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سربازى یک ماه کمتر مى شودپروازهاى ایران به ترکیه راه افتاد؟ این پروژه زودتر از اینها باید انجام مى شدنجف آباد داراى پردیس سینمایى مى شودماجراى جا خوردن سوسن پرور در  «بوتاکس» ورزشاستانفرهنگ جهان نماجهان نما

حمله بیولوژیک 
در پوشش 

واکسن!

آخرین کنکور قرن به کام 5 ستاره اصفهانى 
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زبان «چینى» 
وارد مدارس مى شود؟

سارقان باغ هاى سیب 
سمیرم دستگیر شدند

2000 برنامه 
در هفته دفاع مقدس
مصدومیت 5 برگزار مى شود

8900 نفر در 
تصادفات اصفهان 

طى 5 ماه

یک کارشناس صداوسیما مدعى شد که واکسن 
مى تواند به حربه اى براى ضربه زدن به مردم کشور 

تبدیل شود.
رضا منتظر، پزشک، نویسنده و پژوهشگر طب سنتى 
کشورمان توضیحاتى جالب درباره احتماالت اقدام...

مدیرکل پزشــکى قانونى استان اصفهان گفت: 
8962 نفر در حوادث ترافیکى اســتان اصفهان 

طى پنج ماه نخست سال جارى مصدوم شدند.
على ســلیمانى پور کاهش آمار تلفات تصادفات 
در پنج ماهه سال جارى در اصفهان را خبر خوب 
در استان اصفهان اعالم کرد و گفت: در این بازه 
زمانى 398 نفر که در حوادث ترافیکى جان خود 
را از دست دادند به اداره کل پزشکى قانونى استان 

اصفهان ارجاع داده شده اند که...
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اصفهان بعد از تهران بیشترین رتبه برتر را در آزمون سراسرى امسال دارد

خمسه: «یارعلى» سرد و گرم روزگار را 
چشیده است

«بابا پنجعلى» این بار 
در یک نقش متفاوت

تبریک عزت به قطرى ها 
مدافع میانى تیم فوتبال سپاهان پس از غیبت در دیدار برگشت مقابل 

النصر، در نشست خبرى پیش از دیدار برابر العین، حضور پیدا کرد.
 عزت پورقاز بازیکنى بود که در نشســت خبرى پیش از دیدار تیمش 
برابر العین به همراه توتونى مربى طالیى پوشــان اصفهانى حضور 
داشت و در مورد بازى اینطور حرف هایش را آغاز کرد: بازى سختى در 

پیش رو داریم. تیم العین تیم شایسته و...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رسانه هاى اجتماعى 
قطبى سازى را در جامعه

افزایش داده اند

مدرس و پژوهشگر فضاى مجازى 
در وبینار شخصى سازى اطالعات:

دریچه اى تازه به گذشته بشر 
درباره کشف ردپاهاى انسان 120 هزارساله در عربستان

2

5

بوحمدان هم بوحمدان هم 
رضایتنامه مى  خواهدرضایتنامه مى  خواهد

4

 « آگهى مزایده عمومى »
شهردارى زاینده رود به استناد مجوز شماره 99/633 مورخ 99/6/18 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر داردنسبت به اجاره 
پارکینگ شمال و جنوب شهر به متقاضیان واجد شرایط با رعایت قوانین و مقررات از طریق  ماده 13 آیین نامه مالى شهرداریها و 
برگزارى مزایده عمومى با اخذ قیمت کارشناسى رسمى براى مدت 2 سال اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/7/10 لغایت پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 99/7/16 به این شهردارى مراجعه 

نمایند. 

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهردارى روز شنبه مورخ 99/7/19 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها روز یکشنبه مورخ 99/7/20 مى باشد.

پرداخت هزینه هاى درج آگهى در روزنامه وکارشناسى به عهده برنده مزایده مى باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.

درصورت انصراف برندگان اول، دوم، سوم سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
آدرس: شهر زاینده رود، بلوار سردار کریمى، جنب پل سلمان فارسى، شهردارى زاینده رود

م الف: 993637 ابوالفضل توکلى -  شهردار زاینده رودتلفن تماس : 03152663857

نوبت اول

سپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه کارشناسى ماهیانهمدت اجارهمحل مورد اجارهنوع مالکیتردیف

جنب تصفیه خانه آب پارکینگ وسایل نقلیه شمال شهر1
13,200,000 ریال11,000,000 ریال2 سالاصفهان

پارکینگ وسایل نقلیه جنوب 2
شهر

کله مسیح، میدان امام 
18,000,000 ریال15,000,000 ریال2 سالخمینى

استقبال دانش آموزان اصفهانىاستقبال دانش آموزان اصفهانى
 از کالس هاى حضورى؛ زیر  از کالس هاى حضورى؛ زیر 1010 درصد! درصد!
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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروى انتظامى گفت: 
برخى کشورهاى منطقه به بهانه شــیوع کرونا مبارزه 
با مواد مخدر را تعطیل کردند اما ایــن اتفاق، اقدامات 
پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهورى اســالمى ایران را 

متوقف نکرد.
ســردار مجید کریمى در پاسخ به این ســئوال که آیا 
شــیوع ویروس کرونا در سراســر دنیا و در کشــور در 
تولید و قیمت مواد مخدر تأثیر گذاشــت، افزود: در بدو 
شــیوع ویروس کرونا با توجه به اینکــه هنوز ویروس 
ناشناخته بود، شاهد این بودیم که بخشى از مواد مخدر 
توســط سیســتم هاى حمل و نقل جهانى ترانزیت و 

