در صورت تعطیلى روز مزایده به 
روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ ده درصد 
مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره 
اجراى اسناد رسمى اصفهان بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را طى فیــش مربوطه حداکثر ظرف 
مدت 5 روز به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در صورتى که ظرف مدت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننماید، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بحساب 
خزانه واریز خواهد شــد. در غیر این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 
مزایده تجدید میگردد. م الف: 908419 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى

 اصفهان/4/163

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000085 تاریخ آگهى: 1399/04/18 شــماره 
پرونده: 139504002004000701 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 
9502249 و 9502247- تمامت عرصه و اعیان ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 
چهارده هزار و ســیصد و بیســت و چهار فرعى از پانزده هزار و یکصد و نود اصلى 
مجزى شــده از پالك پنج هزار و نهصد و هفت فرعى از اصلى مرقوم بمســاحت 
188/40 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بــه آدرس: اصفهان، خیابان جى، 
حدفاصل خیابان تاالر و سروستان مجموعه شهر شاد و سالمت که سند مالکیت آن 
در صفحه 68 دفتر امالك جلد 429 ذیل شماره 87969 و با شماره چاپى 532168 
سرى الف/16 سال 88 به مالکیت آقاى جواد شاکرى ثبت و صادر شده است با حدود: 
شماًال: دیوارى اســت به دیوار پالك هاى 11139 و 15190/11140 جمعًا به طول 
9/95 متر شــرقا: دیوارى است اشــتراکى با خانه 15190/14325 به طول 19 متر 
جنوباً  به طول 9/95 صدم متر درب و دیوارى است به خیابان جى غربًا: دیوارى است 
اشــتراکى با خانه 15190/14323 به طول 18/87 که طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى مشخصات ساختمان: ساختمان مجتمع 7 طبقه شامل زیرزمین، همکف 
و 5 طبقه روى همکف است. اسکلت ساختمان بتن آرمه با سقف تیرچه بلوك است. 
طبقه زیرزمین با قابلیت انبار واحد تجارى و همکف با قابلیت کاربرى تجارى با کف 
سنگ و مســاحت 170 مترمربع طبقه اول بصورت سالن همایش و با مساحت 170 
مترمربع طبقه دوم بشکل سالن ورزشى و متراژ حدود 170 مترمربع و طبقه سوم سالن 
پرواز فکر کودکان و با مساحت حدود 170 مترمربع طبقه چهارم بصورت انبار خشکبار 
مورد استفاده بوده است به متراژ حدود 140 مترمربع طبقه پنجم بصورت نمایشگاه 
صنایع دستى مورد استفاده قرار گرفته بود. نماى مجتمع از آجر نما پالك طرح نسوز و 
چوب نرده روسى کف ها سنگ و سرامیک، راه پله و بدنه دیوار سنگ، دربهاى داخلى 
چوبى درب و پنجره هاى خارجى آلومینیوم و یکدســتگاه آسانسور، دیوار سرویسها 
کاشى و اشتراکات آب و برق و گاز اســت که طبق اسناد رهنى شماره 27317 مورخ 
1389/05/16 و 28454 مورخ 1389/10/30 و 34443 مورخ 1392/09/16 تنظیمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شماره 106 اصفهان در قبال بدهى شرکت نوید گستر غدیر 
در رهن بانک ملت اصفهان واقع مى باشد و فاقد بیمه نامه است و از ساعت 9 الى 12 
روز یکشنبه مورخ 99/05/05 13در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ 
طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه جمعاً  74/000/000/000 
ریال (هفتاد و چهار میلیارد ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 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 پرداختــى بابت هزینه هاى فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1399/04/21 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاجهت شرکت در جلسه مزایده 
باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده 
در وجه اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل 
فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را ظرف پنــج روز طى فیش مخصوص پرداخت 
نماید در غیر این صورت مبلغ دریافتى بنفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 908481 

