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مرگ تدریجى 
فرش ایرانى

چراغ  مدارس اصفهان از امروز روشن مى شود
3

3

2

5

سهل انگارى باورنکردنى
 در دوومیدانى ایران!

اینجا رئیس کى مى شه؟

محدودیت تولید 
ماسک سه الیه 
در اصفهان برنامه «نود نو» 5

به پخش اینترنتى 
مى رسد؟

فرش ایرانى که سال هاى طوالنى در سراسر 
جهان شناخته شده بود، متأسفانه در معرض 
نابودى قرار گرفته و فرش هاى ترك و چین 
در حال جایگزینى فرش ایرانى است. در پى 

اوضاع نابسامان...

یکى از مهمترین اخبار منتشره در فضاى مجازى 
بازگشت عادل فردوسى پور با یک برنامه مشابه 

«نود» است.
خبر بازگشــت عــادل فردوســى پــور بعد از
 19 ماه دورى از برنامه سازى تلویزیونى یکى از 
پربیننده ترین اخبار روزهاى گذشته بوده است. 
براســاس این خبر برنامه اى به اســم «نود نو» 
که درونمایه اى شبیه به برنامه «نود» دارد قرار 
است با آغاز لیگ برتر بیستم هر دوشنبه و درست 

همزمان با پخش «نود» و ...
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نمایشگاه بین المللى اصفهان آبان ماه به بهره بردارى مى رسد
مرحله نخست این پروژه در زمینى به وسعت مرحله نخست این پروژه در زمینى به وسعت 1818 هکتار  بنا شده که  هکتار  بنا شده که 1515 هزار متر مربع آن به سالن امیرکبیر هزار متر مربع آن به سالن امیرکبیر

 اختصاص داردکه دو برابر فضاى کنونى نمایشگاه در پل شهرستان است اختصاص داردکه دو برابر فضاى کنونى نمایشگاه در پل شهرستان است
3

مدیران ارشد آموزش و پرورش وضعیت سال تحصیلى جدید را تبیین کردند

آغاز فصل پنجم 
«کتاب باز»
 از امشب

پرسپولیس همچنان رشید را مى خواهد
ســرمربى تیم فوتبال پرســپولیس همچنان اعتقاد دارد ایــن تیم باید دو 

دروازه بان خوب ایرانى داشــته باشــد. او در همین راستا دنبال جذب 
دروازه بان فصل پیش تراکتور است.

علیرضا بیرانوند در حالى قبل از اتمام رقابت هاى لیگ برتر نوزدهم 
از جمع بازیکنان پرسپولیس جدا شد که یحیى گل محمدى مخالف 

جدى رفتن دروازه بان تیم ملى ایران قبل از...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

صدا و سیما مقابل عادل فردوسى پور

کشف 18 ُتن 
مواد مخدر 

در هفته نخست 
شهریور

طرح برق امید به زودى اجرایى مى شود
مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان خبر داد

3

گمانه زنى ها براى 
صندلى مدیریت باشگاه ذوب آهن 

سال هفدهم /شما

5

دلفى و سپاهان؟ دلفى و سپاهان؟ 
هنوز معلوم نیستهنوز معلوم نیست

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهی مزایده عمومی
شـرکت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد : اجناس اسقاط مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل و 

باستـناد قانون برگـزاري معـامالت شرکت،ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند:

  www.setadiran.ir  ســایت  دهندگان می توانند اســناد مزایده را از طریق ســامانه الکترونیک دولت بــه آدرس
دریافت و حداکثر  تا پایــان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 1399/06/30 در ســامانه الکترونیــک دولت بارگذارى 
نماید و همچنین اســناد فیزیکى(پاکت الف- ضمانــت نامه) خود را به نشــانى: اصفهان چهارباغ عباســى- خیابان 

عباس آباد - ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف - دبیرخانه ، تحویل نمایند. 
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32240691-031 واحد  مناقصات و مزایده ها – آقاى برکت و جهت 
آگاهى بیشتر درمورد اطالعات اقالم مزایده ، طریقه حمل و بارگیرى و ... مزایده با شماره تلفن : 34122880 -031 
انباردار تیرهاى بتونى – آقاى صالحى  و 34122682 -031 انباردار اجناس اسقاط- آقاى صدرى    تماس حاصل 

فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه:    مرکز  تمــاس 41934-021 ،دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و 

85193768 -021 تماس حاصل فرمائید.
مبلغ ونوع تضمین شرکت در مزایده: در اسناد درج شده است0

* شرکت کنندگان در مزایده مى بایست حداکثر 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مزایده با مراجعه به 
سامانه دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت 

مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مزایده گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاد دهنده مى بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام و اسناد را از طریق سامانه دانلود و پس 
از تکمیل در همان جا بارگذارى نماید.

* به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش ، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   
* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
حضور پیشنهاد دهندگان(هرشرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه)با رعایت کلیه موارد بهداشتى در جلسه 

بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.

ساعت برگزاريموضوع مزایدهشماره سامانه مزایدهشماره داخلى 

10:00انواع پایه هاى بتونى شکسته اسقاط99910021099001211000002

09:00انواع سیم و کابل هاى مسى و آلومینیوم اسقاط99910031099001211000003

تاریخ برگزارى مزایدهآخرین مهلت ارسال پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه

1399/06/161399/06/201399/06/301399/06/31
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نآغاز فصل پنج ل ف جآغاز لپ ز آغازفصلپنجآ
از«کتاب باز«کتابباز«کتاب باز کتا
امشب از امشب شاز ا امشا باز
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معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد مبارزه با 
موادمخدر از کشف بیش از 18 تُ ن موادمخدر در کشور 
در بازه زمانى یکم لغایت هفتم شــهریور ماه خبر داد و 
گفت: طى این مدت 494 دســتگاه خودرو و 99 قبضه 

سالح توقیف شد.
ناصر اصالنى با بیان اینکه مجموع کشفیات این هفته 
18 هزار و 352 کیلوگرم اســت، اظهار کرد: این میزان 
کشــفیات در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته که 
15هزار و 462 کیلوگرم اعالم شــد، حدود 18 درصد 
افزایــش دارد. وى افــزود: 13 هــزار و 579 کیلوگرم 
از مجموع کشــفیات مربــوط به ماده مخــدر تریاك 

بود که 74 درصد کشــفیات را به خــود اختصاص داده 
است.

اصالنى با بیان اینکه بالغ بر 70 درصد کشــفیات این 
دوره زمانى مربوط به هفت اســتان کشور است،  اظهار 
کرد: بیشترین حجم کشــفیات با 3215 کیلوگرم یعنى 
معادل 17 درصد کشفیات کشور مربوط به استان کرمان 
است و خراسان جنوبى با 2646 کیلوگرم، هرمزگان با 
2164 کیلوگرم، سیستان و بلوچستان با 1954 کیلوگرم، 
اصفهان با 1105 کیلوگرم، فارس با 1063 کیلوگرم و 
شــرق تهران با 740 کیلوگرم به ترتیب در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند.

رئیس جامعه هتلداران کشور درباره افزایش نرخ هتل ها 
گفت: هر ساله در مهر نرخ هتل ها بر اساس نرخ تورم تغییر 
مى کند ولى امسال شرایط به دلیل کرونا متفاوت است به 
طورى که به دلیل کاهش چشمگیر مسافران افزایش نرخ 
هتل ها مفهومى ندارد و با تحقــق این موضوع به درآمد 

هتلداران افزوده نمى شود.
جمشــید حمزه زاده ادامه داد: در حال حاضر بسیارى از 
هتل ها در کشــور تخفیف هاى 50 تا 60 درصدى ارائه 
مى کنند ولى حتى با این شــرایط هم مشــترى ندارند و 
ضریب اشغال هتل ها کمتر از 5 تا 7 درصد است. وى بیان 
کرد:  اساس افزایش نرخ کرایه هتل ها بر اساس نرخ تورم 

سالیانه است ولى حتى ســال گذشته که تورم 53 درصد 
اعالم شد هتل ها نرخ کرایه خود را 10 تا 15 درصد افزایش 
دادند و تنها تعداد اندکى از هتل  ها افزایش نرخ کرایه را به 

20 درصد رساندند.
حمزه زاده  گفت: امسال هم اگر نرخ کرایه هتل ها افزایش 
یابد حداکثر تا 20 درصد است ولى اکثر هتلداران عالقه مند 

به افزایش نرخ کرایه هتل به دلیل کمبود مسافر نیستند.
رئیس جامعه هتلداران کشور درباره حداقل و حداکثر نرخ 
کرایه هتل براى یک شب خاطرنشان کرد: نرخ ها متفاوت 
است و حتى ممکن است در یک شهر چهار هتل 3 ستاره 

نرخ کرایه یکسان نداشته باشند.

کشف 18 ُتن مواد مخدر 
در هفته نخست شهریور

کرونا نرخ کرایه هتل ها را 
چقدر تغییر داد؟

جمعیت شهرهاى جدید 
  ایسنا | معاون وزیر راه و شهرسازى با 
بیان اینکه هم اکنون جمعیت شهرهاى جدید 
یک میلیون و 34 هزار نفر است، گفت: با توجه به 
افزایش سرانه هاى خدماتى و تکمیل واحدهاى 
مســکونى، جمعیت شــهرهاى جدید در پایان 
سال 1399 از یک میلیون و صد هزار نفر عبور 
خواهد کرد. وى افزود: تا پایان ســال 1398 در 
بین شهرهاى جدید، پرند با 159 هزار و 350 نفر 
بیشترین جمعیت را دارد و پس از آن شهر جدید 
اندیشه با 131 هزار و 394 نفر و شهر جدید صدرا 

با 122 هزار و 226 نفر قرار دارند./2746

جوالن مافیاى کنکور
سخنگوى کمیســیون اجتماعى    رکنا |
مجلس گفت: آزمون کنکور سراسرى سال جارى 
پایان یافت ولى ما شاهد آن هستیم که همچنان 
مافیاى کنکور در کشور جوالن مى دهد که باید 
فکرى براى پایان آن کنیم. على بابایى کارنامى 
افزود: من بــه عینه مافیاى کنکور را در ســال 
جارى دیدم لــذا از رئیس مجلــس مى خواهم 
هر چه ســریع تر طرح دو فوریتى درباره نابودى 
مافیاى کنکور و تعیین تکلیف آینده این جوانان 
در دانشگاه ها با حذف کنکور را اعالم وصول کند 
که براى همیشه این مافیا دست از سر داوطلبان و 

خانواده هاى آنها بردارد./2747

مرگ تدریجى فرش ایرانى
فرش ایرانى که سال هاى طوالنى    فرارو |
در سراسر جهان شناخته شده بود، متأسفانه در 
معرض نابودى قرار گرفتــه و فرش هاى ترك 
و چین در حال جایگزینى فرش ایرانى است. در 
پى اوضاع نابسامان اقتصادى در سال هاى اخیر، 
تحریم، گرانى، کاهش قدرت خرید مردم و عدم 
حمایت مسئولین، شــاهد تعطیلى کارگاه هاى 
فرشبافى هســتیم و فرش ایرانى شناسنامه و 
هویت ملى ایران به کما رفته است و اگر فکرى 
برایش نشود به زودى شاهد مرگ فرش دستباف 

ایرانى خواهیم بود./ 2748

زمان اعالم نتایج کنکور
  ایسنا | رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشــور با تأکید بر اینکه نتایــج نهایى تمامى 
آزمون هاى ســال 99 تا اواخر مهر ماه اعالم 
مى شــود، گفت: نتایج اولیه آزمون کارشناسى 
ارشد، شنبه یا یک شــنبه و نتایج اولیه آزمون 
سراســرى نیز تا هفتــه اول مهر مــاه اعالم 

مى شود./2754

مدت حضور در کالس
وزیر آموزش    خبرگزارى صداوسیما |
و پرورش تصریح کرد: هر مدرسه اى مى تواند با 
بهداشت محل هماهنگ باشند چنانکه وزارت 
بهداشت بر استفاده از ماسک، رعایت فاصله و 
تهویه بسیار تأکید داشتند باید این پروتکل ها 
در مدرسه رعایت شــود. حاجى میرزایى ادامه 
داد: حضور بیش از 35 دقیقه در یک محل خطر 
ابتال را باال مى برد بنابراین کالس ها بیشتر از 

35 دقیقه طول نکشد./2749

همه جوره ممنوع است
با وجود شــیوع بیمارى    انصاف نیوز |
کرونا و ممنوع شدن ارائه  قلیان در قهوه خانه ها 
و کافه ها، هنوز در بعضى کافه ها و رستوران  ها 
قلیان با شــلنگ هاى یک بار مصــرف ارائه 
مى شود. کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومى 
وزارت بهداشــت در این مورد گفت:  قلیان با 
وسایل یک بار مصرف هم همان تأثیر را دارد 
و ممنوع است. وى گفت: ارائه  قلیان از آنجا که 
استفاده  مشــترك از مواد دخانیات است باعث 
انتقال بیمارى مى شود و به همین علت در این 

ایام ارائه  قلیان ممنوع است. 

آموزش و پرورش قفل است
حجت االسالم و المسلمین محسن    فارس|
قرائتى، رئیس ستاد اقامه نماز کشور و نماینده ولى فقیه 
در سازمان نهضت سوادآموزى در اجالس مدیران و 
رؤســاى آموزش و پرورش اظهار کرد: سدها را باید 
شکاند؛ در حال حاضر آموزش و پرورش ما قفل شده 
است و باید یکسرى قفل ها را شکاند. ما طرح تحول 
نمى خواهیم بلکه مرد تحول مى خواهیم. وقتى مهارت 
نیست پس شغل نیست؛ وقتى شغل نیست، پول نیست، 
وقتى پول نیست، ازدواج نیست، وقتى ازدواج نیست، 

فرزند نیست و اینها مثل زنجیر به هم متصل هستند.

کنایه باهنر 
درباره انتخابات 1400

محمدرضــا باهنر، دبیــرکل جامعه    فارس|
اسالمى مهندسین درباره انتخابات ریاست جمهورى 
ســال آینده گفت: بسیارى از شــخصیت هاى مهم و 
معروف کشور هنوز تکلیفشان روشن نیست و هنوز تصور 
برخى ها این است که ممکن است آقاى رئیسى یا آقاى 
قالیباف بیاید یا ممکن است هر دو بیایند و ممکن است 
آقاى محسن رضایى بیاید. اگر هم قرار است شروع کنیم 
اول باید سمت یکسرى افرادى برویم و به آنها بگوییم 

«تو را به حضرت عباس تو یکى نیا»./2750

ایده آل ترین روش قرنطینه!
رهبر کره شمالى به ارتش این    اعتمادآنالین|
کشور که در طول مرز با چین مستقر است دستور داد به 
سوى هر فردى که در فاصله نیم مایلى و قابل رؤیت با 
چشم غیرمسلح باشد، فارغ از اینکه به چه دلیلى در این 
نقطه حضور دارد، شلیک کرده و او را از پاى درآورند. 
رهبر کره شــمالى علت این دســتور خود را مقابله با 
شــیوع ویروس کرونا و حفظ قرنطینه کشورى اعالم 
کرد. مسئوالن کره شمالى ادعا مى کنند تنها کشورى 
در جهان هســتند که عارى از ویــروس کرونا بوده و 
تاکنون حتى یک مورد ابتال نیز در آن به ثبت نرسیده

 است!/2751

«برلوسکنى» 
هم به کرونا مبتال شد

تســت کوویــد - 19 «ســیلویو    العالم |
برلوسکنى» نخست وزیر پیشین ایتالیا، مثبت اعالم 
شد. پزشک شخصى برلوسکنى گفته بیمارى او بدون 
عالیم بوده و خود این سیاستمدار در قرنطینه خانگى به 
سر مى برد. همچنین گفته شده که وى پس از بازگشت 
از سفر به ساردینیا تست کرونا انجام داده است./2752

عراق هم هسته اى مى شود 
نخست وزیر عراق در    خبرگزارى دانشجو|
جریان نشست خبرى با رئیس جمهور فرانسه از پروژه 
هسته اى عراق پرده برداشــت اما منابع عراقى اعالم 
کردند گفتگو ها میان «الکاظمى» و «ماکرون» بسیار 
جزئى تر بوده و به بازســازى نیروگاه هسته اى تموز 
پرداخته شده است. منابع مذکور تأکید کردند پیشنهاد 
تغییر نام نیروگاه تموز به نیروگاه صلح داده شده است. 
نیروگاه تموز همان نیروگاهى است که احداث آن در 
سال 1976 با همکارى فرانسه شــروع شد، اما رژیم 
صهیونیستى در ســال 1981 آن را بمباران و به طور 

کامل نابود کرد.

رقابت22 کاندیدا 
براى فتح 11 کرسى 

  عصر ایران| مرحلــه دوم یازدهمیــن دوره 
انتخابــات مجلــس شــوراى اســالمى در روز 21 
شهریور در شرایطى برگزار مى شود که وزارت کشور 
پروتکل هاى بهداشتى براى مقابله با بیمارى کرونا را 
به حوزه هاى انتخابیه ابالغ کرده است. این انتخابات 
در 11 حوزه انتخابیــه از جمله لنجان و ســمیر م در 
اســتان اصفهان برگزار مى شــود. 22 نامزد در این 
انتخابات شرکت مى کنند تا 11 منتخب راهى مجلس 

شوند. /2753

خبرخوان

«مالنیا ترامپ» 50 ساله همســر «دونالد ترامپ» 74 
ساله، رئیس جمهور ایاالت متحده است. تصاویر مربوط به 
رفتار و دشمنى آشکار بین او و «ایوانکا ترامپ» 38 ساله، 
در آخرین گردهمایى مجازى جمهورى خواهان به سرعت 
در شبکه هاى اجتماعى دست به دست شد. در ویدیو کلیپ 
کوتاهى که در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده دیده مى 
شود که مالنیا به ایوانکا که از برابر او و پدرش عبور مى کند 
لبخند مى زند اما بعد از مدتى چشم هاى خود را گشاد کرده 
و خشــم خود را بروز مى دهد. بسیارى از کاربران توییتر 
گفته اند که این ویدیو به رابطه نه چندان خوشایند میان 

همسر و دختر رئیس جمهور ایاالت متحده اشاره دارد.
برخى از کاربران ادعا کرده اند که ممکن است ایوانکا در 
حال رد شدن از مقابل پدر و پدرزنش حرکتى یا شکلکى 

درآورده باشد، موضوعى که قابل اثبات نیست زیرا ایوانکا 
به طور کامل پشــت به تصویر بوده و صــورت او قابل 
مشاهده نیســت. «جودى جیمز»، یک کارشناس زبان 
بدن با بررسى این ویدیو گفته است: «بانوى اول ایاالت 
متحده در اینجا دو گزینه در برابر ما قرار مى دهد: لبخند 
بشاش و بزرگ او که نشان از عالقه و خوشامدگویى او دارد 
در حالى که روى صحنه با دختر خوانده اش خوش و بش 
مى کند اما وقتى او صورتش را بر مى گرداند این لبخند 
فرو مى ریزد و از بین مى رود و ما با حالت چهره اى روبه 
رو مى شویم که بسیار ناخوشایندتر است. تقریبًا چیزى 
شــبیه پانتومیم اســت آنچه یک بار رو به ایوانکا نشان 
مى دهد و وقتى مالنیا صورتش را به ســمت مخاطبان 

باز مى گرداند.» 