جابه جا مى شود به واســطه اینکه این حمل و نقل ها 
کاهش یافت در سراســر دنیا بخشى از ورود و تر انزیت 
مواد به حداقل رســید. اما به فاصله یک یــا دو ماه بعد 
از شــیوع کرونا در سراســر دنیا، شــاهد افزایش ورود 
انواع مواد مخدر بودیــم حتى قیمت هــا نیز افزایش 

یافت.
وى در مورد علت افزایش قیمت مواد مخدر در شرایط 
کرونایى گفت: کرایــه اى که قبــًال ترانزیت ها براى 
حمــل و نقل در نظر مــى گرفتند به  واســطه کاهش 
حمل و نقل ها، افزایش یافت بر این اساس شاهد افزایش 

قیمت مواد مخدر بودیم./2939

سرپرست معاونت برنامه ریزى درسى و تولید بسته هاى 
تربیت و یادگیرى سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى 
وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در برنامه درسى ملى 
و مصوبات شــوراى عالى، تدریس زبان هاى انگلیسى، 
فرانسه، آلمانى، ایتالیایى، اسپانیایى و روسى تصویب و به 

رسمیت شناخته شده است.
على محبى افزود: در واقع از گذشته، به جز زبان انگلیسى، 
امکان انتخاب و تدریس زبان هاى دیگر هم وجود داشته و 
انتخابى بوده، هرچند زبان انگلیسى زبان غالب است. وى 
با بیان اینکه یک بحث مطرح و مهم این است که آموزش 
زبان هاى خارجى فقط منحصر به انگلیســى نباید باشد 

گفت: باید اختیار را به دانش آموز بدهیم که خودش انتخاب 
کند و ارزشیابى هم از همان زبان خارجى به عمل بیاید.

محبى درباره پیشنهاد مطرح شــده از سوى رئیس سابق 
سازمان پژوهش براى ورود زبان جدیدى چون چینى  به 
فهرســت آموزش زبان هاى خارجى گفت:  قطعًا وقتى 
مى گوییم زبــان خارجى، باید اگر زبان خارجى رســمى 
بین المللى دیگرى وجود دارد آن را به فهرست زبان هاى 
مصوب اضافــه کنیم و حق انتخاب را بــه دانش آموزان 

بدهیم.
محبى ادامه داد: این احتمال وجود دارد که بحث زبان هاى 
خارجى دیگر هم براى سال آینده به طور جدى مطرح شود.

برخى کشورها مبارزه با 
مواد مخدر را تعطیل کردند

زبان «چینى» 
وارد مدارس مى شود؟

 2 نشانه سینماى 
کرونازده!

  مهر | محمدرضا صابرى، دبیر انجمن 
ســینماداران تأکید کرد یکى از مشکالتى که در 
حال حاضر با آن مواجه هســتیم این اســت که 
مردم نمى دانند سینماها باز هستند! وى در بخش 
دیگرى از صحبت هاى خود به آماده بودن چندین 
سالن و پردیس سینمایى براى بهره بردارى اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر یکــى از مدرن ترین 
ســالن هاى خاورمیانه و یکى از بــزرگ ترین 
پردیس هاى ســینمایى کشــور در تهران آماده 
بهره بردارى است اما فیلمى نیست که بخواهیم 

آن را افتتاح کنیم!/2951

سگ همسایه قاتل است؟
  روزنامه ایران| مرد جوانى به اداره پلیس 
در تهران رفت و گفت: «اوایل شهریور پدرم براى 
مهمانى به خانه یکى از دوستانش رفته بود. یکى از 
همسایه هاى آنها سگى داشت که آن روز به پدرم 
حمله کرد و دستش را گاز گرفت. همان موقع پدرم 
را به بیمارستان بردیم، اما بعد از چند روز دستش 
عفونت کرد و بعد از 20 روز هم فوت کرد. حاال به 
اینجا آمده ام تا از صاحب سگ بخاطر مرگ پدرم 
شکایت کنم.» بازپرس محمدجواد شفیعى دستور 
تحقیقات از صاحب سگ براى بررسى چگونگى 
این حادثه و سالمت این حیوان را صادر کرد./2943

سربازى یک ماه 
کمتر مى شود

بر اســاس شــنیده ها مدت زمان    رکنا |
خدمت سربازى در مناطق محروم یک ماه کمتر 
مى شود. همچنین بر اســاس شنیده ها، خدمت 
وظیفه عمومى براى افراد عادالنه تر مى شــود. 
مطابق قوانین موجود، خدمــت کارکنان وظیفه 
غیربومى در مناطق محروم و بد آب و هوا 19 ماه 
و البته خدمت کارکنان وظیفه در مناطق عادى 

21 ماه است.