زهرا یعقوبى - اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/164
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره آگهى: 139903902004000086 تاریخ آگهى: 1399/04/18 شماره پرونده: 
139404002004000660 آگهــى مزایــده پرونده اجرایى کالســه: 9401711- 
ششدانگ اعیانى یک دستگاه آپارتمان داراى پالك ثبتى 2801/105 واقع در طبقه دوم 
سمت شرق به مساحت 106/31 مترمربع با حق استفاده از پارکینگ مشاعى 100 فرعى 

بانضمام ششدانگ اعیانى یکباب انبارى داراى پالك ثبتى 2801/108 واقع در سرپله 
و مجاور پشت بام به مساحت3/23 مترمربع با قدرالسهم از عرصه مشاعى و مشاعات و 
مشترکات که عبارتند از پارکینگ مشاعى 100 فرعى و راه پله مشاعى فرعى 99 مفروز 
و مجزا شــده از پالك ثبتى 2801/1 واقع در بخش پنج اصفهان به آدرس: اصفهان 
خیابان توحید خیابان شــهید موحدیان کوچه شرف الدین بن بســت ابوذر کدپستى 
8173953343 که اســناد مالکیت آن در صفحه 545 و 515 الــى 521 دفاتر 909 و 
1064 امالك ذیل ثبتهاى شماره 166719 و 198558 و 198560 و 198562 و اسناد 
با شماره هاى چاپى 883675 و 65146 و 65147 و 65148 ثبت و صادر شده است با 
حدود آپارتمان: شــماًال اول بطول 3/5 متر دیواریست به فضاى پالك 2811/5 دوم 
در سه قسمت که قسمت اول غرب و سوم شرق حیاط خلوت مشاعى است بطولهاى 
0/7 متر و 4/65 متر و 0/7 متر پنجره و دیواریست به فضاى حیاط خلوت مشاعى سوم 
بطولهاى 1/6 متر دیواریست به فضاى پالك 2811/5 شرقًا بطول 12/25 متر دیوار 
به دیوار پالك 2801 باقیمانده جنوباً  اول در دو قســمت که قسمت دوم شرقى است 
طولهاى 2/9 متر و 1/8 متر پنجره و دیواریست به فضاى نورگیر مشاعى دوم بطولهاى 
3/53 متر دیواریست به فضاى پالك 2801/3 غرباً اول بطولهاى 5/05 متر و 1/33 متر 
است دوم جنوبى است در اختصاصى و دیوار اشتراکى است با راه پله مشاعى پالك 99 
فرعى دوم در پنج قسمت که قسمتهاى دوم و چهارم شمالى محسوب است بطولهاى 
1/75 متر و 0/25 متر و 1/25 متر و 5/75 متر دیواریست اشتراکى با آپارتمان طبقه دوم 
سمت غرب پالك 104 فرعى. حدود انبارى: شماًال  بطول 1/9 متر دیواریست اشتراکى 
به فضاى پشت بام شرقاً بطول 1/70 متر دیواریست اشتراکى با انبارى 109 فرعى جنوبًا 
بطول 1/80 متر و دیوارى اشتراکى است با انبارى پالك 110 فرعى غربًا بطول 1/70 
متر دیوارى است به فضاى پشت بام که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق اعیانى 
آپارتمان در طبقه دوم شرقى یک مجتمع مسکونى 6 واحدى (سه طبقه روى همکف) 
با اعیانى 106/31 مترمربع و با اسکلت بتنى، سقف تیرچه بلوك، نماى آجرى، قدمتى 
حدود 25 سال و با حق استفاده قدرالســهم از عرصه و مشاعات و پارکینگ مشاعى با 
انبارى مجزا به مساحت 3/23 مترمربع قرار دارد. این آپارتمان داراى دو اتاق خواب و 
سالن پذیرایى با کف سرامیک و بدنه کاشــى داراى کابینت فلزى سرویس بهداشتى 
و حمام کاشــى و ســرامیک درب داخلى چوبى پنجره آلومینیومى سیستم سرمایش 
کولرآبى گرمایش پکیج رادیاتور داراى کنتور برق مجزا و آب و گاز مشترك مى باشد 
ملکى خانم فرشته خســروى نیا وخانمها مریم و میترا و شهرزاد هر سه نفر محمدیان 
خوانسارى (هر کدام مالک یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ) که طبق سند رهنى 
شماره 46607- 89/12/26 دفترخانه اسناد رسمى 113 اصفهان در رهن بانک ملت 
اصفهان واقع مى باشــد و طبق اعالم بانک فاقد بیمه نامه مى باشد و از ساعت 9 الى 
12 روز شنبه مورخ 99/5/4 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم 
به مزایده گذارده مى شود. مزایده از مبلغ پایه هشــت میلیارد و هفتصد میلیون ریال 
(8/700/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته مى شود. 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 باشــد 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 نصف جهان چاپ اصفهان 
مورخ 99/4/21 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول 
مى گردد. توضیحًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده 
مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى 
گردد. م الف: 908523 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/4/165