قرار است از امروز 15 شهریورماه دانشگاه ها فعالیت خود را 
آغاز کنند. بر این اساس هر یک از دانشگاه ها برنامه خاص 
خود را طراحى کرده اند به طورى که برخى از دانشگاه ها 
در این روز انتخــاب واحد را آغاز کرده انــد و برخى هم 

فعالیت هاى آموزشى را در دستور کار قرار داده اند. 
به گفته على خاکى صدیق، معاون آموزشى وزارت علوم 
ممکن است برخى از دانشگاه ها از 22 شهریورماه، برخى 
25 شهریورماه و برخى 29 شهریورماه بازگشایى شوند. 

بر این اساس دانشگاه ها با توجه به شرایط دانشگاه خود 
تصمیم مى گیرنــد از چه روزى بازگشــایى کنند، عمده 
کالس ها نیز به صورت الکترونیکى برگزار خواهد شد و 
به صورت محدود برخى دانشــگاه ها که امکان داشته و 
تردد دانشجویى ندارند و بیشــتر دانشجویان آنها بومى 

است مى توانند یکسرى کالس حضورى برگزار کنند. 
سال تحصیلى جدید براى دانشجویان سنواتى دانشگاه 
آزاد اسالمى نیز از امروز 15 شــهریورماه آغاز مى شود. 
دانشجویان جدیدالورود نیز به دو دسته تقسیم مى شوند 
نخست آنهایى که بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسالمى 
ثبت نــام کرده اند که ایــن افراد تا هفتــم مهرماه براى 
ثبت نام فرصت دارند و دســته دیگر آنهایى هستند که از 
طریق کنکور در دانشگاه آزاد ثبت نام مى کنند که اسامى 

پذیرفته شدگان تا 20 مهرماه به دانشگاه اعالم شود. 
از آنجایى که آزمون هاى سراسرى با تعویق هاى متعدد 
روبه رو شد، نتایج هم با تأخیر اعالم مى شود و بر همین 
اســاس هم  ترم اول براى نو ورودان دانشگاه ها از آبان 

ماه است.

به نظر مى رسد با بى دقتى مسئوالن دوومیدانى زحمات 
بانوان رکورد شکن جایزه بزرگ دوومیدانى به هدر رفته 
چرا که در جریان این رقابت ها دستگاه بادسنج که براى 
ثبت رکوردها الزامى اســت وجود نداشته اما فدراسیون 
برخالف تصاویر و فیلم هاى موجود اصرار به این دارد که 

دستگاه در مسابقات بوده است.
مســابقات دوومیدانى جایزه بزرگ در روزهاى ســوم و 
چهارم شهریور در دو بخش زنان و مردان برگزار شد که در 
روز نخست بانوان دوومیدانى کار موفق به شکست چهار 

رکورد ملى شدند.

ریحانه مبینى در پرش طول، زهرا عرب رستمى در پرتاب 
چکش، شــقایق خطیبى در دوى 5000 متر و ســارینا 
ساعدى در ماده پرش ســه گام موفق به رکوردشکنى 
شدند. اما رکورد ساعدى و مبینى در حالى به ثبت رسیده 
که طبق شنیده ها، عکس ها و فیلم هاى موجود، دستگاه 
بادســنج که یکى از موارد الزامى ثبت رکورد است وجود 
نداشته و اگر هم باشد در جایگاه قانونى خود قرار نگرفته 
که طبق توضیحات داده شده  به نظر مى رسد رکورد قابل 
قبول نیست. طبق قوانین جهانى دستگاه بادسنج باید در 

مکان مشخصى قرار بگیرد./2745

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان آمل از عملیات 
امداد و نجات این جمعیت و نجــات کوهنورد مصدوم 
شده ایتالیایى در ارتفاع 3600 مترى قله دماوند خبر داد.

جمشــید نیک زاد افزود: تماس اولیه درخواست کمک 
براى «آلبرت زونى» 29 ساله در ساعت 22 چهارشنبه 
شب در سامانه 112 جمعیت هالل احمر ثبت و بالفاصله 
پس از اطالع از این حادثه نجاتگران این جمعیت مستقر 
در پایگاه امداد کوهســتان رینه به منطقه اعزام شدند و 

پس از دسترسى به مصدوم، وى را منتقل کردند.
رئیس جمعیت هالل احمرآمل گفت: این گردشــگر و 

کوهنــورد ایتالیایى از چندى قبل به عنوان گردشــگر 
در ایران حضور داشــته و از روز چهارشنبه 12 شهریور 
براى صعود به قله دماوند وارد منطقه الریجان و شــهر 

رینه شد.
نیکزاد ادامه داد: بــا توجه به اینکه مســیرهاى اصلى 
مختلف صعود به ســمت قله دماوند بســته بــود و با 
بررسى هاى انجام شده مشخص شد که این کوهنورد 
از یک مسیر فرعى به سمت قله حرکت کرده و حوالى 
ساعت 22 شــب دچار سرمازدگى شــده و مسیر را گم 

کرده بود.

یکــى از مهمترین اخبار منتشــره در فضــاى مجازى 
بازگشت عادل فردوسى پور با یک برنامه مشابه «نود» 

است.
خبر بازگشت عادل فردوســى پور بعد از 19 ماه دورى 
از برنامه ســازى تلویزیونى یکى از پربیننده ترین اخبار 
روزهاى گذشته بوده است. براساس این خبر برنامه اى 
به اسم «نود نو» که درونمایه اى شبیه به برنامه «نود» 
دارد قرار اســت با آغاز لیگ برتر بیســتم هر دوشنبه و 
درست همزمان با پخش «نود» و البته «فوتبال برتر» از 
طریق یک تلویزیون اینترنتى پخش شود. موضوعى که 
با انتشار مجوز از سوى وزارت ارشاد شکل جدى ترى به 
خود گرفت. اتفاقى که مى تواند خیل طرفداران عادل و 
برنامه «نود» را خوشحال کند و از هم اکنون در فضاى 
مجازى و ســایت هاى مختلف مى توان آن را احساس

 کرد. 
با وجود این، اما نگاه دقیق تــر به ماجراى پخش برنامه 
«نود نو» برخى چالش ها را پیش روى پخش این برنامه 
نشان مى دهد. در ابتداى شهریور ماه امسال 26 نماینده 
مجلس شوراى اسالمى طرحى را به منظور ساماندهى 
حوزه انتشــار محتوا (صوت و تصویر) به رئیس مجلس 
دادند. در یکى از تبصــره هاى این طرح آمده اســت: 
«صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرایند تولید و پخش 
کلیه برنامه هاى رادیویى و تلویزیونى از جمله ساختارهاى 
مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه هاى گفتگو 
محور و ترکیبى بر عهده سازمان صدا و سیماى جمهورى 
اسالمى ایران است.» طرحى که چالش بزرگ و جدیدى 
را میان وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما در راه تولیدات 

خارج از فضاى صدا و سیما به وجود آورده است.
 بى شک تعداد کســانى که دلتنگ عادل فردوسى پور 
هستند خیلى زیاد است و بازگشت او با یک برنامه جذاب 
مى تواند اتفاق ویژه اى چه براى فوتبال و چه براى عالم 

رسانه باشد.
از آنجایى که براساس برخى اخبار حوزه فرهنگ و هنر 
مسئولیت تولید مجوز از ابتداى تیرماه به سازمان صدا و 
سیما سپرده شده است و با توجه به اینکه سازمان صدا و 
سیما هنوز ساز و کار اجراى صدور مجوز را اعالم نکرده 
احتمال دارد با توجه اتفاقات دو ســال گذشــته که بین 

مدیران ارشد ســازمان و عادل و برنامه «نود» رخ داده  
تولید و پخش برنامه «نود نو» نیز با چالش کسب مجوز 

روبه رو شود.
با این وصف باید دید برنامه جدید فردوسى پور که دستکم 
در همان شروعش یک برنامه بسیار پربیننده خواهد بود 
مى تواند مجوز الزم را از سازمان صدا و سیما براى پخش 

اینترنتى به دســت بیاورد چرا که به نظــر این مى تواند
اصلى ترین چالش حال حاضر پیش روى برنامه «نود» 
جدید و تهیه کننده اش  باشــد. طرحى که بســیارى از 
ســریال هاى نمایش خانگى و تولیدات این بخش را در 
ماه هاى اخیر تحت تأثیر قرارداده،  حاال بازگشت عادل را 

منوط به صدور مجوز از صدا و سیما کرده است.

صدا و سیما مقابل عادل فردوسى پور

برنامه «نود نو» به پخش اینترنتى مى رسد؟

چشم غره «مالنیا» به «ایوانکا»! چگونگى بازگشایى دانشگاه ها از امروز

سهل انگارى باورنکردنى در دوومیدانى ایران! نجات کوهنورد ایتالیایى در دماوند 

بر اساس اعالم سازمان جنگل ها حدود 30 میلیون 
هکتار از اراضى کشور در معرض بیابانى شدن قرار 
دارند و تقریباً از نیمى از این مساحت به عنوان مناطق 

بحرانى بیابانى یاد مى شود.
بر اساس گزارش ســازمان جنگل ها، کشور ما 1/2 
درصد خشــکى هاى جهان، 2/4 درصد پدیده هاى 
بیابانى فاقد پوشــش و 3/08 درصد مناطق بیابانى 

جهــان را در خود جــاى داده اســت. 61 درصد از 
مساحت کشور در اقلیم خشک و فراخشک قرار دارد 

که 3/1 برابر درصد جهانى است.
بر اســاس آخرین گزارش ها، 30 میلیون هکتار از 
اراضى کشور در معرض بیابانى شــدن قرار دارند 
که از این مقدار 14 میلیون هکتار به عنوان مناطق 
بحرانى بیابانى هســتند. در میــان اراضى بیابانى، 

کویر ها 17/9  درصد و اراضى بدون پوشش 53/3 
درصد را شامل مى شود.

بر اساس این گزارش سرانه بیابان در کشور ما 0/5 
هکتار اســت در حالى که ســرانه جهانى آن 0/22 
هکتار گزارش شده است. طى سال گذشته در کشور 
ما در 22 استان که شامل 140 شهرستان است در 
448 موقعیت اقدامات بیابان زدایى انجام شــد که 

در مجمــوع 34 هزار هکتار نهــال کارى، 10 هزار 
هکتار مالچ پاشــى، 9000 هکتار احداث مدیریت 
هرز  آب و 44 هزار هکتار بادشــکن بوده اســت؛ با 
وجود این، هنوز اراضى بیابانى زیادى در ایران وجود 
دارد و قرار است که طى ســال جارى نیز اقدامات 
مقابله با بیابان زایــى در 121 هــزار هکتار انجام

 شود.

30 میلیون هکتار از اراضى در معرض بیابانى شدن



استاناستان 03033846 سال  هفدهمشنبه  15 شهریور  ماه   1399

پدر ناجى فرزندش شد
فرمانده انتظامى شهرستان نطنز از غرق شدن فردى 
که براى نجـات فرزندش داخل دریاچه رایان کشـه 
شده بود خبر داد. سرهنگ مرتضى هادیان اظهارکرد: 
در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد فرزند پنج 
ساله اى حین بازى کردن کنار دریاچه بوده که داخل 
آب سـقوط مى کند که پدر او براى نجاتش وارد آب 
مى شود و او را نجات مى دهد ولى متاسفانه خودش 

غرق مى شود.

دیدار سرپرست مخابرات با 
فرمانده انتظامى

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان  با حضور در ستاد 
نیروى انتظامى اسـتان با فرمانده و جمعى از پرسنل 
این مجموعه دیدار و گفتگو کرد. ناصر مشـایخى در 
این دیدار  ضمن تقدیر از  مدیریت مدبرانه فرماندهى 
انتظامـى اسـتان سـردار محمد رضـا میـر حیدرى، 
برقرارى نظـم و امنیـت در تمامى سـطوح جامعه را 
مدیون تالش نیروهاى زحمتکش انتظامى دانست.  
وى ازحافظان امنیت عمومى به عنوان طالیه داران 
جبهه عدالت یاد نمود و نیـروى انتظامى را از بازوان 
قوى انقالب در حراسـت و پاسـدارى از ارزش هاى 

انقالبى و اسالمى دانست.

نزاع در  مجتمع پارك
در جریـان نـزاع در مجتمـع پـارك اصفهـان یک نفر 
مصدوم شد. فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: 
در این نزاع و مشـاجره، یکى از مغازه داران در مجتمع 
پارك اصفهان با یکى از عابران این مجتمع درگیر شد. 
سرهنگ مختار درخشـان افزود: در این درگیرى مغازه 
دار با سالح سرد، عابر را مصدوم کرد که با دخالت مردم 

و نیروى انتظامى هر دو نفر دستگیر شدند.

برگزارى آزمون استخدامى 
 سخنگوى شـرکت پاالیش نفت اصفهان  اعالم کرد 
این شرکت در راستاى اجراى مسئولیت هاى اجتماعى 
خویش مبـادرت به اسـتخدام جوانان اسـتان اصفهان 
نموده است. محمدصادق حاجیان گفت: صبح روز پنج 
شنبه  13  شهریورماه آزمون کتبى استخدامى شرکت 
پاالیش نفت اصفهان  با رعایت پروتکلهاى بهداشتى در 
شرایط کرونایى  برگزار شد. وى افزود: شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در این سالها براى رعایت عدالت و انتخاب 
بهترین هـا، کارکنان خـود را از طریق آزمـون ورودى 
برمى گزینـد و براى اینکـه این آزمون بـه لحاظ کمى 
و کیفى از سـطح علمـى قابل قبولـى برخوردار باشـد، 
آن را  توسـط یکـى از مراکـز دانشـگاهى طراحـى و

 برگزار مى نماید. 

رفع حادثه شبکه فاضالب 
به گزارش روابط عمومى آبفا بهارسـتان، حادثه شبکه 
فاضالب بتنى به قطر 300میلى متر در منطقه بهارستان 
رفع گردید. الزم به توضیح است که مشکالت تعمیرات 
لوله بتنـى درکمترین زمـان ممکن در عمـق 4 مترى 
توسط پرسنل بهره بردارى فاضالب منطقه رفع گردید. 
همچنین با توجه به درآپ زیاد به اتصال خط دیگر به این 
منهول درآپ موجود نیز با سه راه ریزشى پلى اتیلن نیز 

استانداردسازى گردید.

سد معبر در اتوبان چمران 
رفع مى شود

شهردار اصفهان با اشاره به مشکل سد معبر به واسطه 
فعالیت فروشندگان اتومبیل در حاشیه اتوبان چمران، 
اظهار کـرد: فعالیـت تعداد زیـادى از نمایشـگاه هاى 
فروش اتومبیل در حاشـیه این اتوبان باعث سد معبر 
شـده اند که با اسـتفاده از قانـون شـهردارى و انجام 
مذاکرات الزم با اتحادیه فروشندگان اتومبیل مى توان 
از بـروز اینگونه تخلف هـاى شـهرى جلوگیرى کرد. 
نوروزى مدیرکل پیشـگیرى و رفع تخلفات شـهرى 
شـهردارى اصفهـان را موظـف کرد تـا هفتـه آینده 

پیگیرى هاى الزم را انجام دهد.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: شمار 
بیماران بدحال کرونایى بسترى شده در بخش مراقبت هاى 
ویژه (ICU) بیمارستان هاى اســتان افزایش یافته و به 

بیش از 200 نفر رسیده است.
آرش نجیمى افزود: با تداوم روند افزایشى تعداد مبتالیان به 
کرونا در شهریور جارى، شمار بیمارانى که در بیمارستان ها 
بسترى هستند به بیش از یکهزار نفر رســید و به تَبع آن، 
بیماران بدحالى که باید در بخش مراقبت هاى ویژه تحت 
درمان باشــند نیز بیشتر شــد. نجیمى با اشــاره به اینکه 
ســالمندان، تعداد قابل توجهى از بیماران بدحال مبتال به 
کرونا را تشکیل مى دهند، تاکید کرد: شمار بیماران بدحال 

در سایر گروه هاى سنى نسبت به هفته هاى گذشته، افزایش 
یافته است. سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه بیمارستان الزهرا(س) اصفهان با حدود 800 تخت به 
مرور زمان در حال تکمیل ظرفیت خود براى پذیرش بیماران 
مبتال به کروناست، اظهار داشت: پذیرش بیماران جدید مبتال 
به کرونا در بیمارستان خورشید، متوقف شد و در بیمارستان 

امین نیز از اول مهر امسال متوقف مى شود.
وى افزود: با توجه به مســافرت هاى چند روز گذشته و 
رعایت نشدن کامل دســتورهاى بهداشتى ، دورنماى 
خوبى از شــرایط بیمارى کرونا در روزهاى آینده وجود 

ندارد.