درج  نام مادر 
در کارت  ملى؟

معصومه ابتــکار، معاون امور    برترین ها |
زنان و خانواده ریاســت جمهورى از وزیر کشور 
درخواست کرد که نام مادر نیز در کارت هاى ملى 
درج شود. وى در صفحه شخصى خود در توییتر 
نوشــت: «طى مکاتبه اى حدود دو هفته قبل، 
از وزیر کشور درخواســت کردم همانطور که در 
شناسنامه نام مادر کنار نام  پدر آمده، در کارت ملى 
هم از این به بعد نام مادر درج شود تا هر ایرانى به 

نام پدر و مادر، هر دو، شناخته شود.»/2944

ارزش یک بشکه آب انار
  ایسنا| عضو هیئــت مدیــره انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبمیوه و کنسانتره 
ایران از کاهش صــادرات و مصرف محصوالت 
این صنعت در پى شیوع ویروس کرونا خبر داد و 
درباره پتانسیل صادرات و ارزآورى این محصول 
گفت که یک بشکه آبمیوه انار مى تواند حدود 15 
برابر نفت ارزآورى داشته باشد که از این نظر یک 
محصول اســتراتژیک مانند زعفران و پسته به 

حساب مى آید./2945

تکثیر عجیب کرونا
نتایج تحقیقات جدید در نشریه    ایسنا|
«النست» نشــان مى دهد که یک ذره ویروس 
کرونا در 24 ساعت، تقریباً  30 ذره ویروسى جدید 
تولید مى کند که ایــن 30 ذره جدید مى تواند 30 
سلول دیگر را آلوده کند و در 24 ساعت یا بیشتر 
900 ذره جدید تولید شود. حاال تصور کنید، فردى 
در صورت شما عطســه کند، از این طریق، شما 
1000 ذره ویروس را استنشــاق مى کنید. بعد از 
یک دور تکثیر، شــما 30 هزار ذره دارید و سپس 

در دور بعد به 900 هزار ذره خواهد رسید./2946

آغاز نشده به فرجام رسید؟!
  انتخاب| وزارت خارجــه در بیانیــه اى در 
واکنش به اقدام آمریکا در اعالم بازگشت تحریم هاى 
بین المللى علیه ایران نوشت: آمریکا امروز در حالى به 
دروغ مدعى بازگشت قطعنامه هاى تحریمى شوراى 
امنیت ملل متحد علیه جمهورى اسالمى ایران است 
که درخواست آمریکا به عنوان یک کشور غیرعضو 
در برجام براى آغاز روند احیاى تحریم ها از اساس از 
سوى شوراى امنیت رد شده و این روند هیچگاه آغاز 

نشده است که امروز به سرانجام رسیده باشد./2950

ارسال سم براى 
«ترامپ»

دستگاه امنیتى آمریکا به تازگى بسته اى   رکنا |
حاوى ســم قوى «ریســین» در کاخ سفید کشف 
کردند که براى «دونالد ترامپ» ارســال شده بود. 
این بسته که به آدرس رئیس جمهور ایاالت متحده 
در کاخ سفید ارسال شــده بود، دو بار مورد آزمایش 
قرار گرفت و هر دو بار تأیید شــده که حاوى ســم 
بسیار خطرناك ریسین اســت. منابع خبرى آمریکا 
مى گویند که احتماًال این بسته از کشور کانادا براى 
رئیس جمهور ایاالت متحده ارســال شده است. در 
سال هاى گذشته نیز بسته هاى سمى و انفجارى به 
آدرس کاخ سفید ارسال شده بود، اما همه این بسته ها 
از سوى مأموران امنیتى آمریکا کشف و ضبط شده

 است.

شهردار جدید هم 
بازداشت شد

حکمت امیرى،    خبرگزارى صدا و سیما |
شهردار جدید رودهن در استان تهران به دلیل تخلف و 
ارتشاء توسط ضابطان قضایى وزارت اطالعات به همراه 
ه.الف رئیس امور قراردادهاى شــهردارى بازداشــت 
شــده اند. رئیس حوزه قضایى رودهن گفت: شهردار 
رودهن به دلیل دریافت رشــوه به بیش از 1/5 میلیارد 
تومان در موضوعات مختلف بازداشت شد. پیش از این 
نیز ه.الف، رئیس پلیس ساختمان شهردارى رودهن که 
پسر عموى حکمت امیرى شهردار جدید رودهن است به 
جهت تخلفات و جرائم ساختمانى در این شهر به همراه 
تعدادى از کارکنان شهردارى دستگیر شده بودند. سال 
گذشته نیز مهدى کچویى و 16 نفر از مدیران و دو عضو 
شوراى این شــهر به جهت تخلفات مشابه دستگیر و 

تحویل مقامات قضایى شدند./2947

مشکل در تصمیم سازى
مسعود پزشــکیان، نماینده     انصاف نیوز |
تبریز در مجلس، درباره  برخــى اتفاقات و تحرکات 
داخلى در آســتانه  تالش آمریکا براى همراه کردن 
دیگر کشــورها علیه ایران گفت: مشکل اصلى در 
کشور ما عدم هماهنگى قوا و عدم وحدت در تصمیم 
ســازى اســت. یا ما باید تعهدى را نپذیریم یا اگر 
پذیرفتیم همه از جمله دولت، مجلس، قوه قضاییه، 
حاکمیت، نیروهاى مسلح و... تالش کنیم در راستاى 
آن تعهد پیش برویم. وقتى یک پیمانى بسته مى شود 
و بعد هر روز مى گوییم بد اســت اما از آن پیمان بد 
خارج هم نمى شویم یعنى مشکلى در تصمیم سازى 