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139903902004000083 تاریخ آگهى: 1399/04/17 شــماره 
پرونده: 139704002004000158 آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 
9701059- تمامى ششدانگ عرصه و اعیان اعیانى یک دستگاه دفترکار به پالك 
ثبتى شماره 3917/5 بخش چهار اصفهان به آدرس: اصفهان خ هشت بهشت غربى 
(حدفاصل خ نشاط و خ ملک) ساختمان زمرد طبقه اول به مساحت 108/85 مترمربع 
و مساحت بالکن هفت مترمربع با قدرالحصه از عرصه مشاعى و مشاعات که عبارتند 
از راه پله مشاعى چهار فرعى (راه پله زیرزمین جز پالك دو فرعى مى باشد) که سند 
مالکیت آن در صفحه 23 دفتر 273 ذیل شماره 55477 به شماره چاپى 175001 به 
نام رسول رحمانى فرزند اصغر ثبت و صادر شده است با حدود و مشخصات: به حدود 
شماال: اول دیوارى است به فضاى پالك 3898 بطول 35. 2 متر دوم دیوارى است 
به فضاى پالك 3899 بطول 55. 3 متر و شرقا دیوارى است به فضاى پالك 3917 
بطول 45. 15 متر دوم دیوارى اســت به فضاى پیاده رو خ هشت بهشت بطول 80. 
0 متر جنوبا اول در سه قسمت اول و سوم پخى شکل دیوار و پنجره است به فضاى 
پیاده رو خ هشت بهشت بطول 80. 0، 15. 4 و 80. 0 متر دوم دیوارى است اشتراکى با 
پیشرفتگى راه پله در فضاى پیاده رو خ هشت بهشت بطول 80. 0 متر غربا اول در دو 
قسمت که دوم جنوبى است اول درب اختصاصى و دیوارى است دوم دیوارى است به 
پالك چهار فرعى به طول هاى 30. 3 و 50. 2 متر دوم دیوارى است به فضاى پالك 
3918 به طول پنج متر سوم در شش قسمت اول و سوم و پنجم شمالى است دیوارى 
است به فضاى پالك 3898 به طول هاى 25. 0، 65. 2، 90. 2،1 ،40. 0، 50. 1 متر 
حقوق ارتفاقى له و علیه تابع قانون تملک آپارتمانها اســت که طبق نظر کارشناس 
دادگسترى ملک معرفى شده دفتر کار واقع در طبقه اول با دسترسى از دستگاه پله،  
فاقد آسانسور و پارکینگ مى باشد ساختمان با اســکلت بتنى و سقف تیرچه بلوك 
با نماى آجرى که شامل دو اتاق و یک ســالن و آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتى و 
حمام مجزا است. پوشــش بدنه کاغذ دیوارى، کف ها پارکت، پنجره ها فلزى، درب 
هاى داخلى چوبى، کمد و پرده فلزى، تراس کف و بدنه سرامیک و داراى یک شومینه 
در سالن مى باشد سیســتم گرمایش پکیج و رادیاتور سرمایش اسپیلیت و انشعابات 
آب و گاز مشترك و برق مجزى است. همچنین حسب استعالم از شهردارى منطقه 
سه اصفهان کاربرى زمین مسکونى و پایان کار در تاریخ 1381/10/23 طبق پروانه 
ساخت دفترکار مى باشد که طبق سند رهنى شماره 166442 تنظیمى در دفتر اسناد 
رسمى شماره 15 اصفهان در رهن بانک شهر واقع مى باشد و طبق اعالم بانک مورد 
وثیقه تا تاریخ 1400/01/31 داراى بیمه مى باشــد. و از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 
مورخ 1399/05/04 در اداره اجراى اســناد رســمى اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم 
به مزایده گذارده مى شــود. مزایده از مبلغ پایه 11/500/000/000 (یازده میلیارد و 
پانصد میلیون ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقداً فروخته مى شود. 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 ضمنًا این آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان 
چاپ اصفهان مورخ 1399/04/21 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شــرکت در جلسه مزایده باید ده 
درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
اداره اجراى اسناد رســمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش 
واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناســایى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده 
مزایده باید مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز در وجه صندوق اجراى اداره ثبت 
اسناد و امالك اصفهان تودیع نماید در غیر این صورت وجه على الحساب پرداختى 
بنفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 908465 یعقوبى- سرپرست اداره اجراى اسناد 
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جشــن هم پیوندى شــهرهاى بنت و اصفهان در موزه 
هنرهاى معاصــر اصفهان با حضور شــهردار و اعضاى 