مدیر عامل ایمیدرو در دیدار با نماینده ولى فقیه و امام جمعه 
کاشان از تعریف 20 هزار میلیارد تومان در مجموعه فوالد 
مبارکه خبرداد و گفت: طرح توسعه فوالد امیرکبیر کاشان 
از محل افزایش سرمایه فوالد مبارکه تأمین اعتبار مى شود.

خداداد غریب پور اظهار کرد: معتقدیم با انجام سرمایه گذارى 
به هدف تولید و اشتغال دست مى یابیم و رونق و جهش تولید 
محقق مى شود، در شــرکت فوالد مبارکه طى پارسال و 

امسال، 20 هزار میلیارد تومان طرح تعریف کرده ایم.
وى با بیان اینکه شــرکت فوالد مبارکه به زودى ده هزار 
میلیارد تومان افزایش سرمایه براى اجراى طرح ها مى دهد، 
گفت: طرح توسعه فوالد امیرکبیر کاشان، از محل افزایش 

سرمایه این شرکت انجام مى شود.
وى ادامــه داد: فوالد مبارکه طرح هــاى دیگرى از جمله 
در فوالد هرمزگان، ســنگان، سفیددشت از محل افزایش 

سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذارى در حال اجرا دارد.
غریب پور اظهار کــرد: ایمیدرو گام نخســت را درباره 
جلوگیرى از خام فروشــى ســنگ هاى قیمتى با افتتاح 
بازارچه در اصفهان برداشــت. وى ادامــه داد: توجه به 
ظرفیت این حوزه تاکنون مغفول بوده است. این در حالى 
است که با ســرمایه گذارى هاى کوچک در این صنعت 
مى توان، حجم عظیمى از اشــتغال را (500 هزار نفر) در 

این حوزه ایجاد کرد.

تعریف 20 هزار میلیارد تومان 
پروژه در فوالد مبارکه

افزایش شمار بیماران بدحال 
کرونایى در اصفهان 

مدیر عامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در 
مراسم افتتاح پروژه برق رســانى به کارخانه کویر 
مقوا در اردســتان، اظهار کرد: پروژه هاى خوبى در 
شهرستان اردستان افتتاح شــد که موضوع تبدیل 
سیم هاى مســى به کابل یکى از مهمترین آنها بود 
که به پایدارى شبکه برق کمک مى کند. همچنین 
موضوع توسعه شبکه بابت رساندن برق به مشترکان 

جدید به بهره بردارى رسید.
حمید عالقمنــدان بــا بیــان اینکه در تابســتان 
امســال با همکارى که کشــاورزان و مردم داشتند 
مشوق هایى پیش بینى شده که از مهر ماه براى آنها 
اجرایى مى شود، تصریح کرد: مشترکان برق استان 
در تابستان امسال حدود 130 مگاوات صرفه جویى 
کردند که نسبت به سال گذشــته 1/5 برابر افزایش 

همکارى و همگامى داشتند.

عالقمندان با تشکر از کشاورزان که در صرفه جویى 
مصرف برق تابستان امسال همکارى داشتند، گفت: 
کشاورزان استان امسال بین ساعت هاى 12 تا 16 
همکارى بسیار خوبى داشتند. این همکارى عالوه 
بر اینکه باعث قطع نشدن برق در سراسر استان شد 
باعث شده در بقیه ساعت شبانه روز تعرفه برق آنها 

رایگان محاسبه شود.
وى با بیان اینکه در اســتان اصفهان یک میلیون و 
520 هزار مشترك وجود دارد که حدود یک میلیون 
و 350 هزار مشترك خانگى است، گفت: بیشترین 
مطالبات شرکت توزیع برق استان اصفهان از بخش 
صنعت اســت که حدود صد میلیارد تومان طلب را 
شامل مى شــود. همچنین حدود 25 میلیارد تومان 
مطالبات از دیگر بخش هاســت که در جمع، 125 

میلیارد تومان طلب مى شود.

 مطالبه 125 میلیارد تومانى شرکت توزیع برق 

ویژه برنامه هاى آســتان مقدس حضرت زینب بنت 
موسى بن جعفر سالم ا... علیها در ایام محرم تشریح 
شد. مدیر این آســتان مقدس گفت: برگزارى بیش از 
40 روضه خانگى نقاط مختلف شهر با اطالع رسانى 
شــبکه هاى اجتماعى و بازدیــد 4000 نفر از هیئت 
مجازى حرم مطهر حضرت زینب سالم ا... علیها از ویژه 

برنامه هاى ایام محرم این آستان مقدس بود.
محسن صادق زاده افزود: ده شب مراسم عزادارى سید و 
ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین علیه السالم با 
شعار «ما ملت امام حسینیم» و حضور سخنرانان حجج 
اسالم شیخ صادق دوایى، سیاوشى و میرخلف با رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى در 
دهه اول محرم الحرام از نماز مغرب و عشا در جوار حرم 
مطهر حضرت زینب سالم ا... علیها با همکارى هیئات 
مذهبى بزگر شــهر برگزار گردیــد. همچنین هیأت 
خادمان آستان مقدس حضرت زینب سالم ا... علیها با 
ویژه برنامه هاى ظهر تاسوعا و عاشــورا، اقامه نماز، 
سخنرانى حجت االسالم تراشیون با موضوع خانواده 

و عزادارى برپا شد.

وى از دیگر برنامه هاى حــرم مطهر خواهر امام رضا 
علیه السالم را راه اندازى و پخش هیأت مجازى اعالم 
کرد و گفت: این برنامه با حضور حجج اســالم عالى، 
فرحزاد، طبســى، رفیعى و مداحان اهل بیت علیهم 
السالم سلحشور، حدادیان، معتمدى و... در شبکه هاى 
اجتماعى اینستاگرام و روبیکا بود که با استقبال خوب 

مخاطبان مواجه شد.
مدیر آســتان مقدس حضرت زینب ســالم ا... علیها 
همچنین به برگــزارى 43 روضــه خانگى طى دهه 
اول محرم اشــاره کرد و افزود: این برنامه ها با حضور 
سخنران، مداح و خادمین آستان زینب بنت موسى بن 
جعفر سالم ا... علیها به صورت تبرعى در منازل اقصى 
نقاط شهر از دیگر ویژه برنامه هاى این حرم مطهر بود 

که تا پایان ماه هاى محرم و صفر ادامه دارد.
به گفته صادق زاده،  در حاشیه این مراسمات غرفه هاى 
پاتوق کتاب، شبى با شــهدا، ثبت نام خادم افتخارى، 
پاسخ گویى به سواالت دینى و غرفه اجتماعى جهت 
مشــاوره رایگان در حــوزه خانواده و پیــش ثبت نام 

کارگاه هاى آموزشى دایر گردید.

از روضه خانگى تا هیأت مجازى

مدیرکل آموزش  و پرورش اســتان اصفهــان گفت: با 
شیوع کرونا با یک میدان پر از ابهام مواجه هستیم و باید 
قدم هایى برداریم که نه ســالمت دانــش آموزان و نه 

آموزش  را زیر پا بگذاریم.
محمد اعتدادى در نشســتى با خبرنگاران با اشــاره به 
بازگشایى مدارس از امروز 15 شــهریورماه، اظهار کرد: 
اصل آموزش غیرحضورى بر مبناى شــبکه شاد است، 
ضمن اینکه هر دانش آموزى که از این شــبکه استفاده 
مى کند از ســیم کارت دانش آمــوزى و هزینه اینترنت 

رایگان برخوردار است.
وى با اعالم اینکه همه مدارس استان اصفهان به شبکه 
ملى فناورى متصل شــده اند، گفت: حضور معلمان در 
مدارس در شرایط قرمز با تصمیم مدیر و شوراى مدرسه 

است.  
اعتدادى با اعالم اینکه چراغ همه مدارس استان از روز 
شنبه 15 شهریورماه روشن است، تاکید کرد: باید دانش 
آموزان در مدرسه رفت و آمد داشــته باشند و اگر دانش 
آموزى در مدرسه و شبکه شــاد حضور نداشته باشد باید 
پیگیرى و رصد کننــد از چه طریقى آمــوزش را دنبال 

مى کند.
وى با اشاره به اینکه سه اصل اساسى به مدیران مدارس 
اعالم شده، اظهارکرد: دانش آموزان هنگام ورود ماسک 
داشته باشند، فاصله گذارى رعایت شود و اگر فضا کافى 
نیست گروه بندى شوند، همچنین  تهویه هوا در مدارس 

وجود داشته باشد.  

ثبت نام 82 هزار کالس اولى 
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اعالم اینکه از 88 هزار کالس اولى در استان 
در حال حاضر بیش از 82 هزار نفر در ســامانه سناد ثبت 
نام کرده اند، گفت: 10 هزار و 700 کودك در مقطع پیش 
دبستانى ثبت نام کرده اندکه 13 درصد سال گذشته است.

شهین جوانى گفت: تعدادى از دانش آموزان کالس اولى 
که هنوز ثبت نام نکرده اند، احتماًال از اتباع خارجى هستند 

که باید براساس فرایند خاص ثبت نام شوند.
وى با اشاره به اینکه باتوجه به وضعیت قرمز، زرد و سفید از 
امروز 15 شهریور آموزش حضورى و غیرحضورى دانش 
آموزان شروع مى شود، گفت: با تغییر شرایط که دانشگاه 
علوم پزشــکى به ما اعالم مى کند برنامه حضور دانش 

آموزان در مدارس نیز تغییر مى کند.
ثبت نام 99 درصد دانش آموزان 

محمدرضا ناظم زاده، معاون آموزش دوره متوسطه اداره 
کل آموزش و پرورش اصفهــان گفت: 99 درصد دانش 
آموزان استان در مدارس ثبت نام شده اند و از پایه اول تا 

دوازدهم از سال هاى قبل عقب نیستیم.
وى با اشاره به اینکه شیوه نامه بازگشایى به مدارس ارسال 
شده و جلسات توجیهى و تبیینى برگزار شده، تاکید کرد: 
نمى توانیم انکار کنیم آموزش مجــازى نمى تواند جاى 
آموزش  حضورى را بگیرد، اما در شــرایط بحران تالش 

مى کنیم آموزش با بهترین کیفیت انجام شود.
وى گفت: براســاس آنچه در حال برنامه ریزى اســت 

احتماال 20 درصد محتواى کتب خودخوان خواهد بود و 
80 درصد محتواى کتب به دانش آموزان ارائه مى شود.

کمبود 16هزار معلم
معاون پژوهش، برنامه ریزى و نیروى انســانى اداره  کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره به کمبود 16 
هزار معلم در مدارس اســتان، تاکید کرد: کمبود معلم از 
راه هاى مختلف جبران شده و 15 شهریور هیچ کالسى 

بدون معلم نخواهد بود.
غالمحسن سخایى ، با اشاره به اینکه سال گذشته کمبود 
معلم در سطح اســتان داشــتیم، اظهار کرد: امسال نیز 
کمبود معلم داریم اما تالش کرده ایم از راه هاى مختلفى 
همچون خرید خدمات، برون سپارى، بکارگیرى نیروهاى 
بازنشســته و حق التدریس همچون سال گذشته کمبود 

معلم در مدارس را جبران کنیم.
تربیت بدنى تعطیل بردار نیست

عبدالرضا رئیسى، معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان، نیز در این نشست با اشاره به 
اینکه امسال به خاطر شیوع ویروس کرونا توجه خاصى به 
سالمت مدارس شده است، گفت: همان طور که آموزش  
تعطیل نیست، تربیت بدنى هم تعطیل بردار نیست و دانش 
آموزان در شرایط قرمز، زرد و سفید فعالیت هاى بدنى خود 

را خواهند داشت.
وى گفت: در شرایط قرمز، فیلم هاى آموزشى تهیه و در 
شبکه شاد بارگذارى شده است تا دانش آموزان بتوانند در 

فضاى خانه فعالیت کنند.

مدیران ارشد آموزش و پرورش وضعیت سال تحصیلى جدید را تبیین کردند

چراغ  مدارس اصفهان
 از امروز روشن مى شود

رئیس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان با بیــان توضیحاتى دربارة 67 ایســتگاه 
فرهنگى که به مناسبت ایام ســوگوارى ماه محرم 
در این شهر برپاشده، اعالم کرد که یک نمایشگاه 
بزرگ در گذر فرهنگى چهارباغ به همین مناســبت 

افتتاح  شد.
محمد عیدى، درباره برپایــى غرفه هاى فرهنگى 
در شهر اصفهان به مناسبت ایام سوگوارى سرور و 
ساالر شهیدان گفت: پس از هماهنگى و همکارى اى 
که میان معاونت فرهنگى سپاه صاحب الزمان (عج) 

استان و معاونت اجتماعى سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان شکل گرفت، مقرر شد 
به مناسبت ماه محرم برنامه مشــترکى را در شهر 

اصفهان برگزار کنیم.
وى افزود: 67 ایســتگاه فرهنگى در همین راستا با 
سازه هاى مخصوص و منحصر به  فرد در 67 نقطه 
شهر اصفهان در مناطق 15گانه برپا شده که هر کدام 
از این ایستگاه ها در اختیار یکى از پایگاه هاى بسیج 

شهر اصفهان قرار گرفته است.
وى درباره سایر اقدامات سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان به مناسبت محرم یادآور 
شد: یک نمایشــگاه بزرگ از 11 شــهریورماه در 
گذر فرهنگى چهارباغ برپا  شــده که شامل گالرى، 
نمایشگاه، پرفورمنس و رادیو است و روز پنجشنبه 
شاهد افتتاحیه رســمى آن  بودیم.  این رادیو روزانه 
دو ســاعت در چهارباغ برنامه دارد و این برنامه، با 
همکارى شــهردارى اصفهان، ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى، حوزه هنرى و طرح عالى چهارباغ 

برنامه ریزى شده است.

برپایى یک نمایشگاه در چهارباغ

مدیرعامل شــرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: در 
اســتان اصفهان حدود 17.4 مگاوات بــرق از نیروگاه 

خورشیدى تولید مى شود.
رسول موســى رضایى با بیان اینکه با تالش هایى که 
در سطح استان انجام شده امسال هیچ گونه خاموشى 
نداشتیم، گفت: در استان اصفهان حدود 40 پست انتقال 
برق وجود دارد که وظیفه آنها تامین برق مشترکان در 

بخش هاى مختلف است. وى با اشاره به مصوبه هیئت 
دولت در خصوص برق امید، گفت: طــرح برق امید با 
هدف مدیریت مصرف و فرهنگ سازى به زودى رسما 
وارد مرحله اجرا خواهد شد و با اجراى آن کم مصرف ها 
دیگر از پرداخت قبض برق معاف مى شوند. حتى براى پر 
مصرف ها نیز این امکان وجود دارد که با کاهش مصرف 

از پرداخت قبض معاف شوند.

طرح برق امید به زودى اجرایى مى شود

مرحله نخست پروژه نمایشگاه بین المللى اصفهان آبان 
ماه امسال با 96 درصد سرمایه گذارى مشترك شهردارى 
و اتاق بازرگانى اصفهان در منطقه «روشــن دشــت» 

اصفهان به بهره بردارى مى رسد.
مدیر پروژه نمایشگاه بین المللى اصفهان در حاشیه بازدید 
اعضاى هیات مدیره انجمن ها، تشکل ها و مدیران اتاق 
بازرگانى اصفهان از این پروژه در حال ساخت نمایشگاهى 
گفت: سایت اصلى این پروژه 48 هکتارى در دو مرحله 
در نظر گرفته شده که در مرحله نخست سالن امیرکبیربا 
ظرفیت 780 پارك خــودرو در پارکینگ هاى جنوبى و 
غربى و سرویس هاى بهداشتى مجهز و در مرحله دوم 

ساختمان هاى الکتریکال و مکانیکال احداث مى شود.
آقایى افزود: مرحله نخســت این پــروژه در زمینى به 
وسعت 18 هکتار بنا شــده که 15 هزار متر مربع آن به 
ســالن امیرکبیر اختصاص دارد. وى تصریح کرد: سالن 
امیرکبیر در سه سالن مجزا با 7800 مترمربع فضاى مفید 
نمایشگاهى تعبیه شده که این رقم  دو برابر فضاى کنونى 

نمایشگاه در پل شهرستان اصفهان است.

آقایى ادامه داد: 32 هزار مترمربع فضاى باز نمایشگاهى 
نیز در اطراف سالن امیرکبیر با نصب پایه هاى روشنایى و 

با قابلیت هاى خاص پیش بینى شده است.
وى معمــارى ایرانى - اســالمى عهد صفویــه را از 
ویژگى هاى منحصر به فرد به کار برده شــده در سالن 
نمایشگاهى و ساختمان هاى پیرامون عنوان کرد و ادامه 
داد: 120 گونه گیاهى نیز براى فضاى ســبز نمایشگاه 
در نظر گرفته شده که از اواخر شــهریورماه کاشت این 

گونه ها آغاز مى شود.
ایمان بازیگران، رئیس تشریفات نمایشگاه بین المللى 
اصفهان نیزگفت: این پروژه حاصل ســرمایه گذارى دو 
سهامدار بزرگ شهردارى و اتاق بازرگانى اصفهان است. 
وى این پروژه را از نظر فضاســازى و امکانات به روز در 
کشور، حایز رتبه اول دانست که در سطح منطقه نیز پروژه 

اى بى نظیر به شمار مى رود.
شایان ذکر است بر اساس هدف  گذارى هاى انجام شده، 
فاز دوم نمایشگاه بین المللى بزرگ اصفهان تا سال 1401 

به پایان مى رسد.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: با 
محدودیت تولید ماسک سه الیه به علت کمبود ملت بلون در 
اصفهان مواجه هستیم و امیدواریم در آینده نزدیک این مشکل 

به شکل ریشه اى رفع شود.
سید حسن قاضى عسگر با اشــاره به اینکه هنوز مساله الیه 
ملت بلون در ماسک هاى سه الیه در استان اصفهان به طور 
کامل حل نشده است، اظهار داشت: استان اصفهان در تولید 
ماسک هاى پارچه اى مشکلى ندارد اما تأمین الیه ملت بلون 

در ماسک هاى سه الیه هنوز پابرجاست.
وى با اشاره به اینکه ملت بلون منسوجات نبافته اى متشکل از 
فیالمنت هاى منقطع در طول هاى مختلف و ظرافت یک تا پنج 
میکرون است که با استفاده از تکنولوژى خاصى تولید مى شود، 
تاکید کرد: از بارزترین خصوصیات این نوع پارچه ها ظرافت 

الیاف و قدرت نفوذ ناپذیرى بسیار باال در برابر مایعات است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به اینکه پارچه ملت بلون به اندازه کافى در اختیار 
استان اصفهان قرار نمى گیرد بنابراین در تولید ماسک هاى سه 

الیه با محدودیت هایى مواجه شدیم.