وجود دارد./2949

مجازات ماسک نزدن 
در اندونزى

ساکنان روستایى در اندونزى به دلیل    روزیاتو|
زیر پا گذاشــتن قانون ماسک زدن در این کشور که 
براى کمک به جلوگیرى از گسترش ویروس کرونا 
توسط دولت اندونزى وضع شــده، به حفر قبر براى 
قربانیان کووید-19 واداشته شدند. مقامات محلى 
مى گویند این منطقه با کمبود گورکن مواجه است و 
در حال حاضر فقط سه نفر در آنجا به این کار مشغول 
اند به همین دلیل آن ها با خود فکر کردند بهترین کار 
این است که کســانى که قانون زدن ماسک را زیر 
پا مى گذارند را به کمک گورکــن هاى این منطقه 

بفرستند./2948

خبرخوان

سعید ابوطالب با ساخت رئالیتى شوهاى ایرانى همچون «رالى ایرانى» و «شام 
ایرانى» حضور مســتمرى در عرصه فعالیت هاى تصویرى دارد. این نماینده 
مجلس هفتم که مى گوید چون خودش را در عرصه سیاسى مفید نمى داند 
دیگر به این حوزه وارد نخواهد شــد، در جدیدترین گفتگویش ادعایى درباره 
مجموعه «شــام ایرانى» مطرح کرده که جالب است. این بخش از مصاحبه 

سعید ابوطالب را بخوانید.

الگوى برنامه «شــام ایرانى» برگرفته از مســابقه 
«بفرمایید شــام» اســت که از یکى از شبکه هاى 
ماهواره اى فارســى زبان پخش مى شود. چرا تمام 
اجزاى ساخت برنامه شما عین به عین شبیه آن برنامه 
است و حتى شیوه امتیازدهى در پایان هر قسمت هم 

از آن برنامه الگو گرفته است؟
همه شبکه هاى دنیا شکل و فرم اجراى برنامه هاى خبرى شان تقریباً شبیه به 

یکدیگر است. همه دنیا فوتبال را همانطورى بازى مى کنند که ما بازى مى کنیم 
و یا اتومبیل را همانطورى مى سازند که ما در داخل مى سازیم. من هیچ وقت 
مدل ماهواره اى برنامه «شام ایرانى» را ندیدم. صادقانه مى گویم که هیچ وقت 

در زندگى ام ماهواره تماشا نکردم.

پس چگونه این دو برنامه عین به عین هم مى شوند؟
 غیر از دورانى که نماینده مجلس بودم و ماهواره مى دیدم، بعد از آن دوران شاید 
روى هم رفته پنج دقیقه هم ماهواره ندیدم. قبل از ما «شام ایرانى» با همین 
شیوه و فرم و ساختار توسط بیست سى کشور دنیا ساخته شده است. برنامه اى 
که در شبکه فارسى زبان ماهواره اى تولید مى شود تفاوت هایى با برنامه «شام 
ایرانى» دارد. در آنجا یک فردى روى کلیت برنامه نریشن مى گوید که اسمش 
«طغرل» است. وقتى قسمت هاى اول سرى جدید «شام ایرانى» پخش شد 
«امید»  که نریشن هاى «طغرل» را مى گوید از طریق اینستاگرام با تدوینگر 
ما ارتباط برقرار مى کند و مى گوید برنامه اى که شما ساختید به مراتب از برنامه 
ما بهتر است و من دوست دارم با شما همکارى کنم و روى قسمت هاى شما 
نریشن بگویم. البته که ما مخالفت کردیم چراکه اوًال ساختار برنامه ما طورى 
نبود که نیاز به نریشن داشته باشد در ثانى چون ایشان خارج از کشور فعالیت 
مى کند امکان همکارى وجود نداشت. اگر امکانش بود حتماً استقبال مى کردیم 

اما به همین دالیل امکان همکارى میسر نشد.  /2938

در نزدیکى دریاچه اى باســتانى در عربستان سعودى 
ردپاهایى به قدمت 120 هزار ســال کشــف شده که 
دریچه تازه اى نه فقط به گذشته بشر، بلکه به وضعیت 
آب و هوایى کره زمین در گذشــته هاى دور مى گشاید. 
این دریاچه کوچک و حاال خشک که در صحراى نفود 
عربســتان قرار دارد، محل عبور پســتانداران دیگرى 
همچون شــترها، بوفالوها و گونه هایى از فیل بوده که 

بسیار بزرگ تر از تمام خویشاوندان امروزى خود بودند.
طبق تحقیقات جدید، بشر آن زمان این جانوران را شکار 
و احتماًال از این دریاچه به عنوان یک توقفگاه اســتفاده 
مى کرده؛ در دورانى که انســان در حــال پراکندن نژاد 
خود در سرتاسر دنیا بود. این کشــف دریچه تازه اى به 
نحوه پراکنده شدن انسان هاى نوین (هومو ساپینس ها

 یا انسان هاى هوشــمند) از آفریقا به عربستان سعودى 
و اروپا و آســیا مى گشــاید. به عالوه، این کشــفیات 
قدیمى ترین مدارك به دست آمده از فعالیت بشر در این 

بخش از دنیاست که از تاریخ مشخصى برخوردار است.
گرچه حاال بیشتر شبه جزیره عربستان از بیابان هاى لم 
یزرع پوشیده شــده و آب و هوایى بسیار گرمى دارد، اما 
120 هزار ســال قبل این منطقه احتماًال بیشتر شبیه به 
علفزارهاى نیمه خشِک دشــت هاى بى درخت آفریقا 

بوده است.
همانطور که فسیل ها و یافته هاى باستان شناختى نشان 
مى دهد، در همین دوره هاى تغییرات مثبت آب و هوایى 