شوراى شهرهاى اصفهان و بنت برگزار شد.
در این جشن شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در حوادث 
باید احساس مسئولیت اجتماعى را درك کنیم گفت: زمانى 
که حادثه طبیعى بزرگى مانند سیل رخ مى دهد و زندگى 
انســان هایى که از امکانات کمترى برخوردارند را تهدید 
مى کند انسان نباید نقش نجیب زادگان بى اعتنا را بازى کند.

قدرت ا... نوروزى در همین راستا افزود: نقش بى اعتنایى 
در برخى مواقع براى مشکالت شخصى افراد خوب است 
چراکه بى اعتنایى یک نوع زمین زدن مخالفین یا کسانى 

است که سنگ اندازى مى کنند.
وى با بیان اینکه در مسائل اجتماعى اگر کسى احساس 
مسئولیت نکند و نقش خود را درست ایفا نکند متهم به عدم 
درك صحیح از وضعیت مى شود اظهار داشت:  در سه سال 
گذشته در حوادثى که مردم را تهدید مى کرد شهردارى 
اصفهان در اولین فرصت پا به صحنه گذاشــت و نقش 

اجتماعى خود را به خوبى ایفا کرد.
نوروزى افزود: شهردارى ها نمى توانند خارج از محدوده 
شهرى فعالیت کنند اما زمانى که اتفاقى رخ دهد و ضرورتى 
پیش بیاید و جان انســانى در خطر باشــد براى همه ما 
مســئولیت ایجاد مى کند تا برخى مقررات نادیده گرفته 

شود چراکه مسئله مهمترى مورد توجه است. 
شهردار اصفهان با اشاره به زلزله کرمانشاه گفت: در حادثه 
کرمانشاه جمعى از اعضاى شوراى شهر و مدیریت شهرى 
در کرمانشاه حضور پیدا کردند تا کمک رسان کسانى باشند 
که فعالیت هاى  عمرانى انجام مى دادند که بسیار هم مثمر 

ثمر واقع شد.
نوروزى با اشاره به سیل خرم آباد خاطر نشان کرد: زمانى 
که خرم آباد سیل آمد شهردارى اصفهان زودتر از نیروهاى 
خرم آباد در صحنه حضور پیدا کردنــد و صبح روز بعد از 
سیل آتش نشــانان اصفهان با همه تجهیزات به فریاد 

مردم رسیدند.
وى با بیان اینکه وقتى خوزســتان گرفتار سیالب بزرگ 
و ویرانگرى شد شــهردارى اصفهان حضور پیدا کرد و 