محدودیت تولید 
ماسک سه الیه در اصفهان

نمایشگاه بین المللى اصفهان
 آبان ماه به بهره بردارى مى رسد
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آغاز فصل پنجم 
«کتاب باز»
 از امشب

فقدان مدرك تحصیلى
اینجانب مســلم باقرى فرزند على اکبر به 
شماره شناســنامه 2891 صادره از سمیرم 
در مقطع کارشناسى ناپیوســته صادره از 
واحد دانشگاهى آزاد اسالمى نطنز با شماره 
1800/36/04 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار مى باشد از یابنده تقاضا مى شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد نطنز 
به نشــانى شهرســتان نطنز- میدان بیت 
المقدس- جنب اداره هواشناسى-دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد نطنز ارسال نماید.

«تام کروز»، بازیگر نقش اول مجموعه فیلم هاى اکشن 
«مأموریت غیرممکن»، بــراى ادامه روند فیلمبردارى 
قسمت تازه  فرنشایز «مأموریت غیرممکن» در دوران 
همه گیرى کرونا، یک کشتى 700 هزار دالرى را کرایه 

کرده است.
تام کروز ثابت کرده که هیچ مأموریت غیرممکنى براى 
او وجود ندارد. براســاس گزارش هاى منتشر شده، بعد 
از احتمال توقف مجدد روند فیلمبــردارى «مأموریت 
غیرممکن 7» در پى فراگیرى ویروس کرونا، کروز یک 
کشتى بزرگ به ارزش 700 هزار دالر را براى جلوگیرى 

از توقف روند ساخت این فیلم کرایه کرده است.
به طور قطع یکى از نقش هاى به یادماندنى و ماندگار تام 

کروز در دوران حرفه اى خود، نقش مأمور ویژه «ایتان 
هانت» در ســرى «مأموریت غیر ممکن» است که در 
سال 2021 هفتمین قســمت از این مجموعه را روى 
پرده سینما مى فرستد و بار دیگر طرفداران پرشمار خود 
را هیجان زده خواهد کرد. اما قســمت جدید مجموعه 
«مأموریت غیرممکن» نیز از مشکالت ناشى از بحران 
شیوع کرونا در امان نبوده و روند تولید آن به منظور حفظ 

سالمت تیم سازندگان به تعویق افتاد.
هرچند به نظر مى رسد که روند فیلمبردارى این اثر به 
زودى از سر گرفته شود. نشریه «دیلى میل»  انگلستان 
در گزارش جدید خود به اقدام جالب تام کروز براى کمک 
به ادامه روند ساخت این فیلم اشاره کرده است. براین 

اســاس، کروز یک کشــتى بزرگ با ظرفیت 500 نفر 
را به ارزش 700 هزار دالر کرایه کــرده تا «مأموریت 

غیرممکن 7» سر موقع آماده شود.
منابع این خبر تأیید کردند که این بازیگر مشهور هالیوود 
بزرگ ترین کشتى آبى یک شرکت را براى فیلمبردارى 
اکثر صحنه هایــى که در نروژ ضبط مى شــوند، کرایه 
کرده اســت. در این گزارش به اینکه آیا این کشــتى 
براى فیلمبردارى مورد اســتفاده قــرار گرفته یا اینکه 
جابه جایى اعضاى تیم ســازندگان فیلم را نیز برعهده 
خواهد داشت اشاره اى نشده است. هرچند قاعدتًا ادامه 
روند فیلمبردارى این پروژه مســتلزم اطمینان از حفظ 
اعضاى تیم دربرابر خطر ابتال بــه ویروس کرونا بوده 

و ممکن اســت این کشــتى به منظور دور نگهداشتن 
کارکنان از محیط هاى شلوغ شهرى مورد استفاده قرار 

گرفته باشد.
منابــع ناشناســى اظهار کردنــد که تیم ســازندگان 
«مأموریت غیرممکن 7»به هیچ عنوان خواستار تأخیر 
مجدد روند ســاخت فیلم نبوده و تام کروز نیز مصمم 
است تا دیگر شــاهد چنین اتفاقى نباشیم. استودیوى 
سازنده این فیلم اطمینان داده که افراد تیم را به خوبى 
از خطرات احتمالى ایمن نگه داشته و پروژه را به پایان 

خواهد رساند.
اما در ادامه گزارش «دیلى میل»، به «معاف» شدن تام 
کروز از قوانین قرنطینه در نروژ اشاره شده است. «ابید 

راجا»، وزیر فرهنگ نروژ در اظهارات رسمى خود اعالم 
کرده که تیم سازندگان این فیلم مى توانند بدون نیاز به 
التزام به قوانین قرنطینه خانگى به روند پیشبرد پروژه 
خود ادامه دهند. البته همه  افراد این تیم هر 48 ساعت 
یک بار ملزم به انجام تســت کرونــا خواهند بود. وزیر 
فرهنگ نروژ به مردم این کشور اطمینان داده که تیم 
سازندگان این فیلم هیچگونه تماسى با سایر افراد خارج 

از گروه در این کشور نخواهند داشت.
استودیوها و حتى خود تیم ســازندگان این فیلم هنوز 
هیچیک از ایــن گزارش ها را تأییــد نکرده اند. به نظر 
مى رسد که تام کروز این بار ویروس کرونا را به عنوان 

مأموریت غیرممکن خود در مقابل مى بیند.

فوق ستاره هالیوود یک کشتى بزرگ کرایه کرد تا روند ساخت فیلم جدیدش متوقف نشود 

مأموریت ممکن «تام کروز» !

فیلم «قصر شیرین» ســاخته رضا میرکریمى در 
سه شاخه بهترین بازیگر مرد، فیلمنامه و موسیقى 
متن نامزد کسب جایزه از جشنواره فیلم «ایمجین 

ایندیا» در کشور اسپانیا شد.
در نوزدهمین دوره جشنواره فیلم «ایمجین ایندیا» 
که از تاریخ 24 ســپتامبر تا 8 اکتبر (3 تا 17 مهر) 
برگزار مى شود فیلم «قصر شیرین» در شاخه هاى 
بهترین بازیگر مرد (حامد بهداد)، بهترین فیلمنامه 
(محسن قرایى و محمد داودى) و بهترین موسیقى 

متن (امین هنرمند) نامزد دریافت جایزه است. 

فیلم «قصر شــیرین» پیش از این جوایز بهترین 
فیلم، بهترین کارگردانى و بهترین بازیگر مرد را 
از جشنواره فیلم شــانگهاى، جایزه بهترین فیلم 
از جشنواره بین المللى شــرق و غرب اورنبورگ، 
دو جایزه بهترین کارگردانى و بهترین فیلم از نگاه 
منتقدان در جشنواره فیلم هاى هنرى «باتومى»  
گرجستان و جایزه بهترین کارگردانى و بازیگر مرد 
(حامد بهداد) جشنواره آنتالیا ترکیه را کسب کرده و 
در سیزدهمین دوره جوایز سینمایى آسیپاسیفیک 
نیز در شــاخه بهترین فیلمنامه (محسن قرایى و 

محمد داوودى) نامزد کسب جایزه بود. /2742

«قصر شیرین»
 نامزد 3 جایزه جشنواره اسپانیایى شد

سرانجام بعد از بار ها تعویق در اکران، کمپانى «متروگلدین مایر» از اکران فیلم سینمایى «زمانى براى مردن نیست» خبر داد، این 
فیلم از سه شنبه راهى سینما ها خواهد شد.  

بیست و پنجمین نسخه از مجموعه فیلم هاى «جیمز باند» مشکالت فراوانى براى اکران پشت سر گذاشت، این فیلم جزو اولین 
آثارى بود که بعد از شیوع کرونا وضعیت اکرانش نامعلوم بود. «دانیل کریگ»، بازیگر مطرح هالیوودى براى پنجمین بار نقش 

«جیمز باند» را ایفا خواهد کرد.
«کرى فوکوناگا»، کارگردان سینماى هالیوود کارگردانى این نسخه از «جیمز باند» را بر عهده گرفته است. فوکوناگا را عمدتًا 
بخاطر کارگردانى فیلم «بى نام» (محصول 2009) مى شناسند. بخاطر کارگردانى این فیلم وى موفق به کسب جایزه کارگردانى 
از جشنواره فیلم ساندنس شد. وى کارگردانى سریال «کارآگاه حقیقى»، محصول  شــبکه «اچ بى او» را نیز انجام داده و هشت 

قسمت فصل اول این سریال تحت کارگردانى وى تولید شده اند. 

«جیمز باند» جدید 
باالخره
 سه شنبه
 اکران مى شود

امشب  از

پخش فصل پنجم «کتاب باز» 
با اعمال تغییراتى از امشب 15 

شهریور آغاز خواهد شد.
پنجمیــن فصــل از برنامه  
تلویزیونى «کتاب باز» با اجراى 
سروش صحت، با تفاوت هایى 
نســبت به فصل هاى پیشین 
روى آنتن خواهــد رفت. این 
فصل از برنامــه  «کتاب باز»  
هر هفته از شنبه تا چهارشنبه 
ساعت 19 در شــبکه نسیم 
پخش و روز بعد در ســاعات 
1، 8 و 30 دقیقه و 14 بازپخش 

مى شود.
«کتــاب باز» کــه آخرین 
بار در ماه رمضان ســال 
جارى هر روز روى آنتن 
شبکه  نسیم بود، از سال 
95 تاکنــون در چهار 
فصل بــه کارگردانى 
تهیه کنندگــى  و 
محمدرضا رضائیان 
روى آنتــن رفته و 
فصل پنجم آن نیز 
در 100 قسمت تولید 

و پخش خواهد شد.
مراونــدى،  حمیــد 
مجرى طرح و افشــین 
صادقى زاده،  ســردبیر این 

برنامه  تلویزیونى است.

سریال «فرشــتگان بى بال» ســاخته امیرحسین 
عنایتى مقابل دوربین رفت تا روایتگر داســتانى از 
مبارزه با ویروس کرونا باشد. این سریال تلویزیونى 
با حضور بازیگران مشــهور دنیاى هنر در ستایش 

زحمات کادر درمان ساخته مى شود.
رزیتا غفارى و آشا محرابى دو بازیگر زن این سریال 
هستند که گوشه اى از زحمت بى دریغ کادر درمان و 

گروه هاى جهادى را به تصویر مى کشند.
عالوه بر ایــن دو بازیگر، فریبــا متخصص، پرویز 
فالحى پور، رحیم نوروزى، مختار ســائقى، شهرام 
عبدلى، فرج ا... گل ســفیدى، زهره قاسمى، آرش 
جورکش و... بازیگران سریال «فرشتگان بى بال» را 

تشکیل مى  دهند./2743

مهدى کوشــکى چند مــاه پیش با ریحانه پارســا، 
هنرپیشه جوان سینما ازدواج کرد و اوایل مرداد، خبر 
جدایى او از این دختر 22 ساله که با نقش آفرینى در 
سریال «پدر» به شهرت رسید، اعالم شد. ریحانه پارسا 
دومین همسر مهدى کوشــکى بود و صحرا فتحى، 

همسر سابق مهدى کوشکى است.
تا امروز بیشــترین خبرها در اطراف ریحانه پارســا 
بوده اما کسى چندان به همسر اول مهدى کوشکى 

نپرداخته است.
صحرا فتحى متولد فروردین ماه سال 1361 است. او 
زاده آبادان بوده و از آبادانى هاى عرصه هنر محسوب 
مى شود. صحرا فتحى، لیســانس کارگردانى تئاتر و 
کارشناسى ارشــد گرافیک دارد و از دانش آموختگان 
دانشگاه ســوره تهران اســت که در یک دهه اخیر، 
چهره هاى زیادى را به جامعه سینمایى و تئائرى کشور 
معرفى کرده است. صحرا فتحى در شهریور سال 97، 
تئاتر شب کار به کارگردانى خودش را به همراه بهنوش 

بختیارى و سام درخشانى در کانادا روى صحنه برد.
صحرا فتحى مثل همسر سابقش مهدى کوشکى در 
نمایش هاى بسیارى در ســالن هاى نمایش تهران، 
نقش آفرینى کرده است. شاید یکى از دالیل آشنایى و 
ازدواج صحرا فتحى با مهدى کوشکى همسر اولش، 
تمرکــز او روى فعالیت هاى تئاتر باشــد که مهدى 
کوشــکى نیز کًال در دهه 90 شمسى، در این عرصه 
مشغول به فعالیت بود. صحرا فتحى از ازدواج اولش با 
مهدى کوشکى، پسرى به نام آرسام دارد. ازدواج این 
دونفر اوایل سال 98  به اتمام رسید و مهدى کوشکى 
با همسر دومش یعنى ریحانه پارسا ازدواج کرد که این 

ازدواج، عمر طوالنى نداشت.
صحرا فتحى در روزى که خبر جدایى مهدى کوشکى 
از ریحانه پارســا منتشر شــده بود در پستى نوشت: 
«همیشه افراد ســاکت را دوســت دارم و هیچگاه 
نمى فهمى در حال رقصیدن در رؤیاى خویشند و یا 

سنگینى بار هستى را به دوش مى کشند.» 

«دواین جانسون»، ســتاره فیلم هاى اکشن هالیوود از تازه ترین 
چهره هاى سرشناسى است که گرفتار ویروس کرونا شده اند. او و 

خانواده اش به بیمارى «کووید- 19» مبتال شده اند. 
بازیگر «جومانجى» این خبر را در اینستاگرام اعالم کرده است.  
جانســون مى گوید با وجود رعایت تالش بســیار براى رعایت 
توصیه هاى بهداشتى به همراه همسر و دو دخترش به این ویروس 
مبتال شده اند.  این بازیگر که چند سالى است عنوان پردرآمدترین 
ستاره سینماى جهان را یدك مى کشــد، از مردم درخواست کرد 
همچنان به اصول بهداشتى پایبند بمانند و به توصیه هایى چون 

ماسک زدن عمل کنند. 
بازیگر «سریع و خشمگین» مى گوید، که این بیمارى را از یکى از 
دوستان نزدیکشان که خودش هم نمى دانست مبتال شده است، 

گرفته اند. 
جانسون که حاال دیگر در مراحل پایانى بیمارى است و به نوعى 
خطر از بیخ گوش خانواده اش گذشته است، در این باره گفت:  
«مى خواهم جزئیات جدیدى از آنچه در هفته هاى اخیر آن 
را تجربه کرده ایم ارائه دهم. خبر این اســت، آزمایش 
همسر من "الرن" به همراه دو فرزندم و همینطور خودم 
براى ابتال به ویروس کرونا مثبت شده است.» او ادامه 
داد: «باید بگویم که این موضوع یکى از پرچالش ترین 
و سخت ترین مسائلى بود که ما به عنوان خانواده باید 
تحمل مى کردیم. قبًال هم شــرایط ســخت را تجربه

 کرده ام، اما مثبت شــدن تســت کرونا با برداشتن یک 
خراش یا آسیب دیدگى خیلى بزرگ کامًال متفاوت است.» 
دواین جانسون در ادامه تأیید کرد که حال او و خانواده اش 

رو به بهبودى است و مراحل درمان را پشت سر مى گذارند.
او گفت: «ماسک اســتفاده کنید، ما ماه ها در قرنطینه 

بودیم و هر روز از ماسک استفاده مى کردیم.» 

پردرآمدترین بازیگر جهان هم 
کرونا گرفت

رزیتا غفارى و آشا 
محرابى پرستار شدند

با همسر اول
 مهدى کوشکى 
بیشتر آشنا شوید

  حسین شایسته/ خبرگزارى ایسنا |

کورش تهامى، بازیگر سینما گفت: در تمام طول این چندماه گذشته 
به شدت ســعى کردیم که فقط براى انجام کارهاى ضرورى از خانه 
خارج شویم؛ تا جایى که مى شد از خانه بیرون نرفتیم و وقتى هم براى 
کارهاى ضرورى بیرون مى رفتیم، به شــدت از ماسک و دستکش و 

موارد بهداشتى استفاده کردیم.
بازیگر سریال هاى «زیر تیغ»، «شمس العماره» و «شوق پرواز» در 
توضیح کارها و فعالیت هایى که پیش از شیوع کرونا به آنها مشغول 
بوده است و شاخص ترین آثار ســینمایى که در این ایام تماشا کرده، 
یادآور شد: بسیار زیاد مطلب خواندم و به شدت فیلم نگاه کردم، شاید 

باالى 50 فیلم دیدم. همه این فیلم ها انتخاب شده بود.
تهامى در پاسخ به این سئوال که در کارنامه کارى سه دهه خود به کدام 
نقش ها یا فیلم ها بیش از سایرین عالقه دارد و آنان را در کارهایش 
به دالیلى شاخص مى بیند، تصریح کرد: کارهاى زیادى هست که 
دوستشان دارم و نقش هایى که بیش از سایرین دوست دارم. حدود 
11 نقش است که نســبت به تمام کارهایم بیشتر دوست دارم و آنها 
عبارتند از: «کامران» در «رگ خواب» (حمید نعمت ا...)، «محسن» 
در «به رنگ ارغوان» (ابراهیم حاتمى کیــا)، «رضا» در «زیر تیغ» 
(محمدرضا هنرمند)، «نکیسا» در «دل» (منوچهر هادى)، «امید» در 

«مشق عشق» (بهرام بهرامیان)، «عباس میرزا» در «تبریز در مه» 
(رضا ورزى)، «القائیان» در «گناهکاران» (فرامرز قریبیان)، «رفیع» 
در «عصر پاییزى» (اصغر نعیمى)، «فرهاد» در «آشــوب» (کاظم 
راست گفتار)، «کیان» در «کروکودیل» (مسعود تکاور) و «کیا» در 
«شبانه» (امید بنکدار و کیوان على محمدى).  اینها نقش هایى است 
که بیش از سایر نقش ها در بین کارهایى که انجام داده ام من را درگیر 
کرده است و متأسفانه على رغم فرازوفرودهاى بسیارى که داشته اند و 
در سینما و تلویزیون منحصربه فرد بودند اما منتقدین درباره شان بسیار 

کم صحبت کرده اند و کم نوشتند./2744

کورش تهامى: 

11 نقشم را بیشتر دوست دارم اما  درباره اش کم نوشتند
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سرمربى تیم فوتبال پرسپولیس همچنان اعتقاد دارد این تیم 
باید دو دروازه بان خوب ایرانى داشته باشد. او در همین راستا 

دنبال جذب دروازه بان فصل پیش تراکتور است.
علیرضا بیرانوند در حالى قبل از اتمام رقابت هاى لیگ برتر 
نوزدهم از جمع بازیکنان پرسپولیس جدا شد که یحیى گل 
محمدى مخالف جدى رفتن دروازه بان تیم ملى ایران قبل از 

پایان بازى هاى فصل به رویال آنتورپ بلژیک بود.
با این حال، بیرانوند تصمیم به رفتن از پرسپولیس گرفت تا 
بوژیدار رادوشوویچ در ادامه رقابت هاى لیگ برتر و جام حذفى 

از دروازه این تیم محافظت کند.