بود که انســان ها و حیوانات در داخل خاك شبه جزیره 
عربستان پراکنده شــدند. در مجموع هفت ردپا در این 
منطقه کشف شده که آنها را متعلق به انسان هاى از جهت 
آناتومى مدرن مى دانند و دانشــمندان قویاً معتقدند این 

دریاچه یک سکونتگاه دائمى نبوده است. 
این مسئ له نشان مى دهد در همان زمان که حیوانات به 

این دریاچه مى آمدند، انســان ها هم براى دسترسى به 
آب و پیدا کردن غذا به آنجا رفت و آمد داشتند. عالوه بر 
ردپاها، 233 فسیل حیوانى هم در این منطقه کشف شده 
است. این امر حکایت از آن دارد که وقتى پاى انسان ها

 به شــبه جزیره عربســتان باز شــد حیوانات به دست 
انسان ها شکار مى شدند.

به گفته دانشمندان، شاید وجود حیوانات عظیم الجثه اى
 مثل فیل ها و اســب هاى آبى و همینطور علفزارهاى 
هموار و منابع وسیع آبى، شمال شبه جزیره عربستان را 
به مکان جذابى براى انسان آن زمان تبدیل کرده و او را 
به جا به جایى میان قاره هاى آفریقا و اوراسیا سوق داده 

بود./2942

درباره کشف ردپاهاى انسان 120 هزارساله در عربستان

دریچه اى تازه به گذشته بشر 

کارگردان «شام ایرانى» با اشاره به مجموعه« بفرمایید شام»:

«طغرل» گفت برنامه شما از برنامه ما بهتر است! 

یک کارشناس صداوسیما مدعى شد که واکسن مى تواند 
به حربه اى براى ضربه زدن به مردم کشور تبدیل شود.

رضا منتظر، پزشک، نویســنده و پژوهشگر طب سنتى 
کشورمان توضیحاتى جالب درباره احتماالت اقدام دشمن 
براى اجراى «حمالت بیولوژیک» از طریق واکسن هاى 
وارداتى ارائه کرده است. او در برنامه «انارستان» شبکه افق 
مدعى شد که تجربه تاریخى نشان داده واکسن مى تواند به 
حربه اى براى ضربه زدن به مردم کشور هدف تبدیل شود.
وى گفته است که «بیل گیتس» در سال 2010 گفته است 
که ما باید توسط یک واکســن جمعیت  کشور راکاهش 

دهیم. 
منتظر در ادامه این گفتگو مى گوید که این واکسن باید سه 

ویژگى مهم را داشته باشد اول اینکه به مرور باعث مرگ 
افراد شود، دو اینکه باعث نابارورى در نسل جوان شود که 
در کشــور خودمان هم از هر پنج ازدواج، یک زوج نابارور 
هستند و سوم اینکه این واکسن باید سیستم ایمنى بدن 
را ضعیف کند که با یک ویروس عــادى مردم جان خود 

را از دست بدهند.
این متخصص طب ســنتى در ادامه پاى «جان دیویس 
راکفلر» را هم پیش کشیده و مى گوید: شرکت پزشکى 
«جکسون» وابسته به راکفلر یهودى یک اپیدمى وبا را در 
آمریکا ایجاد کرد چون درآمد شرکت هاى دارویى کاهش 
پیدا کرده اســت براى همین وبا را ایجاد مى کند تا باعث 

جلوگیرى از ورشکستگى شان شود./2941

جالب است که آمارهاى خودکشــى در کشورهاى ناآرام 
کمترین میزان را دارد و این آمارها در کشورهاى پیشرفته 
و مدرن سرسام آورتر است. افغانستان در هر صد هزار نفر، 
4/7 مورد خودکشى، عراق سه مورد و سوریه فقط 1/9 مورد 

خودکشى داشته است! 
میان کشورهاى برتر این آمار، کشور اروپاى شرقى لیتوانى 
با 31/9 مورد خودکشى در هر صد هزار نفر، کشور روسیه 
با 31 مورد خودکشى در هر صد هزار نفر، کشور آمریکاى 
جنوبى گویان با 29/2 مورد خودکشى در هر صد هزار نفر 
و کشور آسیایى کره جنوبى با 26/9 خودکشى در هر صد 

هزار نفر در صدر قرار دارند.
 تنها کشــور اروپاى غربى که میزان خودکشــى به ویژه 
باالیى دارد، بلژیک است که با 20/7 مورد خودکشى در هر 
صد هزار نفر در رتبه یازدهم قرار دارد، الزم به ذکر است که 
بلژیک داراى لیبرال ترین قوانین جهان در زمینه خودکشى 
با کمک پزشک اســت که احتماًال عاملى در افزایش این 

آمار است.
کمترین میزان خودکشى در جهان در جزایر کارائیب باهاما، 
جامائیکا، گرنادا، باربادوس و آنتیگوا و باربوداست؛ خودکشى 
در هر یک از این کشورها تقریباً سابقه نداشته است./2940

حمله بیولوژیک در پوشش واکسن!