مدیریت جبهه بزرگى از اهواز را برعهده گرفت و نیروهاى 
شهردارى تا مدت ها در اهواز بودند تصریح کرد: این حضور 
با قانون انطباق ندارد اما با انسانیت، اخالق و یارى کسانى 
که کمک مى طلبند ارتباط مستقیم دارد و مقدم بر برخى از 

قوانین و مقررات است.
شهردار اصفهان در ارتباط با سیل سیستان و بلوچستان 
توضیح داد: زمانى که سیستان و بلوچستان سیل آمد در 
استاندارى جلسه اى بود و وقتى اهمیت موضوع بیان شد 
تصمیم گرفتیم به اتفاق دوستان و همکاران به سیستان 
و بلوچستان بیاییم و فرداى همان روز امکانات شهردارى 

تجهیز شد تا به آنجا اعزام شود.
نوروزى افزود: این یک وظیفه انسانى است و در حوادث 
یک حق بشرى است براى همه آن ها که در گرداب حادثه 
گرفتار شــدند و باید همه امکانات بســیج شود تا کسى 

احساس تنهایى نکند.
وى در همین راســتا با بیان اینکه احساس تنهایى مردم 
باعث تضعیف جامعه مى شود تصریح کرد: اگر ریشه این 
احســاس تنهایى در بى اعتنایى افرادى که مى توانستند 
کمک کنند باشــد جامعه ناراضى شکل مى گیرد و شعله 

ور  خواهد شد. 
شهردار اصفهان افزود: رضایت مردم باید به عنوان عنصر 
اصلى امنیت ملى همیشــه مورد توجه مسئولین، مردم و 

خیرین قرار گیرد.
نوروزى با بیان اینکه حضور در سیستان و بلوچستان باعث 
زمزمه هاى پیوند همکارى اصفهان و بنت شد اضافه کرد: 
پیوند میان دو شهر نوعى خویشاوندى بین اجزاى موجود 

واحد را بیان مى کند. 
وى در ادامــه تصریح کرد: معتقدیــم همه اعضاى یک 
پیکریم و این پیکر وقتى عضوى از آن به درد مى آید دیگر 
عضوها باید با پیونــد آن را ترمیم کنند و این یک حرکت 

دوستانه، عاشقانه و پایدار است. 
شــهردار اصفهان خاطر نشــان کــرد: بعد از آن ســفر 
خیریه ها دور هم جمع شدند و نیک اندیشان به دنبال یک 

اقدام پایدار تا در این شهر ورق بزنند. 
نوروزى ادامه داد: اگر امروز جمع شده ایم ریشه در اندیشه 
نیک دارد و یقین دارم کســانى که در این خیریه حضور 
پیدا مى کنند تا زنده هســتند بنت را محور خدمت تلقى 

خواهند کرد.
وى در همین راستا  تاکید کرد: منتى بر بنت نیست و این 
اعالم یک تکلیف نسبت به انسانیت است نسبت به برادران 
و خواهرانى است که هیچ فاصله اى میان آنها با اصفهان 

وجود ندارد.
نوروزى با بیان اینکه مى طلبد در سیستان و بلوچستانى 
که هفت هزار شهروند دارد یک هم پیوندى منعقد شود 

تصریح کرد: در همین راستا به مجمع کالن شهرها نامه 
نوشتیم و از همه آن ها خواهش کردیم که به میدان بیایند 
و استدالل هاى این نامه منجر به تصویب مصوبه اى در 
کالن شهرها شد تا چنین حرکاتى فراگیر و بتواند منشا حل 

برخى از مشکالت شود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه نمى شود عده اى در رفاه و 
ادعاى برادرى کنند و عده اى دیگر  محروم از حداقل هاى 
زندگى باشــند تصریح کرد: به همین دلیل حرکتى براى 