عملکرد نه چندان قابل قبول رادو در لیگ برتر به خصوص 
دیدار این تیم مقابل استقالل تهران در نیمه نهایى جام حذفى 
باعث افزایش تردید گل محمدى براى حفظ این دروازه بان 

شود.
کادر فنى سرخپوشان که پیش از این دیدار نیز اصرار به جذب 
دروازه بان داشتند حامد لک را در اولین روزهاى نقل و انتقاالت 

تابستانى جذب کردند تا در صورت نیاز از او استفاده کنند.
پیگیرى ها نشان مى دهد گل محمدى همچنان عالقه به 
جذب رشید مظاهرى دروازه بان تیم فوتبال تراکتور تبریز دارد 
و بعید نیست او را جانشین رادو در لیست بازیکنان خود براى 

ادامه لیگ قهرمانان آسیا و بازى هاى لیگ برتر فصل آینده 
کند. در صورتى که مظاهرى بتواند نظر مســئوالن باشگاه 
تراکتور را بــراى دریافت رضایتنامه اش جلــب کند راهى 
پرسپولیس مى شود. از ســوى دیگر سرخپوشان در صورت 
فسخ با رادو باید مبلغ 200 هزار دالر به او بپردازند که سنگ 

بزرگى پیش پاى پرسپولیس گذاشته است.
با این حال،  باشگاه پرســپولیس منتظر است تا مظاهرى در 
روزهاى ابتدایى هفته آینده مذاکره با مسئوالن باشگاه تراکتور 
را به سرانجام رسانده و سپس درباره ماندن یا رفتن سنگربان 

کروات خود تصمیم گیرى کند.

باشگاه ذوب آهن روزهاى سختى را مى گذراند و در این شرایط، 
مدیرعاملى براى حل جدى این مشکالت ندارد.

به گزارش «ایمنا»، پس از پایان فصلى کابوس وار با یازدهمى 
ذوبى ها در جــدول رده بندى، اوضاع این باشــگاه همچنان 
ســر و ســامان نگرفته و آنها بدون مدیرعامل و سرمربى، در 
نقل و انتقاالت شروعى نگران کننده داشــته عالوه بر اینکه 
نتوانسته اند خرید جدیدى را به اصفهان بیاورند، چند بازیکن 
کلیدى خود را از دست داده اند. جواد محمدى پس از یکسالى 
که بر صندلى مدیرعاملى تکیه زد، به دلیل ابتالى بیمارى خانه 
نشین شد تا ذوبى ها سرپرست موقتى را تا بهبودى او انتخاب 

کنند.
احمد جمشیدى که پیش از این عضو هیئت مدیره و سخنگوى 
باشگاه بود، با حفظ سمت سرپرست باشگاه ذوب آهن شد؛ با این 
حال، بازگشت دوباره محمدى خیلى محتمل نیست و شنیده 
مى شود دلیل کنار رفتن او بى ارتباط به عملکرد ضعیف باشگاه در 
دوران مدیریتش نبوده است. در این شرایط گزینه هاى مختلفى 
نزدیک به مدیرعاملى ذوب آهن شــده اند. البته سعید آذرى با 
انتشار پستى آب پاکى را روى دست هواداران ذوب آهن ریخت 
و اعالم کرد نمى تواند به این باشگاه برگردد. در ادامه به بررسى 

این گزینه ها پرداخته مى شود.

آزمون و خطاى آجورلو، این بار در ذوب آهن؟
مصطفى آجورلو کارش را در ورزش با قبول مســئولیت هاى 

مختلف ورزشى در سپاه پاسداران انقالب اسالمى آغاز کرد. پس 
از آن به ترتیب مدیرعاملى مقاومت، فتح، پاس، اســتیل آذین 
و تراکتورســازى را تجربه کرد. در این بین شاید دوران حضور 
آجورلو در اوایل دهه 80 در پاس نقطه عطف کارنامه مدیریتى او 
محسوب شود. آجورلو توانست ورزشگاه اختصاصى هشتگردى 
را به دارایى هاى پاس افزوده و دوران درخشــانى را با ســبز و 
ســفیدهاى تهرانى رقم بزند. او به سمت و سوى فعالیت هاى 
رسانه اى هم کشیده شد و ابتدا نخستین خبرگزارى تخصصى 
ورزشى را با نام «ایپنا» در این باشگاه تأسیس کرد و پس از آن 

مدیر مسئول روزنامه «پاس جوان» شد.
با وجود چنین نتایج قابل توجهى در پاس، آجورلو هرگز در دیگر 
باشگاه ها نتوانست موفقیت هاى خود را تکرار کند و دوام چندانى 
روى صندلى مدیرعاملى آنها نیــاورد. آجورلو  دو بار هم براى 
ریاست فدراسیون فوتبال خیز برداشت اما هر دو بار ناکام ماند. او 
ابتدا سال 85 در انتخابات فدراسیون ثبت نام کرد ولى نتوانست 
مجوز حضور در این انتخابات را به دست آورد. سال 95 آجورلو 
رقیب مهدى تاج براى رسیدن به ریاست فدراسیون فوتبال شد. 
او با 15 رأى در مقابل 50 رأى مهدى تاج تن به شکست داد و 
پس از آن، صالحیت انتخابات را زیر سئوال برده و مدعى شد 

دولت با دخالت در روند انتخابات تاج را برگزیده است.
حاال نام آجورلو در حوالى جایگاه مدیریت باشــگاه ذوب آهن 
به گوش مى رســد و به نظــر اعضاى هیئت مدیــره که هم 
اکنون در حال برگزارى جلســات مختلفى در تهران هستند، 

با او نیز بــراى مدیرعاملى صحبت کرده انــد. باید صبر کرد 
و دید که آیــا آجورلو با ذوب آهن به عرصــه مدیریت فوتبال 

باز مى گردد؟

فریدونى، عضــو هیئت مدیــره مدیرعامل 
مى شود؟

یکى دیگر از گزینه هاى جدى مدیرعاملى ذوب آهن، مجتبى 
فریدونى عضو فعلى هیئت مدیره باشــگاه اســت. فریدونى 
که کارشــناس اقتصادى، ســرمایه گــذارى و تأمین مالى 
اســت ســال ها تجربه حضور در بخش هاى مختلف شرکت
 ذوب آهن به ویژه حوزه خصوصى سازى را دارد. حاال فریدونى 
که چند ســالى از عضویتش در هیئت مدیره باشگاه مى گذرد، 
نزدیک ترین فرد درون مجموعه ذوب آهــن به مدیرعاملى 

باشگاه است.
با این حال به نظر مى رســد اختالفاتى میان فریدونى و سایر 
اعضاى هیئت مدیــره وجود دارد. او چنــدى پیش در اقدامى 
عجیب «عضو هیئت مدیره ذوب آهــن» را از بیوى صفحه 
اینستاگرام خود برداشت و خیلى ها حدس زدند که فریدونى به 
نقطه پایان همکارى با هیئت مدیره رسیده ولى اینچنین نشد. 
عالوه بر این از راهروهاى باشگاه ذوب آهن خبر مى رسد که 
فریدونى پیشنهاد سرپرستى در نبود جواد محمدى را نپذیرفته 
تا شاید خیز بلندى براى رسیدن به جایگاه مدیرعاملى باشگاه 

برداشته باشد.

توانمندى بــاالى فریدونى در حوزه هاى 
اقتصادى و آشنایى کامل او با شرایط ذوب 

آهن و فوتبال کشــور مى تواند راهگشاى رفع 
مشکالت این باشگاه اصفهانى باشد. تخصص 

اقتصادى فریدونى نیز شــاید درآمدزایى 
ذوبى ها را افزایش دهد و در این شرایط 

دشوار به کمک باشگاه بیاید.
به گزارش «ایمنا»، اگر گاندوها 

قرار باشد با این آشفتگى فعلى 
پا به لیگ بعــدى بگذارند، 
بعیــد نیســت اتفاقات 
ناگوار ى انتظارشــان را 
بکشد. انتخاب سرمربى 
توانمند در نبود مدیرى 
قوى، قطعًا نمى تواند 
چاره ساز باشد و براى 

حفظ این میراث ارزشمند 
اصفهان، بایــد امروز کارى کرد و شــاید 
فردا، خیلى دیر باشد. انتخاب مدیرعامل 
اتفاقى نیســت که به تعویق بیافتد و یا با 
انتخاب هایى نامناســب، چالش هاى 
بزرگ تــرى را پیــش روى باشــگاه 

بگذارد.

پرسپولیس همچنان رشید را مى خواهد

اینجا رئیس کى مى شه؟اینجا رئیس کى مى شه؟

 ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب از 24 شهریور ماه تا 12 مهر ماه 
به صورت متمرکز در کشور قطر برگزار خواهد شد. حضور در این مسابقات با توجه 
به همه گیرى ویروس کرونا که شکل برگزارى را هم تغییر داده، با شرایط و رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى خاصى همراه شده است که دانستن آن خالى از لطف نیست.
پروتکل هاى بهداشتى براى ورود به کشــور قطر، ضمن رعایت اصولى بهداشتى و 
انجام تست هاى کرونا پیش از پرواز به دوحه آغاز مى شود و هنگام ورود به این کشور 
نیز برخى پروتکل هاى بهداشتى باید صورت بگیرد. از جمله اینکه تیم هاى حاضر در 
این رقابت ها پس از ورود باید با رعایت پروتکل هاى بهداشتى از فرودگاه خارج شوند، 
با اتوبوس هایى که براى آنها در نظر گرفته شده راهى هتل هاى ایزوله شوند و پس از 
انجام تست کرونا شروع تمرینات بالمانع است؛ با این حال، تمامى تیم ها حتمًا باید 

چهار روز پیش از اولین مسابقه خود در دوحه حاضر شوند.
مســئله اصلى براى رعایت پروتکل ها، ممنوع بودن خروج تمامى اعضاى تیم ها از 

هتل محل اقامتشان است. خروج از هتل صرفاً براى انجام تمرین و مسابقه است 
و هیچ کدام از بازیکنان، کادر فنى یا افراد همراهى که احتمال حضورشان کنار 

تیم ها وجود دارد، نمى توانند به جز این موارد از هتل خارج شوند. رفتن به محل 
تمرینات و ورزشگاه ها براى مســابقه نیز صرفًا با اتوبوس هایى است که 

تدارك دیده شده و ضدعفونى مى شوند.
درباره حضور رســانه ها در قطر نیز، پروتکل ها به شکل دیگرى رعایت 
مى شوند. پیش از هر چیز رسانه هایى که از کشورهاى مختلف به قطر سفر 

خواهند کرد، باید این نکته را بدانند که بنا به ملیتى که دارند و کشور مبدأ باید به مدت 
هفت یا 14 روز قرنطینه باشند. در مورد ایرانى هایى که راهى قطر خواهند شد نیز این 
قانون مانند شهروندان سایر کشورها اجرا مى شود و شهروندان 163 کشور از جمله 
ایران، آمریکا، برزیل، آفریقاى جنوبى، هندوستان و... باید به مدت 14 روز پس از ورود 
به قطر در «اتاق» هتلى که از قبل رزرو کرده اند، قرنطینه باشند. حتى خروج از اتاق نیز، 

همچون مسافرانى که وارد خاك چین مى شوند، امکانپذیر نیست.
مدت زمان قرنطینه براى شهروندان 41 کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، استرالیا، 

سوئد، چین، کره جنوبى، تایلند، برونئى، مالزى و... هفت روز 
است و پس از منفى شدن آزمایش کرونا مى توانند از قرنطینه 

خارج شوند. حتى شهروندان قطر که خارج از این کشور هستند و 
قصد بازگشت به کشورشان را دارند هم شامل این قانون مى شوند. 

دوران قرنطینه قطرى ها (هفت یا 14 روز) به مبدأ سفرشان بستگى 
دارد که از چه کشورى به کشورشــان باز مى گردند و براین اساس 

شامل همان پروتکل ها خواهند شد.
با این حال، رســانه ها در صورت حضور در قطر براى پوشــش 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا نمى توانند در تمرینات حضور 
داشته باشند. همین طور پس از پایان بازى ها میکسدزون (مصاحبه با 
بازیکنان در ورزشگاه) برگزار نمى شود و برگزارى نشست خبرى هم 

با رعایت پروتکل هاى بهداشتى و احتماًال به صورت آنالین خواهد 
بود. همچنین شبکه هاى تلویزیونى که پیش از این مشکلى براى 

پوشش خبرى بازى ها نداشتند، نمى توانند با دوربین خود در کنار 
زمین حضور داشته باشند.

دیدارهاى لیگ قهرمانان آســیا در چهار ورزشگاه خلیفه، 
اجوکیشین سیتى، الجنوب و جاســم بن حمد (ورزشگاه 
اختصاصى السد) برگزار خواهد شد که سه ورزشگاه نخست 

میزبان جام جهانى 2022 قطر هستند.

در لیگ قهرمانان حسابى تمیز باشید

محصولى دیگر از سپاهان 
به تهران مى رود؟

دلفى و سپاهان؟ 
هنوز معلوم نیست

یونس دلفى یکى از استعدادهاى مطرح ســال هاى اخیر فوتبال ایران؛ بازیکنى که از 
استقالل خوزستان چهره شد و به فوتبال اروپا و تیم شــارلوا رفت امیدوار است در این 

فصل بتواند بازى هاى درخشانش را تکرار کند.
 یکى دو ماه از شیوع ویروس کرونا نگذشته بود که خبر رسید لیگ بلژیک تعطیل شد 
و مسابقات ادامه پیدا نخواهد کرد. با این اتفاق، بازیکنان تیم هاى بلژیکى مى توانستند 
به اســتراحت بروند. یونس دلفى هم مثل دیگر بازیکنان به کشورش برگشت تا کنار 
خانواده اش باشد. مهاجم جوان خوزستانى فصل سختى را پشت سر گذاشته بود که به 

ایران آمد تا با انرژى بیشتر به بلژیک برگردد و روزهاى بهترى را تجربه کند. 
یونس دلفى در روزهایى که ایران بود طى مصاحبه اى امیدوارانه از فصل جدید 
لیگ بلژیک و بازى بیشتر براى شارلوا صحبت مى کرد: «فصل گذشته 
شرایط خوبى در شارلوا نداشــتم. اول مصدوم شدم بعد هم که 
برگشتم، بیشتر نیمکت نشین بودم و فرصت چندانى براى بازى 
کردن به من نرســید، به همین دلیل این فصل انگیزه 
زیادى دارم که در شــارلوا بازى هاى بهترى 
انجام دهم. امیــدوارم فصل جدید 
فصل خوبى برایم باشد و بتوانم 

بازى هاى خوبى انجام دهم.
با ایــن امیدهــا و انگیزه ها، 
یونس دلفى به بلژیک برگشت. 
هنوز یکى دو روز از حضورش در بلژیک نگذشته بود که خبر 
رسید تست کروناى این بازیکن، مثبت شده است. البته دلفى هیچ عالئمى 
نداشت اما تست دوم او هم مثبت شد تا از بودن با تیم منع شود. در این مدت، 
شارلوا  به اردوى خارجى رفت که در این میان، دلفى نتوانست با تیم 

تمرین کند و در خانه باید کارش را دنبال مى کرد.
وقتى اردو تمام شد و تیم برگشت، تست یونس دلفى منفى شد و اجازه 
داشت با تیم تمرین کند اما چند روزى نگذشته بود که این بار خبر رسید 
قرارداد بازیکن خوزستانى با شارلوا فسخ شد. این خبر خیلى عجیب و 
شوکه کننده بود اما یونس دلفى پستى جالب گذاشت و خداحافظى 

جالبى با شارلوا داشت، بدون دلخورى و ناراحتى.
هنوز یک روز هم از فسخ قرارداد یونس دلفى با شارلوا نگذشته 
بود که خبرگزارى هاى زیادى اعــالم کردند یونس دلفى با 
سپاهان قرارداد امضا کرد. این خبر دقیقاً بعد از عقد قرارداد 
دانیال اسماعیلى فر با زردپوشان اصفهانى منتشر شد. با 
این خبر، هواداران سپاهانى خوشحال شدند و امیدوار 
به روزهاى بهتر براى تیمشان اما دلفى این مسئله 
را تکذیب مى کند: «اینکه مى گویند من با سپاهان 
قرارداد بســتم، صحت نــدارد و آن را تکذیب 
مى کنم. من هنوز با هیچ تیمــى قرارداد امضا 

نکرده ام.»
دلفى دوســت نــدارد در مورد دلیل فســخ 
قراردادش با شارلوا صحبت کند اما منتظر است 
ببیند این هفته شــرایطش براى انتخاب تیم 
آینده چه مى شود: «زیاد دوست ندارم درباره 
این مســئله صحبت کنم، مخصوصــًا درباره 
فسخ قراردادم اما این هفته تمام کارهایم انجام 
و مشخص مى شود با چه تیمى قرارداد مى بندم و 

چه بحثى پیش مى آید.»
مهاجم خوزســتانى ظاهراً همچنان امیدوار است که 
باز هم لژیونر شود. معلوم نیست از چه کشورى پیشنهاد 
دارد اما منتظر است تا ببیند شرایط به چه صورت پیش 
مى رود: «دوســت ندارم فعًال در مورد این مســئله 
صبحت کنم که در ایران مى مانــم یا به خارج از 
ایران مى روم. بهتر اســت فعــًال در این مورد 
صحبت نکنم ولى باز هم بحث ســپاهان را 
تکذیب مى کنم چون هیــچ صحبتى با این 

باشگاه نداشتم.» 