رکوردداران خودکشى در جهان 

پروازهاى ایران به ترکیه راه افتاد؟

پس از ماه ها کشــمکش و بدقولى ترك ها هنوز تکلیف 
پروازهاى ایران به مقصد ترکیه مشخص نیست. این در 
حالى است که طى روز گذشــته تبلیغات زیادى از سوى 
برخى ایرالین ها و آژانس هاى مسافرتى درباره برقرارى 

مجدد این پروازها انجام شد.
از خرداد ماه امسال تا کنون چندین و چند بار مقامات کشور 
ترکیه در پى مذاکرات دو و چند جانبه با کشورهاى مختلف 
پروازهاى خود را به صورت رفت و برگشت به کشورهاى 
مختلف برقرار کرده اند اما این اتفاق تا کنون براى ایران رخ 
نداده است. اخیراً هم که قرار بود پروازهاى ایران و ترکیه 
با ایرالین هاى داخلى از 11 شهریور ماه از سر گرفته شود 
دوباره مســئوالن هواپیمایى و وزارت بهداشــت ترکیه 

مجدداً لغو و تعویق این پروازها را اعالم کردند.
اما حاال یکى از شرکت هاى هواپیمایى داخلى و یکى از 

آژانس هاى مسافرتى تبلیغات خود را درباره از سرگیرى 
پروازهاى تهران-استانبول آغاز کرد و جالب اینکه حتى 
جزئیات شرایط انجام این پرواز را نیز اعالم کردند. حتى 
برخى خبرهاى رسمى و غیررسمى قیمت هایى را براى 
پرواز به ترکیه اعــالم کرده اند. این در حالى اســت که 
بر اســاس آخرین اطالعات و اخبار به  دست آمده هنوز 
مذاکرات ایران و ترکیه ادامه دارد و نتیجه این مذاکرات 

هنوز مشخص نیست.
این اتفاق اواخر تیر ماه امسال هم رخ داد و با وجود اینکه 
ترکیش ایرالینز و برخى شرکت هاى هواپیمایى داخلى 
پروازهاى خود را آغاز کــرده بودند ناگهان پرواز تهران-
استانبول لغو شــد و تا کنون خبرى از آن نیست و حتى 
بسیارى از مردم که در آن ایام بلیت پرواز خود را دریافت 
کرده بودند، مجبور شدند دوباره نسبت به لغو بلیت و سفر 

به ترکیه اقدام کنند.

  روح ا... رضایى مقدم / خبرگزارى ایسنا |
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کاهش خروجى سد زاینده رود
معاون حفاظـت و بهره بـردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: با توجه به رسـیدن ذخیره سد زاینده رود 
به حدود 200 میلیون مترمکعب و رسـیدن به خط قرمز 
آشـامیدن، خروجى سـد زاینده رود از بامـداد جمعه 28 
شهریور کاهش یافت. حسن ساسانى با بیان اینکه پیرو 
درخواست سازمان جهاد کشـاورزى و صنف کشاورزان 
اسـتان اصفهان مبنى بر تأمین آب براى کشـت بهاره، 
جلسـه اى در وزارت نیرو تشـکیل شـد گفت: مقرر شد 
بـا رعایت خـط قرمـز آب آشـامیدنى کـه 200 میلیون 
مترمکعب اسـت، این موضوع در کارگروه سـازگارى با 

کم آبى استان مطرح شود.

الیروبى 
قبل از آغاز بارش ها

مدیـرکل هماهنگـى و نظـارت بـر خدمـات شـهرى 
شهردارى اصفهان از آمادگى و هماهنگى کامل مناطق 
15 گانـه براى رفـع آبگرفتگى هـاى احتمالـى و مقابله 
با هرگونه بحران در این زمینه در شـهر خبـر داد. بهزاد 
حقانى اظهار کرد: با آغاز فصل پاییز احتمال بارش هاى 
فصلـى بسـیار زیـاد مى شـود کـه شـهردارى اصفهان 
دسـتورالعمل هایى را بـراى مقابلـه بـا آبگرفتگى هاى 
احتمالى در نظر گرفته و اجرایى کرده اسـت و در تمامى 
مناطق قبل از آغاز بارش هاى پاییزى نسبت به الیروبى 
کانال ها، جوى ها و سپتیک ها اقدام شده و به صورت دائم 

ادامه خواهد داشت.

بسترى 2 کودك کرونایى
رئیس دانشگاه علوم پزشکى کاشـان اظهار کرد: در روز 
شنبه (29 شهریور ماه) 26 بیمار حاد تنفسى در بیمارستان 
شهید بهشتى کاشـان بسترى شـدند که دو کودك 6 و 
9 ساله در بین آنها دیده مى شود. سـید علیرضا مروجى 
افزود: هم اکنون 149 بیمار حاد تنفسـى در بیمارسـتان 
شهید بهشتى بسترى هستند که 30 نفر از آنها در بخش 

مراقبت هاى ویژه درمان مى شوند.

ادامه غبارآلودگى
 تا پایان هفته 

کارشناس اداره پیش بینى هواشناسـى استان اصفهان 
گفت: غبـار آلودگى هوا بـا نفوذ امـواج ناپایـدار از اواخر 
هفته در اصفهان کاهش مى یابد. ابراهیم هنرمند اظهار 
کرد: نقشه هاى هواشناسى بیانگر جوى به نسبت پایدار 
در سطح اسـتان اصفهان در روزهاى آینده است. بر این 
اساس آسمان بسـیارى از مناطق صاف تا کمى ابرى و 

گاهى وزش باد پیش بینى مى شود.