ساختن بیمارستان در شهر بنت آغاز شد.
نوروزى با بیان اینکه چه چیزى بزرگ تر از اینکه دردهاى 
مشترك را باهم حل کنیم اظهار داشت: عالقه مندیم در 
تابستان فرزندان سیستان و بلوچستان به اصفهان بیایند 
و از امکانات شهر اصفهان بهره مند شــوند و در اینجا با 
تشکیل اردوهاى دانش آموزى و دانشجویى امکاناتى به 

آن ها ارائه دهیم. 
■■■

در ادامه جشن هم پیوندى شهرهاى بنت و اصفهان، رئیس 
سازمان فرهنگى، اجتماعى، ورزشى شهردارى اصفهان 
طى صحبت هاى شهردار اصفهان با اشاره به اینکه خیرین، 
کنشگران اصلى این حوزه هستند گفت: شهردار اصفهان از 
ابتدا دغدغه هم پیوندى را داشت و با توجه به سابقه اى که 
از سیستان و بلوچستان داشتند دلسوزانه پیگیر این مقوله 

بودند و نامه اى به مجمع شهرداران کالن شهرها نوشتند. 
محمد عیدى تاکید کرد: شهردار اصفهان مجدانه پیگیرى 

کرد تا این فعالیت به مرحله تصویب در کشور رسید.
وى با اشــاره به اینکه بنت یکى از زیباترین نقاط کشور 
با ظرفیت باال در اقتصاد فرهنگ است خاطر نشان کرد: 
این هم پیوندى باید آغازى باشد براى پایه ریزى فرایند 

توسعه پایدار.
■■■

در ادامه جشــن هم پیوندى شــهرهاى بنت و اصفهان، 
معاون سیاسى و اجتماعى استاندارى سیستان و بلوچستان 
با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان استانى پهناور است 
که 11 درصد وســعت و 20 درصد مرزهاى استراتژیک 
کشور را دارد گفت:  جمعیتى با فرهنگ کهن و متنوع در 
این استان زندگى مى کنند که در مسائل هویتى و فرهنگى 
گوشه اى از تنوع و از هم تنیدگى را در قالب هنر به نمایش 

گذاشته است.
على زینى وند افزود: سیستان و بلوچستان استانى محروم 
و به لحاظ زیر ساخت توسعه نیافتگى تاریخى دارد و اگر از 
هویت هر نقطه و مکان سیستان و بلوچستان بخصوص از 
مناطق مرزى بکاهیم خدشه در امنیت جمهورى اسالمى 

وارد کرده ایم.
وى در همین راستا با بیان اینکه سیستان و بلوچستان را 

باید به عنوان دروازه تمدنى ایران نگاه کرد که پیوند آن با 
کانونى ترین و پرجمعیت ترین نقطه دنیا بر قرار شده است  
تصریح کرد: این استان را باید به چشم دیوار امنیت ایران 
نگاه کرد که اگر ذره اى خلل در آن ایجاد شود قلب اروپا را 

تحت تأثیر قرار مى دهد.
زینى وند اظهار داشت: سیســتان و بلوچستان را باید به 
چشم دروازه سالمت کشور نگاه کرد که مى تواند در مقابل 
انواع و اقسام امراض و بیمارى ها در فراسوى مرزها و در 
دو کشورى که به لحاظ تاریخى چشم اندازى براى توسعه 
ندارد و مشکالتش براى ما سرریز مى شود سد محکمى 
ایجاد کند تا این بیمارى ها به اصفهان و سراســر کشور 

منتقل نشود.
معاون سیاسى و اجتماعى استاندارى سیستان و بلوچستان 
تاکید کرد: باید این استان را پاره اى از تمدن تاریخ کهن 
ایران دانست که از پوشــش و فرهنگ شان پیوند تمدن 

بزرگ اسالمى متبلور مى شود.
وى با تاکید بر اینکه همه ایران باید بسیج شود تا سیستان 
و بلوچستان را بسازد و این اســتان را از توسعه نیافتگى 
خارج کند خاظر نشــان کرد: اگر مردم این استان شغل، 
بهداشت و زیرساخت نداشته باشــند مورد طمع انواع و 
اقسام سرویس هاى جاسوســى دنیا که در آن طرف مرز 