حسین مرادمند در مذاکره با استقاللى ها به توافق نهایى دست پیدا کرد.
در حالى که حسین مرادمند با سابقه شاگردى و نظر ویژه یحیى گل محمدى پیش بینى 
مى شد از اولین نفرات جذب شده پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت باشد، ناگهان مسیر 
این مدافع خوش قد و قامت شهرخودرو که از محصوالت باشگاه سپاهان است به سمت 

باشگاه استقالل عوض شد.
مدیر برنامه حسین مرادمند، پنج شنبه هفته گذشته با مدیرعامل باشگاه استقالل طى 
جلسه اى یکساعته دیدار کرد و پس از صحبت  هاى زیاد توافق نهایى میان مرادمند و 

استقالل حاصل شد.
حسین مرادمند که هنوز یکســال دیگر با شــهرخودرویى ها قرارداد دارد ازحاال دنبال 
رضایتنامه خود خواهد بود تا با جلب رضایت حمیداوى و دریافت برگه رضایت خود رسمًا 

قرارداد خود را با استقالل به امضا برساند.
امضاى قرارداد حسین مرادمند اگر پنج شنبه گذشته پس از فینال جام حذفى در مشهد 
انجام نشده باشد طى روزهاى شنبه (امروز) تا دوشنبه در باشگاه استقالل به طور رسمى 

انجام مى شود.

گمانه زنى ها براى صندلى مدیریت باشگاه ذوب آهن 

یدونى در حوزه هاى 
کامل او با شرایط ذوب 

ر مى تواند راهگشاى رفع 
 اصفهانى باشد. تخصص 

ز شــاید درآمدزایى 
د و در این شرایط 

ه بیاید.
گر گاندوها 

ى فعلى 
ذارند، 
قات 
ن را 
ى 
ى 
د 
ى 

مند 
ز کارى کرد و شــاید 
 انتخاب مدیرعامل
ه تعویق بیافتد و یا با 
ــب، چالش هاى 
ش روى باشــگاه 

لزى و... هفت روز 
مى توانند از قرنطینه 
هستند و  از این کشور

مل این قانون مى شوند. 
 به مبدأ سفرشان بستگى 
مى گردند و براین اساس 

ر قطر براى پوشــش 
ند در تمرینات حضور 
یکسدزون (مصاحبه با 
زارى نشست خبرى هم 

به صورت آنالین خواهد 
 پیش از این مشکلى براى 

توانند با دوربینخوددر کنار 

یا در چهار ورزشگاه خلیفه، 
جاســم بن حمد (ورزشگاه 
 شد که سه ورزشگاه نخست 

هستند.

 یکى دو ماه از شیوع ویروس کرونا نگذشته بود که خبر
و مسابقات ادامه پیدا نخواهد کرد. با این اتفاق، بازیکنان
به اســتراحت بروند. یونس دلفى هم مثل دیگر بازیکن
خانواده اش باشد. مهاجم جوان خوزستانى فصل سختى
ایران آمد تا با انرژى بیشتر به بلژیک برگردد و روزهاى
یونس دلفى در روزهایى که ایران بود طى مصاح
لیگ بلژیک و بازى بیشتر براى شارلوا ص
در شارلوا نداشــتم شرایط خوبى
نیمکت نشین بو برگشتم، بیشتر
ب کردن به من نرســید،
زیادى دارم ک
انجام

ی
هنوز یکى دو روز از حضورش
رسید تست کروناى این بازیکن، مثبت شد
نداشت اما تست دوم او هم مثبت شد تا از بود
شارلوا  به اردوى خارجى رفت که در
تمرین کند و در خانه باید کارش را دن
وقتى اردو تمام شد و تیم برگشت، تست
روزى نگ داشت با تیم تمرینکند اما چند
قرارداد بازیکن خوزستانى با شارلوا فس
شوکه کننده بود اما یونسدلفى پست
جالبى با شارلوا داشت، بدون دلخور
هنوز یک روز هم از فسخ قراردا
بود که خبرگزارى هاى زیادى
سپاهان قرارداد امضا کرد.
دانیالاسماعیلى فر با زر
این خبر، هواداران سپ
به روزهاى بهتر برا
را تکذیب مى کند:
قرارداد بســتم،
مى کنم. من هن

نکرده ام.»
دلفى دوســت
قراردادش با شا
ببیند این هفته
آینده چه مى ش
این مســئله ص
فسخ قراردادم ام
و مشخص مى شو
چه بحثى پیش مى آی
خوزســتانى ظ مهاجم
باز هم لژیونر شود. معلوم
دارد اما منتظر است تا بب
مى رود: «دوســت ند
صبحت کنم که د
ب ایران مى روم.
صحبت نکنم
تکذیب مى ک
باشگاه نداشتم
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

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

قضایى تقدیم نمایند.
1- رأى شماره 2852 مورخه 1399/05/04 آقاى محمود ایزدى خواه نجف ابادى فرزند 
مجتبى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 128/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1فرعى از749 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
2- رأى شــماره 1391 مورخه 1399/03/03 خانم مرضیه مهدیه نجــف ابادى فرزند 
عبدالحسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1و12فرعى از359 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
3- رأى شماره 1799 مورخه 1399/03/27 خانم مریم موحدى فرزند مهدى در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 133 مترمربع قسمتى از پالك شماره 454 اصلى واقع درقطعه5 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
4- رأى شماره 1335 مورخه 1399/03/01 آقاى على صفرى جالل آبادى فرزند یداله در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/86 مترمربع قسمتى از پالك شماره 98 اصلى واقع 
درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

5- رأى شماره 1268 مورخه 1399/02/29 خانم پریســا ادریسى پور فرزند مرتضى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137/38 مترمربع قسمتى از پالك شماره 366 اصلى واقع 
درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

6- رأى شــماره 1242 مورخه 1399/02/28 خانم ســکینه باقرى فرزنــد نعمت اله در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/12 مترمربع قسمتى از پالك شماره 42 اصلى واقع 
درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

7- رأى شماره 1249 مورخه 1399/02/28 آقاى سید مجیدامامى نجف آبادى فرزند سید 
مصطفى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/30 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
766 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
8- رأى شــماره 2746 مورخه 1399/05/01 خانم زهرا پورمحمدى نجف آبادى فرزند 
مصطفى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
546 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
9- رأى شــماره 1327 مورخه 1399/03/01 خانم فاطمه خدادادئى نجف آبادى فرزند 
غالمحسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91/77 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1234 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
10- رأى شماره 1237 مورخه 1399/02/28 خانم کبرى توکلى نجف آبادى فرزند رضا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/02 مترمربع قسمتى از پالك شماره 857 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
11- رأى شــماره 1365 مورخه 1399/03/03 آقاى على کبیــرزاده نجف آبادى فرزند 
مهدى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 202/35 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
382 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
12- رأى شــماره 1334 مورخه 1399/03/01 خانم مریم مویــدى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
673 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
13- رأى شماره 1729 مورخه 1399/03/24 خانم زهره حقیقى نجف آبادى فرزند یداهللا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/27 مترمربع قسمتى از پالك شماره 130 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
14- رأى شــماره 1666 مورخه 1399/03/17 خانم احترام معتمدى فرزند عباسعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190/35 مترمربع قســمتى از پالك شماره 14فرعى 
از15 اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
15- رأى شماره 2824 مورخه 1399/05/04 خانم ســمیرا محمدى فرزند چراغعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124/83 مترمربع قستى از پالك شماره 853 اصلى واقع 

درقطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
16- رأى شــماره 1241 مورخه 1399/02/28 آقاى حسین کرداریان نجف آبادى فرزند 
قربانعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 97/34 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
313 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
17- رأى شــماره 1662 مورخه 1399/03/17 خانم شــکوفه ملک پور فرزند یداهللا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 161 فرعى 
از5 اصلى واقع درقطعــه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
18- رأى شماره 2744 مورخه 1399/05/01 خانم شــهناز مختارى اسفیدواجانى فرزند 
محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 76/12 مترمربع قسمتى از پالك شماره 356 
اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
19- رأى شماره 2754 مورخه 1399/05/01 خانم شــهربانو بهارلوئى فرزند اسداله در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 288/59 مترمربع قسمتى از پالك شماره 464 اصلى واقع 

درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
20- رأى شــماره 1779 مورخه 1399/03/26 آقاى ابراهیم علیخانى نجف آبادى فرزند 
براتعلى در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 102/64 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 675 و676 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
21- رأى شماره 1752 مورخه 1399/03/24 آقاى فرهاد ناصرى فرزند غالمحسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 199/56 مترمربع قسمتى از پالك شماره 522فرعى 
از391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
22- رأى شــماره 1281 مورخه 1399/02/30 آقاى غالمرضا حــاج امینى نجف آبادى 
فرزند نعمت اله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 35/40 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 836 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
23- رأى شــماره 1285 مورخه 1399/02/30 آقاى غالمرضا حــاج امینى نجف آبادى 
فرزند نعمت اله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 31/55 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 836 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
24- رأى شــماره 1276 مورخه 1399/02/30 آقاى غالمرضا حــاج امینى نجف آبادى 
فرزند نعمت اله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 39/65 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 836 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.

25- رأى شــماره 1284 مورخه 1399/02/30 آقاى غالمرضا حــاج امینى نجف آبادى 
فرزند نعمت اله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 33/15 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 836 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
26- رأى شــماره 1283 مورخه 1399/02/30 آقاى غالمرضا حــاج امینى نجف آبادى 
فرزند نعمت اله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 39/85 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 836 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
27- رأى شماره 2732 مورخه 1399/05/01 خانم فاطمه بیگم رفاهیتى نجف آبادى فرزند 
محمد در ششدانگ یکباب مغازه وفوقانى مسکونى به مساحت 76/58 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 1004 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
28- رأى شــماره 1206 مورخــه 1399/02/27 آقاى میثم رضائى فرزنــد فریدون در 
ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 255/48 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
451 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
29- رأى شــماره 2730 مورخه 1399/04/31 آقاى غالمعلى محمدى دره بیدى فرزند 
گل محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/52 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
2فرعى از13 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
30- رأى شماره 1323 مورخه 1399/02/31 آقاى حسین محمودیان نجف آبادى فرزند 
مهدى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 152 مترمربع قسمتى از پالك شماره 298 
اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
31- رأى شماره 1385 مورخه 1399/03/03 آقاى غالمرضا مهرابى فرزند قنبرعلى در 
ششدانگ قسمتى از یکباب کارگاه به مساحت 199/50 مترمربع پالك شماره 5350فرعى 
از391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان که باششدانگ پالك 391/5352 

تشکیل یکباب کارگاه را میدهد - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
32- رأى شــماره 1663 مورخه 1399/03/17 خانم اکرم ســلیمى بنى فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/19 مترمربع قسمتى از پالك شماره 589 اصلى واقع 

درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
33- رأى شــماره 2792 مورخه 1399/05/04 آقاى غالمعلى حمزه نجف آبادى فرزند 
حسنعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 255/04 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1فرعى از1 اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
34- رأى شــماره 1381 مورخه 1399/03/03 آقاى امین طاهــرى نجف آبادى فرزند 
احمدرضا در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مســاحت 175/80 مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره 496 اصلى واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
35- رأى شــماره 2826 مورخه 1399/05/04 خانم مریم محمــدى فرزند رجبعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 58 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
36- رأى شماره 1805 مورخه 1399/03/29 خانم سکینه سورانى حیدرى فرزند میرزاقلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 130/72 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى 

واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
37- رأى شــماره 1273 مورخه 1399/02/30 آقاى مجید یوســفان نجف آبادى فرزند 
محمدرضا در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 157/20 مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره 785 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
38- رأى شــماره 2837 مورخه 1399/05/04 آقاى محمود عباسیان نجف آبادى فرزند 
لطفعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 142/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
750 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
39- رأى شماره 1751 مورخه 1399/03/24 آقاى حسینعلى سجادى نجف آبادى فرزند 
رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/77 مترمربع قسمتى از پالك شماره 581 
اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
40- رأى شماره 1208 مورخه 1399/02/27 آقاى سعید عرب صادق آبادى فرزند بخش 
على در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مســاحت 124/14 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 1898 فرعى از391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
41- رأى شماره 2745 مورخه 1399/05/01 خانم طوبى ادریسى ارانى فرزند عباسقلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 323 اصلى واقع 
درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

42- رأى شماره 1213 مورخه 1399/02/27 خانم سمیه کریمیان جزى فرزند شکراهللا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181 مترمربع قسمتى از پالك شماره 257 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
43- رأى شــماره 1800 مورخه 1399/03/27 خانم پروانه جوزقیان نجف آبادى فرزند 
عبدالمحمود در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 152/10 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 235 اصلى واقع درقطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
44- رأى شــماره 1329 مورخه 1399/03/01 آقاى محمدرضا امینى فرزند ابراهیم در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/92 مترمربع قسمتى از پالك شماره 807 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
45- رأى شماره 1221 مورخه 1399/02/27 خانم فرشته آسفى ریزى فرزند محمدعلى  
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/30 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2 و3فرعى 
از655 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
46- رأى شــماره 2786 مورخــه 1399/05/04 خانم زهرا شهرآشــوب فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 30/58 مترمربع قســمتى از پالك شماره 509 
اصلى واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
47- رأى شماره 2818 مورخه 1399/05/04 آقاى عبدالرضا ستارى نجف آبادى فرزند 
محمود در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 253/63 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
489 و490اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
48- رأى شــماره 1400 مورخه 1399/03/03 آقاى محمدرضا غیور نجف آبادى فرزند 
مصطفى در ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 23/80 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 550 اصلى واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
49- رأى شــماره 1796 مورخه 1399/03/27 آقاى محمدعلــى منتظرى نجف آبادى 
فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب مغازه به استثناءبهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 23/86 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 2فرعى از 463 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه 

ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
50- رأى شماره 1670 مورخه 1399/03/17 آقاى سید مهدى نوریان فرزند سیداحمد در 
ششدانگ یکباب خانه به اســتثناءبهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 151 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 1021 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.

51- رأى شماره 2751 مورخه 1399/05/01 آقاى محمدعلى خاکى فرزند عباسعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 79/50مترمربع قسمتى از پالك شماره 799اصلى واقع 

درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
52- رأى شــماره 1225 مورخــه 1399/02/27 خانــم رضــوان آذرى نجــف آبادى 
فرزندغالمرضا در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 212/51 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 454/2 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
53- رأى شماره 2784 مورخه 1399/05/04 آقاى غالمعباس شیاسى ارانى فرزند احمد 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 159/02 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3فرعى 
از46 اصلى واقع درقطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
54- رأى شــماره 2798 مورخــه 1399/05/04 آقاى محمد ایرجــى فرزند محمود در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/93 مترمربع قسمتى از پالك شماره 793 اصلى واقع 

درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
55- رأى شماره 2832 مورخه 1399/05/04 آقاى عباس عبداللهى گلدره فرزند ابوطالب 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/22 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3617فرعى 
از391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد.
56- رأى شماره 2811 مورخه 1399/05/04 آقاى حسن مومنى فرزند رضا در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 24/84 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3فرعى از902 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
57- رأى شماره 1351 مورخه 1399/03/03 خانم عصمت جعفرى فرزند شیرمحمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/30 مترمربع قسمتى از پالك شماره 151 اصلى واقع 
درقطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

58- رأى شماره 2740 مورخه 1399/05/01 آقاى عبدالرضا مومن فرزند عبدالرسول در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152 مترمربع قسمتى از پالك شماره 351 اصلى واقع 
درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

59- رأى شماره 1176 مورخه 1399/02/24 خانم ملیحه کاظمیونى فرزند حسینعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 809 اصلى واقع 
درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

60- رأى شــماره 2825 مورخه 1399/05/04 آقاى سیدناصر روشــنائى فرزند سیداحمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/40 مترمربع قســمتى از پالك شماره 603/7و605/2 
اصلى واقع درقطعه2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
61- رأى شماره 2739 مورخه 1399/05/01 آقاى جانعلى کریمى بلمیرى فرزند یاورآقا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/35 مترمربع قسمتى از پالك شماره 899 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
62- رأى شماره 1271 مورخه 1399/02/30 آقاى مهدى حجتى نجف آبادى فرزنداحمد 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 84/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 163 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
63- رأى شماره 2736 مورخه 1399/05/01 آقاى محمدعلى یوسفى نجف آبادى فرزند 
یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 823 
اصلى واقع درقطعه2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
64- رأى شــماره 1789 مورخه 1399/03/26 خانم فاطمه دانشمند فرزند مصطفى در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 75/62 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3فرعى 
از1415 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
65- رأى شــماره 2833 مورخه 1399/05/04 آقاى مهدى عباسى فرزند حیدرعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 307 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
66- رأى شــماره 2749 مورخه 1399/05/01 آقاى حســن حقى فرزنــد بهاءالدین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/27 مترمربع قسمتى از پالك شماره 852 اصلى واقع 

درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
67- رأى شــماره 1744 مورخه 1399/03/24 آقاى امیر کیومــرث نجف آبادى فرزند 
محموددر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 84/60 مترمربع قســمتى از پالك شماره 
1253 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
68- رأى شماره 1311 مورخه 1399/02/31 آقاى منصور پورقاسمیان فرزند رجبعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/17 مترمربع قسمتى از پالك شماره 102 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
69- رأى شماره 2696 مورخه 1399/04/31 خانم راضیه آذرى نجف آبادى فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/84 مترمربع قسمتى از پالك شماره 637 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
70- رأى شــماره 1657 مورخه 1399/03/17 آقاى احسان حشمتى نجف آبادى فرزند 
نادعلى در ششدانگ یکباب خانه سفت کارى به مســاحت 126/84 مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره 223 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
71- رأى شماره1295 و1294مورخه1399/02/31 و1399/02/31 خانم فاطمه جوالئى 
نجف آبادى فرزند عبدالمحمود در سه دانگ مشاع وآقاى محسن عظیما فرزند محمدجعفر 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/63 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 133اصلى واقع درقطعه 6 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
72- رأى شــماره2830 و2831مورخه1399/05/04 و1399/05/04 خانم رضوان یکتا 
فرزند مهدى در سه دانگ مشاع وآقاى رسول رســتمى نجف آبادى فرزند عباس درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
110و111اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
73- رأى شماره2841 و2840مورخه1399/05/04 و1399/05/04 خانم ندا ابراهیمى 
نجف آبادى فرزند حسنعلى در یک ونیم دانگ مشاع وآقاى رضا ابوالقاسمى فرزند قربانعلى 
درچهارونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/25 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 463اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
74- رأى شــماره1347 و1344مورخه1399/03/03 و1399/03/03 آقاى وحید غیور 
نجف آبادى فرزنداحمدقلى در سه دانگ مشاع وخانم ریحانه آذرى نجف آبادى فرزند احمد 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/71 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 1039اصلى واقع درقطعه 3 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
75- رأى شماره2761 و2763مورخه1399/05/01 و1399/05/01 آقاى مهدى یوسفان 
فرزند مرتضى در سه دانگ مشــاع وخانم عصمت رشیدى فرزند رشید درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 116/06 مترمربع قسمتى از پالك شماره 5فرعى 
از951اصلى واقع درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
76- رأى شماره2827 و2828مورخه1399/05/04 و1399/05/04 خانم فاطمه سوارى فرزند 
صفرعلى در سه دانگ مشاع وآقاى علیرضا صفرى نجف آبادى فرزند ابوالقاسم درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103 مترمربع قسمتى از پالك شماره 911اصلى واقع 

درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
77- رأى شــماره 2702 مورخه 1399/04/31 آقاى غالمرضا رجایى نجف آبادى فرزند 

قربانعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108 مترمربع قسمتى از پالك شماره 179 
اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
78- رأى شــماره 2797 مورخه 1399/05/04 آقاى حســنعلى عابدى گنهرانى  فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 270 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
901 اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
79- رأى شــماره 2794 مورخه 1399/05/04 آقاى حســنعلى عابدى گنهرانى  فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 314/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
901 اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
80- رأى شــماره 2799 مورخه 1399/05/04 آقاى حســنعلى عابدى گنهرانى  فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 184/75مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره 901 اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
81- رأى شــماره 1746 مورخه 1399/03/24 خانم ناهید صافى شاه نجف آبادى  فرزند 
نصراهللا در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 142/38 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
128 اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
82- رأى شماره 2783 مورخه 1399/05/02 آقاى میثم شریفیانا نجف آبادى فرزند تقى در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 45/75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 283 اصلى واقع 
درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

83- رأى شــماره 2845 مورخــه 1399/05/04 آقاى مجید ودودى فرزنــد فتح اله در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/79 مترمربع قســمتى از پالك شماره 22فرعى 
از22 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
84- رأى شماره2846 و2847مورخه1399/05/04 و1399/05/04 آقاى مهدى صف آراء 
فرزند محمدعلى در سه دانگ مشاع وخانم آسیه خدابنده فرزند محمد درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 11 اصلى واقع 
درقطعه 4 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

85- رأى شماره2844 و2843مورخه1399/05/04 و1399/05/04 خانم رضوان احمدى 
شیخ شبانى فرزندسیدجمال در سه دانگ مشاع وآقاى مهدى منتظرى نجف آبادى فرزند 
على درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره  484اصلى واقع درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
86- رأى شــماره 2710 مورخــه 1399/04/31 خانم عصمت منتظــرى نجف آبادى 
فرزنداسماعیل در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 308/47 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 436اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
87- رأى شماره2756 و2755مورخه1399/05/01 و1399/05/01 خانم اشرف چوپانى 
نجف آبادى فرزندمحمد در سه دانگ مشاع وآقاى رضا کافى موسویان نجف آبادى فرزند 
محمدعلى درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 102/15 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره  363اصلى واقع درقطعه 3 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
88- رأى شماره2724 و2725مورخه1399/04/31 و1399/04/31 خانم رضوان چاوشى 
نجف آبادى فرزندحیدرعلى در سه دانگ مشاع وآقاى منصور على پور فرزند بهرام درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره  
1فرعى از 444اصلى واقع درقطعه 3 نجف اباد بخــش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
89- رأى شــماره2764 و2765مورخــه1399/05/01 و1399/05/01 خانــم فاطمه 
محمدرضائى نجف آبادى فرزندجعفر در سه دانگ مشاع وآقاى روح اله نعمتى نجف آبادى 
فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/22 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره  110و111اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
90- رأى شــماره2849 و2848مورخــه1399/05/04 و1399/05/04 آقــاى محمد 
عبدالغالمى نجف آبادى فرزنداحمد در سه دانگ مشــاع وخانم فرشته پورعابدینى نجف 
آبادى فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 98/55 
مترمربع قسمتى از پالك شماره  1فرعى از463اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 

حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
91- رأى شماره2780 و2781مورخه1399/05/02 و1399/05/02 آقاى امیر یوسفیان 
نجف آبادى فرزندمحمدمهدى در سه دانگ مشــاع وخانم رضوان وحدت فرزند عطاءاله 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از یکباب مغازه به مساحت 1/08 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره  76فرعى از888اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
92- رأى شماره2774 و2775مورخه1399/05/02 و1399/05/02 خانم الهه رضوى نجف 
آبادى فرزندسیدمهدى در سه دانگ مشاع وآقاى مسعود خلیلى فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157/93 مترمربع قسمتى از پالك شماره  1031اصلى واقع 

درقطعه 3 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
93- رأى شــماره1750 و1749مورخــه1399/03/24 و1399/03/24 آقاى مســعود 
محمودپور نجف آبادى فرزندفتح اله در ســه دانگ مشــاع وخانم پروانه سادات قریشى 
فرزند سیداحمد درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 170/50 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره  197/1 و195اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
94- رأى شماره1673 و1672مورخه1399/03/17 و1399/03/17 خانم عذرا میرزاخانیان 
نجف آبادى فرزندمحمدعلى در سه دانگ مشــاع وآقاى عبداله جوزقیان فرزند ابوالقاسم 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/20 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره  912اصلى واقع درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
95- رأى شــماره 4842 مورخه 1399/05/04 آقاى وحیدمصطفائى فرزند ابوطالب در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167 مترمربع قسمتى از پالك شماره 310 اصلى واقع 

درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
96- رأى شــماره 2748 مورخــه 1399/05/01 خانم زهره کاظمى فرزند اســمعیل در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195 مترمربع قسمتى از پالك شماره 317/1 اصلى واقع 

درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
97- رأى شــماره 2718 مورخه 1399/04/31 خانم مناء برهانــى فرزند عبدالمحمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 227/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 898 فرعى 
از859 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
98- رأى شــماره1764 و1765مورخــه1399/03/25 و1399/03/25 آقاى غالمرضا 
محمودى نجف آبادى فرزندامیراقا در دو وبیست وشش-سى وپنجم دانگ مشاع وخانم 
طاهره محمودى نجف آبادى فرزند عباســعلى درسه ونه-ســى وپنجم دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 264/28 مترمربع قســمتى از پالك شماره  4فرعى 
از82اصلى واقع درقطعــه 11 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبــت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
99- رأى شماره 335 مورخه 1399/01/26 آقاى محمدحمله دارى نجف آبادى فرزند حسنعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 278/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 992 اصلى 

واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
100- رأى شــماره1266 و1265مورخه1399/02/29 و1399/02/29 خانــم آزاده راوند 
فرزندمصطفى در 4/5 دانگ مشاع وآقاى احسان خدادادئى نجف آبادى فرزند مصطفى در1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 114/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره  
946اصلى واقع درقطعه 3 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
101- رأى شماره1190 و1191مورخه1399/02/24 و1399/02/24 خانم زهرا شریفیانا نجف 
آبادى فرزنداسداله در دو دانگ مشاع وآقاى مجید هاشــم زاده نجف آبادى فرزند رمضانعلى 
درچهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201 مترمربع قسمتى از پالك شماره  
118اصلى واقع درقطعه 4 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
102- رأى شــماره1341 و1340مورخه1399/03/01 و1399/03/01 خانم حکیمه پاینده 
نجف آبادى فرزندمرتضى در دو دانگ مشاع وآقاى مهدى نعمتى فرزند قربانعلى درچهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 205/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره  145فرعى 
از888اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
103- رأى شــماره1336 و1337مورخه1399/03/01 و1399/03/01 خانم مریم مختارى 
اسفیدواجانى فرزندحسین در سه دانگ مشاع وآقاى ســبزعلى گلى زاده نجف آبادى فرزند 
فتحعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 258 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره  332اصلى واقع درقطعه 3 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
104- رأى شــماره1189 و1184مورخه1399/02/24 و1399/02/24 خانم زهرا شجاعى 
فرزندابراهیم در سه دانگ مشاع وآقاى رسول ادریسى فرزندایرج درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 136/10 مترمربع قسمتى از پالك شماره  808 و809اصلى واقع درقطعه 3 

نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
105- رأى شماره 1324 مورخه 1399/02/31 خانم فاطمه صف آراء فرزند رضا در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 141/62 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 12 

حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
106- رأى شــماره2776 و2777مورخه1399/05/02 و1399/05/02 خانم طیبه پارســا 
فرزندمهدى در سه دانگ مشاع وآقاى حمید ایزدى فرزندحسین درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه سفتکارى به مساحت 283/04 مترمربع قسمتى از پالك شماره  1 فرعى از769اصلى 
واقع درقطعه 3 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
107- رأى شماره1727 و1728مورخه1399/03/24 و1399/03/24 خانم لیال اسحاقى نجف 
آبادى فرزنداسداهللا در سه دانگ مشاع وآقاى محمدعلى ابوترابى نجف آبادى فرزندعلیرضا 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/07 مترمربع قسمتى از پالك شماره  
930 اصلى واقع درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
108- رأى شــماره 2806 مورخه 1399/05/04 آقاى مهدى حاجى صادقیان نجف آبادى 
فرزند محمدرضا در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 108/50 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 37 اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
109- رأى شــماره2734 و2733مورخــه1399/05/01 و1399/05/01 آقاى رضا مهدى 
پور نجف آبادى فرزندعبدالرسول در سه دانگ مشــاع وآقاى روح اله مهدى پور نجف آبادى 
فرزندعبدالرسول درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130/50 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 1004 اصلى واقع درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
110- رأى شــماره2728 و2729مورخــه1399/04/31 و1399/04/31 خانــم فردوس 
جمشیدیان فرزندغالمحسین در سه دانگ مشاع وخانم نسیرا جمشیدیان فرزندحسن درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 240 مترمربع قسمتى از پالك شماره  1303 
فرعى از391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
111- رأى شــماره 1248 مورخه 1399/02/28 آقاى محمدرضــا چمى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 251/79مترمربع قسمتى از پالك شماره 
8فرعى از704 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
112- رأى شــماره 1328 مورخه 1399/03/01 آقاى مهدى حاجى صادقیان نجف آبادى 
فرزند حسنعلى در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 55/51 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 212 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
113- رأى شماره1296 و1297مورخه1399/02/31 و1399/02/31 آقاى مهدى قدیریان 
فرزندحاجى اقا در سه دانگ مشاع وآقاى رســول قدیریان فرزند مهدى درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 65/75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 542 اصلى واقع 

درقطعه 5 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
114- رأى شــماره1256 و1255مورخه1399/02/29 و1399/02/29 خانم فاطمه سادات 
مویدى فرزندسیدباقر در سه دانگ مشــاع وآقاى محمدرضا نامدارى فرزندمحمدعلى درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 197/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
41فرعى از626 اصلى واقع درقطعه 5 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
115- رأى شــماره1726 و1725مورخه1399/03/24 و1399/03/24 خانم زهره یزدانى 
فضل آبادى فرزندامیرحسن در چهار دانگ مشاع وآقاى مهدى کاظمى نجف آبادى فرزندامیر 
دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/54 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
809 اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
116- رأى شماره1261 و1260مورخه1399/02/29 و1399/02/29 خانم فاطمه آل حبیب 
نجف آبادى فرزنداصغر در سه دانگ مشــاع وآقاى رضا رحمتى ها نجف آبادى فرزندسهراب 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 133/16 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
211 اصلى واقع درقطعه 4 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
117- رأى شــماره1792 و1791مورخه1399/03/27 و1399/03/27 خانم عصمت ذکریا 
فرزندحسین در دو و پنجاه ونه-هشــتادم دانگ مشــاع وخانم عفت امیرخانى نجف آبادى 
فرزنداسداهللا درسه وبیست ویک-هشتادم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
159/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره1224 اصلى واقع درقطعه 10 نجف اباد بخش 11 

حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
118- رأى شــماره2839 و2838مورخه1399/05/04 و1399/05/04 خانم هدا منتظرى 
نجف آبادى فرزندمحمد در سه دانگ مشاع وآقاى سجاد هادى فرزندمحمدعلى درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 196/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4فرعى از 
554 اصلى واقع درقطعه 3 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.

119- رأى شــماره1763 و1762مورخه1399/03/25 و1399/03/25 آقاى حسین توکلى 
فرزندابراهیم در سه دانگ مشاع وخانم اعظم کبیرزاده نجف آبادى فرزندمحسن درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 224/03 مترمربع قسمتى از پالك شماره 989 اصلى 
واقع درقطعه 3 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
120- رأى شماره1235 و1236مورخه1399/02/28 و1399/02/28 خانم مهسا صفرنوراله 
فرزندمحمد در سه دانگ مشاع وآقاى فرزاد کرباســى فرزندمحمدعلى درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 205/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 18 فرعى از864 
اصلى واقع درقطعه 3نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
121- رأى شماره1262 و1263مورخه1399/02/29 و1399/02/29 خانم لیال امیرکاوه نجف 
آبادى فرزند عبدالجواد در سه دانگ مشاع وآقاى مرتضى همتیان نجف آبادى فرزندمحمدرضا 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 153/63 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1093 اصلى واقع درقطعه 10نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
122- رأى شــماره2743 و2742مورخه1399/05/01 و1399/05/01 خانم اعظم خلیلیان 
نجف آبادى فرزندفضل اهللا در سه دانگ مشاع وآقاى جواد الهى فر فرزندمحمود درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 137 اصلى 
واقع درقطعه 4نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
123- رأى شماره1245 و1247مورخه1399/02/28 و1399/02/28 آقاى سعادت اهللا ایمانیان 
نجف آبادى فرزندابراهیم در سه دانگ مشاع وخانم مهرى فخرالدین نجف آبادى فرزندرجبعلى 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 45/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
9 فرعى از703 اصلى واقع درقطعه 3نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
124- رأى شماره1333 و1332مورخه1399/03/01 و1399/03/01 آقاى حسین اسماعیلى 
ملک ابادى فرزندمحمدعلى در سه دانگ مشاع وخانم زهره شریفیانا نجف آبادى فرزنداحمد 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/88 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
415 اصلى واقع درقطعه 4نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
125- رأى شماره2762 و2750مورخه1399/05/01 و1399/05/01 خانم آزاده قورئیان نجف 
آبادى فرزندمحمد در سه دانگ مشاع وآقاى حسن سلمانى فرزندمحمد درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 310 مترمربع قسمتى از پالك شماره 110 اصلى واقع درقطعه 

6نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
126- رأى شماره2805 و2802مورخه1399/05/04 و1399/05/04 خانم وجیهه رحیمى 
حاجى ابادى فرزندحسینعلى در سه دانگ مشاع وآقاى ابوذر منتظرى نجف آبادى فرزند قنبرعلى 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 174/68 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
765 و764 اصلى واقع درقطعه 3نجف اباد بخش 11 حــوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
127- رأى شماره1180 و1178مورخه1399/02/24 و1399/02/24 خانم منیژه شاهپورى 
فرزندمسیب در سه دانگ مشاع وآقاى علیرضا شــاه پورى فرزنداحمد درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157/10 مترمربع قســمتى از پالك شماره 556 اصلى واقع 

درقطعه 5نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
128- راى اصالحــى شــماره1370و1369مورخ1399/03/03پیروراى شــماره 
8982و8983مالکیت آقاى محمود سلیمانى نجف آبادى فرزند مانده على در سه دانگ مشاع 
و خانم نفیسه پورشبان نجف آبادى فرزند حسینعلى در ســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت123/80مترمربع برروى قســمتى ازپالك شماره 5فرعى از 430اصلى واقع 

درقطعه4نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
129- راى اصالحــى شــماره3205و3207مورخ1399/05/26پیروراى شــماره 
1253و1252مالکیت آقاى رضا خیرالهى نجف آبادى فرزند مصطفى در یک دانگ مشــاع و 
خانم فضیلت رحیمى نجف آبادى فرزند لطفعلى در پنج دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت103/22مترمربع برروى قسمتى از پالك شماره 1043اصلى واقع درقطعه3نجف آباد 

بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
130- رأى شماره 1289 مورخه 1399/02/31 خانم محبوبه السادات آیت فرزند سیدجواد در 
ششدانگ یکباب خانه نیمه سازبه مساحت 152/03 مترمربع قسمتى از پالك شماره 130 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

131- رأى شماره 2782 مورخه 1399/05/02 آقاى محمد فدائى فرزند ابراهیم در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 151/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 5فرعى از282 اصلى واقع 

درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
132- رأى شــماره 1215 مورخه 1399/02/27 خانم فردوس گنجعلــى فرزند ابراهیم در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/77 مترمربع قسمتى از پالك شماره 579 اصلى واقع 

درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
133- رأى شــماره2773 و2772مورخه1399/05/02 و1399/05/02 خانم سمیه صالحى 
حاجى آبادى فرزندمرتضى در سه دانگ مشــاع وآقاى اصغر محمدى فرزندغالمعلى درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 
162 اصلى واقع درقطعه 10نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
134- رأى شماره2854 و2853مورخه1399/05/04 و1399/05/04 خانم ربابه رجبى چم 
حیدرى فرزندسبزعلى در سه دانگ مشاع وآقاى عبدالعلى سلطانى چم حیدرى فرزندآقاحسین 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157/72 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
2فرعى از 225 اصلى واقع درقطعه 4نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
135- راى اصالحــى شــماره2785و2810مورخ1399/05/04پیروراى شــماره 
2059و2060مالکیت خانم زینب حجتى فرزند احمد در سه دانگ مشاع و آقاى مهدى جاللى 
فرزند مصطفى درسه  دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت126/33مترمربع برروى 
قسمتى از پالك شماره 1029اصلى واقع درقطعه3نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
136- راى اصالحــى شــماره2822و2821مورخ1399/05/04پیروراى شــماره 
4043و4044مالکیت خانم پریسا شفیعیان نجف آبادى فرزند على در دو دانگ مشاع و آقاى 
سیدحمید نوریان نجف آبادى فرزند سیداحمد در چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت207/04مترمربع برروى قسمتى از پالك شماره 174اصلى واقع درقطعه10نجف آباد 

بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
137- راى اصالحى شماره695و671مورخ1399/02/09پیروراى شماره 7202و7203مالکیت 
خانم بتول حاجى اسماعیلى نجف آبادى فرزند محمداســماعیل در سه دانگ مشاع و آقاى 
صادق نصرالهى نجف آبادى فرزند حیدر در ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت144/15مترمربع برروى قســمتى از پالك شــماره 722 و721/2اصلى واقع 

درقطعه6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
138- رأى شماره 1745 مورخه 1399/03/24 آقاى محمد یزدانى چم حیدرى فرزند حسین در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 14/83 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2فرعى از328 اصلى 

واقع درقطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

139- رأى شــماره 13781 مورخه 1398/12/20 آقاى نعمت اله فاضل فرزند غالمعلى در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 91/51 مترمربع قسمتى از پالك شماره 118 و122 اصلى 

واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
140- رأى شــماره 1363 مورخه 1399/03/03 خانم محترم اسماعیلى فرزند غالمعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 148/86 مترمربع قســمتى از پالك شماره 248 اصلى 

واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
141- رأى شماره 1747 مورخه 1399/03/24 خانم ساجده گلشادى قلعه شاهى فرزند محسن 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 171/81 مترمربع قسمتى از پالك شماره 883 اصلى 

واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
142- رأى شماره2705 و2706مورخه1399/04/31 و1399/04/31 خانم مطهره همایونى 
نجف آبادى فرزندعبداله در دو دانگ مشاع وآقاى محمد سلطانیان فرزند رضا درچهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/46 مترمربع قسمتى از پالك شماره  405اصلى 
واقع درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
143- رأى شماره 2823 مورخه 1399/05/04 آقاى على هنرمند نجف ابادى فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب خانه و دو مغازه متصله به مســاحت 336/03 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 994 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
144- رأى شماره 1192 مورخه 1399/02/24 آقاى اسداله جوزى فرزند محمد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 171/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1107 اصلى واقع درقطعه10 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
145- رأى شــماره 13857 مورخه 1398/12/21 آقاى فرهاد شریفى فرزند محمدعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/11 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3فرعى از282اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

146- راى اصالحى شماره2965مورخ1399/05/08پیروراى شماره 3804مالکیت آقاى روح 
اله قادرى نجف آبادى فرزندرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت119/60مترمربع برروى 
قسمتى از پالك شماره 111اصلى واقع درقطعه6نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
147- رأى شماره 1308 مورخه 1399/02/31 خانم معصومه اعمى فرزند مهدى در ششدانگ 
یکباب خانه که باقسمتى از راهرو امالك توام شده به مساحت 82/53 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 1253 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد.اولین نوبت انتشار:1399/06/15دومین نوبت انتشار:1399/06/31-

م الف :969908-اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/6/138
فقدان سند مالکیت 

شماره نامه: 139985602006004971 تاریخ ارسال نامه: 1399/06/03 آقاى/ خانم عبداله 
نوریان فرزند یداله به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسماً گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت 500 سهم مشاع 7500 ســهم شش دانگ پالك شماره 
103/112 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 196 دفتر 304 امالك 
ذیل ثبت 68430 به نام حسین مهرابى کوشکى فرزند حیدر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند رسمى شماره 12152- 1387/05/07 دفترخانه اسناد رسمى شماره 131 گلدشت 
به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده- به موجب سند- دفتر نزد- رهن است 
نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. طبق نامه 931616-1393/12/06 دادسراى خمینى شهر در قبال دویست میلیون 
ریال وثیقه شد. تاریخ انتشار آگهى: 1399/06/15 م الف: 964737 نبى اله یزدانى- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى/6/126
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 139985602008001890 تاریخ ارسال نامه: 1399/05/28 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 2775 فرعى از 76- اصلى که طبق دفتر الکترونیکى 
شماره 139520602008004847 بنام شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان ثبت و سند صادر 
گردیده آقاى مرتضى شفیعى بعنوان نماینده شرکت با معرفینامه شماره 34791- 98/9/30 
با ارائه درخواست کتبى به شــماره وارده: 139921702008008511- 99/5/27 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 18861- 99/5/15 به گواهى 
دفترخانه 292 شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 968036 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از 

طرف محمدحسن صمصامى/6/135
"آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى"
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شــماره 1202 و 1203 مورخ 99/05/16 هیأت: آقاى علیرضا اولیائى فرزند حشمت 
اله شماره شناسنامه 330 و خانم معصومه شاهیان بیدگلى فرزند محمد شماره شناسنامه 129 
(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 157,50 مترمربع شماره پالك 3239 فرعى مفروز 
و مجزى از 98 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل 

. ابتیاعى از مالک رسمى على مینایى
2) رأى شماره 1204 مورخ 1399/05/16 هیأت : خانم طاهره بهمنى بیدگلى فرزند علیجان 
شماره شناسنامه 40992 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 126,50 مترمربع شماره پالك 3240 
فرعى مفروز و مجزا از 8 فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث علیجان بهمنى و کبرى جعفرى
3) رأى شــماره 1195 مورخ 99/05/16 هیأت: خانم فهیمه وفامنش فرزند قربانعلى شماره 
شناسنامه 1461 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 105,25 مترمربع شماره پالك 58 فرعى 
مفروز و مجزى از 1 فرعى از پالك 285 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل 

. ابتیاعى از مالکین مشاعى پالك 285 اصلى 
4) رأى شــماره 1196 و 1198 مورخ 99/05/16 هیأت: آقاى مجید حســینى بیدگلى فرزند 
محمدرضا به شماره شناسنامه 1494 نسبت به دو دانگ و خانم صدیقه نورى دیزیچه فرزند 
على به شماره شناسنامه 685 نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 143 
مترمربع شماره پالك 12 فرعى مفروز و مجزى از 9 فرعى از پالك 310 اصلى واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین مشاعى پالك 310 اصلى
5) رأى شــماره 1188 مورخ 99/05/15 هیأت : شــهردارى آران و بیدگل به شناســه ملى 
14000277330 با نمایندگى آقاى حامد حاجى زادگان بیدگلى ششدانگ یکباب خانه قدیمى 
بمساحت 565,75 مترمربع شماره پالك 646 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و 
بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى عذرى خانم شاطریان، فرزین بیدگلى، منیره 

صباغیان 
6) رأى شماره 1177 و 1178 مورخ 99/05/15 هیأت : آقاى على کدخدا فرزند عزیزاله شماره 
شناسنامه 1082 و خانم فاطمه ویسى میانرودى فرزند غالمرضا شماره ملى 6190026176 
(بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه بمساحت 101 مترمربع شماره پالك 9 فرعی از پالك 1101 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسین کدخدا

7) رأى شــماره 1197 مورخ 99/05/16 هیأت : آقاى میثم مرادى جبارآبادى فرزند ابراهیم 
شماره ملى 1250084075 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 118 مترمربع شماره پالك 9 فرعی 
مفروز و مجزا از 7 فرعی از پالك 1518 اصلی و قسمتى از مشاعات واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى حسین بادپى، امینه عباسزاده، حسین مجانى، بانو 

باشى اکبرزاده
8) رأى شــماره 1193و1194 مورخ 99/05/16 هیأت : آقاى داود رنگرز آرانى فرزند حسین 
شــماره شناســنامه 342 و خانم ملیحه ملکیان آرانى فرزند حسین شــماره شناسنامه 271 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114 مترمربع شماره پالك 7 فرعی از 1647 اصلى 
و مشاعات شــماره 1 فرعى از اصلى مذکور واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى خانم زهرا خدام حضرتى
9) رأى شــماره 945و946و947 مورخ 99/04/25 هیأت : آقــاى على محمد اطاعت آرانى 
فرزند مانده على شماره شناسنامه 132 نسبت به یک و نیم دانگ و خانم فرشته معروفى آرانى 
فرزند جعفر شماره شناسنامه 143 نسبت به یک و نیم دانگ و آقاى عباس اطاعت آرانى فرزند 
على محمد به شماره ملى 1250104130 نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 186 مترمربع شماره پالك 10 فرعی مفروز و مجزى از 1 و 2 و 4 فرعى و مشاعات 
پالك 1654 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از 

مالکین رسمى عباس اطاعت و فرشته معروفى 
10) رأى شــماره 1208 مورخ 99/05/19 هیأت : آقاى اکبر ضابط زاده آرانى فرزند حســین 
شماره شناسنامه 8306  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 31 مترمربع شماره پالك 1 فرعى از 
پالك 1690 اصلى واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى 

حسین ضابط زاده
11) رأى شماره 1156 و 1159 مورخ 99/05/14 هیأت : آقاى سیدرضا خاتمى بیدگلى فرزند 
سید احمد به شماره شناسنامه 14 نسبت به پنج دانگ و خانم زهره صمدیان مفرد فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 816 نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 296,85  
مترمربع شماره پالك 5476 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتى 
آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى خانم عطیه خانى آرانى و وراث آقاى نعمت اله زارعى

12) رأى شــماره 3719 مورخ 98/11/26 هیأت : خانم زینب نجفــى آرانى فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 371 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 175 مترمربع شماره پالك 3405 فرعى 
از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک 

رسمى على اصغر مطمئن
13) رأى شــماره 1206 و 1207 مورخ 99/05/19 هیأت : آقاى ابوالفضل بلندى آرانى فرزند 
عباس شماره شناسنامه 663 و خانم فاطمه عبداله آبادى آرانى فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 
2417 (بالمناصفه) ششدانگ یکبابخانه به مساحت 382 مترمربع شماره پالك 307  فرعى 
از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین 

رسمى خانم کلثوم برجى، خانم آغا آقائیان، عباس عبداله آبادى
14) رأى شماره 1210 مورخ 99/05/19 هیأت : آقاى حسین انیسى آرانى فرزند حسن شماره 
شناسنامه 310 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 99 مترمربع شماره پالك 1771 فرعى و 
2044 فرعى مفروز و مجزى شده از 235 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالکین رسمى حمیدرضا انیسى و حسن اوقانى
15) رأى شــماره 1205 مورخ 99/05/16 هیأت : آقاى محمدعلى احسنى فرزند نعمت اله به 
شماره ملى 6190010202 ، ششدانگ یکبابخانه بمساحت 140 مترمربع شماره پالك 2048 
فرعى مفروز و مجزى شده از 1311 فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى سیدهالل عباس زاده
16) رأى شــماره 1209 مورخ 99/05/19 هیأت : خانم شیوا مسیب کالشم فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1744 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112,50 مترمربع شماره 
پالك 6501 فرعى مفروز و مجزى شده از 1471 فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل . ابتیاعى از مالک رسمى خانم فاطمه جمالى
17) رأى شماره 1199 و 1200 مورخ 99/05/16 هیأت : آقاى جواد اکوان فرزند حسین شماره 
شناســنامه 117 و خانم فاطمه لقبى بیدگلى فرزند عباس شماره شناسنامه 486 (بالمناصفه) 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 112,5 مترمربع شماره پالك 6502 فرعى مفروز و مجزى شده 
از 1049 از پالك 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى ابوالفضل ستاره
18) رأى شــماره 1136 مورخ 99/05/14 هیأت : آقاى امیرحسین شبانى یزدلى فرزند حسن 
شماره شناسنامه 13183 ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 141 مترمربع شماره پالك 1832 
فرعى مفروز و مجزى شده از 29 فرعى از پالك 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 

حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد روشنى نوش آبادى
19) رأى شــماره 1155 مورخ 99/05/14 هیأت : خانم فاطمه شــکرائیان فرزند امراله شماره 
شناسنامه 173 ششدانگ یکبابخانه بمساحت 166 مترمربع شماره پالك 626 فرعى از پالك 
43 اصلى واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 
آقاى امراله شکرائیان بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/06/15 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 99/06/30 م الف :968164-رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل عباس عباس 

زادگان/6/136
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 783فرعى واقع در علویجه یک اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى قاســم صادقى فرزند رمضانعلى 
و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1399/07/10 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1399/06/15 -

   969891/ م الف کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت - ناظمى/6/140

آگهى تغییرات
شرکت برنا فوالد میهن سهامى خاص به شماره ثبت 64484 و شناســه ملى 14009106821 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/05/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - زهرا دانشــمنددیزیچه کدملى 5419715120 ، حامد ملکى دیزیچه کدملى 
5410177355 و محمود ملکى دیزیچه کدملى 5410216369 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- موسسه ارقام نگر آریا شناسه ملى 10100617632 و شماره ثبت 17755 و یاسر شهبازى بختیارى کدملى 4640039271 بترتیب 
بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (967617)

آگهى تغییرات
شرکت توسعه هوشمند پایا اندیش سینا سهامى خاص به شماره ثبت 63364 و شناسه ملى 14008714432 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1399/05/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهرا ترك الدانى به کدملى 1290580561 و بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و مهدى 
فرزین فرد به کدملى 1283456826 و بسمت رئیس هیئت مدیره و زینب جان نثارى به کدملى 1290841535 و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. مهدى نجات بخش آزادانى به کدملى 1292218452 و مرضیه فرزین فرد به کدملى 1270505688 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا 
و در غیاب مدیرعامل با امضاى رییس هیات مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (969247)
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قابل توجه کلیه مجاورین حاشیه مسیل هاى شهرستان اردستان
به استناد تبصره 1 ماده دوم قانون توزیع عادالنه آب مصوب مجلس شوراى اسالمى و به استناد 
ماده3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها،انهار،مسیل ها،مرداب ها و برکه هاى طبیعى 
و شبکه هاى آبرسانى و آبیارى و زهکشى به اطالع مى رساند میزان بستر و حریم مسیل هاى 

شهرستان اردستان تعیین گردیده است.
لذا الزم است براى کسب اطالع از حدود بستر و حریم تعیین شده و رعایت آن در اسرع وقت 
به امور منابع آب اردستان مراجعه نموده و درصورت اعتراض ظرف مدت یک ماه از تاریخ این 

اطالعیه اعتراض خود را جهت رسیدگى به این  امورتسلیم و رسید دریافت نمایند.
بدیهى است پس از پایان مهلت اعالم شده،رسیدگى به اعتراض هاى واصله مقدور نبوده و نظر 

شرکت آب منطقه اى که در حکم نظر وزارت نیرو محسوب مى گردد قطعى خواهد بود.

اطالعیه

م.الف:970558روابط عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان    

در  روزنامهدر  روزنامه   نصف جهان
فیلم  ببینید...فیلم  ببینید...
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سعید اکرم خانى- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

آگهى مزایده عمومى- نوبت اول
سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شاهین شهر در نظر دارد 
مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک را با قیمت کارشناس رسمى دادگسترى و از طریق مزایده عمومى و به صورت اجاره 
مستند به ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها و طبق اسناد مندرج در آگهى به اشخاص حقوقى واجد شرایط به مدت 
یکسال واگذار نماید. بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالى سازمان 
واقع در شاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/07/01 به حراست شــهردارى شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس 
ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1399/07/01 با حضور اعضاى کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.

سایر شرایط:
1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 5 ٪ اجاره سالیانه برآورد اولیه است که مى توان به صورت ضمانت نامه بانکى معتبر 
سررسید سه ماهه یا واریز آن به حساب شماره 0105052929007 نزد بانک ملى به نام شهردارى شاهین شهر اقدام نمود.

2- چنانچه برندگان اول یا دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف: 4971061- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است.

چاپ اول

مصطفى حسینى شهردار قهجاورستان

آگهى مناقصه
شــهردارى قهجاورســتان درنظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 99/119/ق/ش مورخ 
1399/6/4 شوراى اسالمى شهر قهجاورستان عملیات اجراى فاز اول پارك شهداى گمنام 
شهر قهجاورســتان با اعتبار پنج میلیارد ریال را به پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید: 
پیشنهاددهندگان مى توانند براى دریافت اسناد مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ 
درج آگهى تا پایان وقت ادارى مورخ 99/7/1 به شهردارى مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. 
تلفن تماس شهردارى قهجاورستان :35776611 زمان تحویل پیشنهادات تا 1399/7/3 زمان 
بازگشایى پیشنهادات 1399/7/04 ضمنا هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و 

کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
م الف: 971063

چاپ اول

تابستان، تفریح، کرونا و گذر از میان چهارباغ
گزارش تصویرى : ایمنا