تعویض پالك اینترنتى
 995 وسیله نقلیه 

رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهـان از ارائـه خدمات و 
تعویض پالك در نخسـتین روز نوبت دهى اینترنتى به 
بیش از 995 وسیله نقلیه در مراکز تعویض پالك  شماره 1 
و 2  شهر اصفهان خبر داد. سرهنگ  محمدرضا محمدى، 
اظهار کـرد: در اولین روز اینترنتى شـدن مراکز تعویض 
پالك کالنشهر اصفهان حتى یک  مورد خدمات تعویض 
پالك و شـماره گذارى بدون نوبت اینترنتى ارائه نشـد. 
وى با اشاره به اینکه از 29 شهریور ماه خدمات تعویض 
پالك در مراکز شـماره 1 و2 کالنشهر اصفهان فقط به 
صورت اینترنتى انجام مى شود تأکید کرد: شهروندان به 
هیچ عنوان بدون نوبت اینترنتى به مراکز تعویض پالك 

مراجعه نکنند.

کسى پالسما اهدا نمى کند
مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهان گفـت: از ابتداى 
اردیبهشـت ماه 530 نفر نسـبت به اهداى پالسـما در 
اسـتان اصفهان اقدام کرده اند کـه در وضعیت کنونى 
آمار اندکى است. مجید زینلى با تأکید بر وضعیت فوق 
قرمز بیمارى کرونا در اسـتان اصفهان تصریح کرد: در 
این شرایط بغرنج نیاز است بهبودیافتگان کرونا نسبت 
به اهداى پالسـما همت کنند تا جان دیگر شهروندان 

کمتر به خطر بیافتد.

خبر

فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان گفت: بیش 
از 2000 برنامه به مناســبت هفته دفــاع مقدس در این 
استان برگزار مى شــود که بیشتر آنها به صورت مجازى 
و در فضاى باز و با رعایت پروتکل هاى بهداشــتى اجرا 

خواهد شد.
سردار مجتبى فداء روز یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: برپایى رزمایش مؤمنانه و رسیدگى به محرومان با 
عنوان رزق شهدا و توزیع 23 هزار بسته نوشت افزار براى 
دانش آموزان به تعداد شهداى استان، اختصاص یک هفته 
به هر شهرستان براى معرفى شهرستان در دفاع مقدس و 
چهل سالگى آن از مهمترین برنامه ها در اصفهان است. 

وى ادامه داد: اختصاص یک هفته به اقشار مختلف بسیج 
براى معرفى نقش اقشــار در دفاع مقدس، برنامه ریزى 
براى روایت مجازى با حضور یک گروه در مناطق مختلف 
عملیاتى به ویژه غرب کشــور و کردســتان و انتشار در 
فضاى مجازى، بازسازى هاى عملیات هاى دفاع مقدس 
در شهرســتان هاى نجف آباد و آران و بیدگل، صبحگاه 
بزرگ کارگران ذوب آهن در این مجموعه عظیم صنعتى، 
برنامه هایى با عنوان از جبهه دیروز تا جبهه امروز به منظور 
تجلیل از فداکارى کادر درمانى و رزمندگان و پزشــکان 
دفاع مقدس و  10 شــب 10 روایت عاشورایى در فضاى 

مجازى از دیگر برنامه هاى این هفته است.

بهره بردارى از طرح تأمین آب پایدار و اتصال 32 روستا به 
شبکه آب شهرى در استان اصفهان روز یک شنبه با دستور 
رضا اردکانیان، وزیر نیرو به صورت ویدیو کنفرانس آغاز شد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان در حاشــیه 
افتتاح این طرح ها اظهار کرد: در قالب این طرح 8200 نفر 
از ساکنان روستاهاى استان که پیش از این به صورت غیر 
پایدار از آب آشامیدنى برخوردار بودند به صورت پایدار و دائم 
تأمین مى شود. هاشم امینى اعتبار این طرح را 25 میلیارد 
ریال اعالم کرد و افزود: این روســتاها در شهرستان هاى 
اصفهان، اردستان، نجف آباد، گلپایگان و چادگان قرار دارند.

وى خاطرنشان کرد: در قالب این طرح پروژه هاى اصالح و 

توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به طول 10 کیلومتر، 
احداث، بهســازى و ارتقاى پنج باب حوضچه شیرآالت و 
شیرخانه تأسیســات مربوط به انشــعاب گیرى، بهسازى، 
تعویض پمپ و شیرآالت افزایش ظرفیت، افزایش توان برق 

و اصالح در دو ایستگاه پمپاژ انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان تصریح کرد: پس 
از اجراى موفق یکپارچه سازى شرکت هاى آب و فاضالب 
شــهرى و آب و فاضالب روســتایى، این نهاد آبرسانى به 
روســتاها را در اولویت برنامه ریزى هاى سال 99 با همتى 
مضاعف در راســتاى تحقق شــعار جهش تولید پیگیرى 

خواهد کرد.

آغاز بهره بردارى از طرح 
تأمین آب پایدار 32 روستا 

2000 برنامه در هفته 
دفاع مقدس برگزار مى شود

تفاهمنامه احداث پردیس سینمایى امید در نجف آباد به 
امضاى سازمان ســینمایى کشور رسید. این پردیس به 

نام شهید حججى نامگذارى خواهد شد.
بیست و ششمین پردیس سینمایى امید در حالى در شهر 
نجف آباد ساخته مى شــود که در دوره ریاست حسین 
انتظامى در سازمان سینمایى کشور در فاز نخست، پنج 
شهر از پنج استان کشــور این طرح را شروع و تا کنون 
25 تفاهمنامه استانى براى ســاخت و تجهیز پردیس 
سینمایى انجام شده و نجف آباد بیست و ششمین شهر 
در اجراى این طرح اســت. «پردیس ســینمایى امید» 
اقدامى است که با شعار «ایران، تهران نیست» و با هدف 
توسعه اکران سینمایى در سطح کشور در حال اجراست.