هستند قرار مى گیرند.
زینى وند در ادامه با بیان اینکه سیســتان و بلوچستان با 
بودجه فعلى دولتى تا صد سال آینده نیز به توسعه دست پیدا 
نخواهد کرد اظهار داشت: خواسته ما از اصفهان این است 
که در فضاى مجازى زیبایى هاى سیستان و بلوچستان را 

به دنیا نشان دهد. 
معاون سیاسى و اجتماعى استاندارى سیستان و بلوچستان 
با بیان اینکه سینماى ایران به سیستان و بلوچستان بدهکار 
است گفت: صدا و سیما  باید چهره نازیباى خشن را که از 
این منطقه در ذهن ها ساخته شده است بزداید زیرا زمانى 
که اسم سیستان و بلوچســتان به گوش مى رسد  تصویر 

قاچاق و مواد مخدر در ذهن ها شکل مى گیرد.
وى ادامه داد: سیستان و بلوچســتان در زیر پوست خود 
زیبایى هایى دارد که مى توان با ساخت فیلم هاى بهتر آن 

را به مردم نشان داد.

در جشن هم پیوندى شهرهاى بنت و اصفهان عنوان شد

زمانى که حادثه طبیعى بزرگى رخ مى دهد نباید 
نقش نجیب زادگان بى اعتنا را بازى کرد 

محیا حمزه

مدیر آبفاى منطقه سمیرم اعالم کرد: در حال حاضر 
آب شرب 90 روستاى تحت پوشش آبفاى سمیرم 
از طریق 16 دهنه چشــمه و 38 فقره چاه به صورت 
پایدارتامین مى شود و آبرســانى به  هیچ روستاى 
تحت پوشــش آبفا سمیرم به صورت ســیار انجام 

نمى گیرد. 
مجید صابرى بیان کرد: هم اکنون از 38 حلقه چاه، 
28 حلقه آن در مدار بهره بردارى قــرار دارد و دبى  

چاه ها 15 لیتر در ثانیه است.
وى اختالف ارتفاع در مناطق مختلف ســمیرم را تا 
بیش از 2 هزار متر  اعالم کرد و اظهار داشت: براى 
اینکه آبرسانى پایدار به تمام روستاهاى تحت پوشش 
آبفا سمیرم در ارتفاعات مختلف انجام گیرد، 

48 ایســتگاه پمپاژ احداث و راه اندازى شده است تا 
بدین ترتیب آب  شرب روستاییان بدون کوچکترین 

وقفه اى تامین گردد.
 مدیر آبفاى منطقه سمیرم هدر رفت آب در روستاهاى 
سمیرم را 45 درصد دانست و بیان داشت: میزان هدر 
رفت آب در روســتاهاى ســمیرم باال است و مقرر 
گردیده است که با اصالح شبکه فرسوده،  این رقم 

کاهش یابد.
صابرى گفت: از ابتداى ســال تاکنــون بیش از 12 
کیلومتر اصالح شبکه فرســوده در دستور کار قرار 
گرفت و پیش بینى مى شود در ماه هاى آینده با تامین 
اعتبارات الزم این رقم افزایش یابد. این در حالیست 
که در 2 ســال گذشــته بیش از 70 کیلومتر شبکه 

فرسوده آب در روستاها  اصالح و بازسازى شده اند.
وى شناســایى انشــعابات غیر مجاز را نیز یکى از 
اولویت ها در روستاها دانست و تصریح کرد: به منظور 
کاهش هدر رفت آب و نیز کاهش سرانه مصرف در 
روستاها،  شناسایى انشعابات غیر مجاز در اولویت قرار 

گرفته است.
مدیر آبفاى منطقه سمیرم کیفیت آب شرب روستاها 
در ســمیرم را نیز مطلوب ارزیابى کرد و خاطرنشان 
ساخت: آب شرب ســمیرم از کیفیت بسیار مطلوبى 
برخوردار اســت، با این وجود آب شرب روستاها  به 
طور مســتمر مورد پایش میکروبى و شیمیایى  قرار 
مى گیرد و ســالمت آن مورد تایید دســتگاه هاى 

ذیصالح مى باشد.   

مدیر آبفا شهرســتان برخوار اعالم کرد:  94 درصد 
مشترکین خانگى در شهرستان برخوار ماهانه بین 
صفر تا 14 متر مکعب و کمتر از الگو، آب شــرب و 

بهداشت مصرف مى کنند.
احمد رضا مهرجو  با بیان اینکه ســرانه مصرف آب 
شــهروندان در بخش خانگى حــدود 145 لیتر در 
شبانه روز اســت افزود: از عوامل موثر در کاهش 
مصرف سرانه آب در شهرستان برخوار در سال هاى 
اخیر  مى توان به  تشکیل اکیپ مروجین، آگاه سازى 
مردم در مصرف بهینه آب، همچنین بهره گیرى از 
ظرفیت هاى فرهنگى و هنرى اشاره کرد و نتیجه 
آن کاهش 20 تا 25 درصدى سرانه مصرف آب در 

بخش خانگى  است.
مدیر آبفا شهرســتان برخوار با اشــاره بــه اینکه 
سالمت و بهداشــت آب شــرب از اهمیت بسیار 
باالیــى برخــوردار اســت وکیفیت آب شــرب 
ازخطوط قرمز شــرکت مى باشــد، خاطر نشــان 
کرد: شــبکه بهداشــت و درمان بــر روى کیفیت 
آب شرب نظارت و کنترل دقیق داشــته و ارتباط 
تنگاتنگى در بحث کنترل و کیفیت آب با شــرکت 
آبفا دارد، همچنین چند ســالى اســت که شرکت 
آبفا استان، آزمایشگاه ســیارکنترل کیفى وپایش 
آب راه اندازى کرده و در زمــان نیاز در هر نقطه از 
استان  از این آزمایشگاه ســیار  براى انجام پایش 
کیفى به منظور اطمینان از ســالمت آب استفاده 

مى شود.
مهرجوکنترل کمى و کیفى آب شــرب و بهداشت 

را از وظایف اصلى و ذاتى شــرکت آب و فاضالب 
دانســت و تاکید کرد: آبفا شهرســتان برخوار در 
زمینه کیفى روزانه و به صورت مســتمر آزمایشات  
شیمیایى و میکروبى  آب شرب را مانند کلرسنجى 
، کدورت ســنجى انجــام مى دهد بدیــن ترتیب 
از  ســالم و بهداشــتى بودن آب اطمینان حاصل 

مى شود.
مدیر آبفا شهرستان برخوار به چگونگى تامین آب 
شــرب شهرســتان برخوار پرداخت و بیان داشت: 
شهرســتان برخوار تحت پوشــش طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ قرار دارد کــه  از طریق چهار خط 
انتقال از مسیر شــیرخانه کاوه، شــیرخانه دولت 

آباد، شیرخانه زینبیه و ایســتگاه پمپاژ آب اردستان 
منشــعب شــده و وارد شــبکه توزیع آب برخوار 

مى شود.
وى با اشــاره به میزان آب مصرفى در طول شبانه 
روز افزود: در کل شهرســتان میزان مصرف آب در 
طول شبانه روز در زمان غیر پیک حدود 220 هزار 
متر مکعب و در اوقات پیک مصرف به بیش از 30 
هزار متر مکعب هم مى رسد این در حالیست که در 
فصل تابستان  از مشــترکین برخوار انتظار مى رود 
باتوجه به  محدودیت منابع آبى همچنان آب شرب 
را مطابق الگومصرف کنند تــا در تامین پایدار آب 

شرب با چاش مواجه نشویم.  

 تأمین پایدار 
آب شرب 90 روستاى سمیرم

 94 درصد مشترکین  خانگى برخوار
 کمتر از الگو آب  مصرف مى کنند