رمضانعلى حیدرى، معاون توســعه مدیریــت و منابع 
سازمان سینمایى و ســمعى و بصرى خلیلى در جلسه 
امضاى تفاهمنامه ساخت این پردیس سینمایى اظهار 
کرد: سازمان ســینمایى تالش کرده حضور خود را در 
استان ها جدى تر کند تا بتواند از توسعه زیرساخت هاى 
سینمایى و نیز برگزارى جشنواره هاى ملى در استان ها 

حمایت کند. وى با تأکید بــر ضرورت حمایت از بخش 
خصوصى براى فعالیت در حوزه ســینمایى خاطرنشان 
کرد: شــهرهاى پرجمعیت و فرهنگ دوست زیادى در 
کشور وجود دارد که هنوز فعاالن بخش خصوصى آنها 
را به درستى نمى شناسند و بهترین راه براى شناساندن 
این شهرها، اخذ همراهى شهرداران است بنابراین طرح 

پردیس سینمایى امید با محوریت شهرهایى که اعالم 
آمادگى کردند و حمایت سازمان سینمایى اتفاق افتاد.

حیدرى محوریت طرح امید را شهردارى دانست و گفت: 
شهردار باید مشــاورى براى طراحى و ساخت پردیس 
سینمایى انتخاب کند و به سرعت ساخت پروژه را انجام 

دهد چرا که زمانبندى اجراى طرح شش ماه است.

نجف آباد داراى پردیس سینمایى مى شود

رشد ساخت و ساز منازل مســکونى در زمین هاى 
تفکیکــى واقع در ضلع شــرقى خیابــان خردمند 
-حدفاصــل خیابان غرضى و بلــوار فرزانگان- به 
تدریج باعث توسعه و افزایش طول شبکه هاى تغذیه 
کننده انشعابات برق در محدوده این خیابان شد و در 
این راستا یک باب پست زمینى تجهیز شد و در مدار 

قرار گرفت که در بهبود کیفیت توان مؤثر است.
محســن معتمدى فرد، مدیر برق منطقه 7 با اعالم 
این خبر  گفت: نصب یک دستگاه ترانسفورماتور به 
ظرفیت 500 کیلوولت آمپر براى تغذیه مشــترکین 
جدید، به کارگیرى 580 متر کابل کراســلینک 20 

کیلوولت براى بارگذارى پســت زمینى و همچنین 
به منظور بازیابى سریع مسیر در صورت بروز قطعى 
برق، اصالح تابلو فشار متوسط پست زمینى موجود 
و احداث شبکه هاى خروجى پست زمینى به منظور 
انتقال بار از پســت هاى موجود به پســت جدید از 
جمله اقداماتى است که تا کنون در این پروژه انجام 

گرفته است. 
وى در ادامه گفت: در فاز بعدى پروژه، تبدیل حدود 
2 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایى از سیم مسى به 
کابل خودنگهدار به منظور بهســازى و بازآرایى در 

دستورکار قرار گرفته است.

احداث نیم کیلومتر شبکه در خیابان خردمند 

5 دانش آموز از استان اصفهان در بین رتبه هاى برتر آزمون 
سراسرى ورود به دانشگاه هاى سال 99 قرار گرفتند.

سازمان سنجش و آموزش کشور روز گذشته اسامى نفرات 
برتر آزمون سراسرى سال 99 در رشته هاى علوم ریاضى، 
تجربى، انسانى، هنر و زبان هاى خارجى را اعالم کرد. با 
توجه به اسامى اعالم شده در این فهرست، اصفهان پس از 
تهران از نظر تعداد داوطلبان با رتبه برتر در جایگاه دوم در 

بین استان ها قرار گرفته است.
تعداد نفرات برتر کنکور سراســرى در سال جارى نسبت 
به ســال 98 افزایش یافت زیرا در آزمون سراسرى سال 

گذشته دو دانش آموز از استان اصفهان در بین رتبه هاى 
برتر کنکور در گروه هاى آزمایشى علوم انسانى و زبان قرار 
داشتند. امسال بیش از 80 هزار داوطلب در آزمون سراسرى 
ورود به دانشگاه ها در اســتان اصفهان ثبت نام کردند که 

بیشتر آنها در رشته علوم تجربى بودند.
در گروه آزمایشــى علوم ریاضى و فنى، آرمین ثقفیان از 
اصفهان در رتبه چهارم و در گروه آزمایشى علوم انسانى، 
محسن سیاه مرد از خمینى شهر در رتبه چهارم و مهدى 

ضیائى آذرخورانى از شهرضا در رتبه هفتم قرار گرفتند.
همچنین در گروه آزمایشى هنر حانیه منصورى نهجیرى از 

اصفهان در رتبه دوم و در گروه آزمایشى زبان  آنیتا محمدى 
از اصفهان در رتبه سوم قرار گرفتند.

امسال داوطلبان مرد موفق به کســب تمامى رتبه هاى 
یک تا 10 گروه آزمایشى ریاضى و فنى و داوطلبان زن نیز 
موفق به کسب تمامى رتبه هاى یک تا 5 گروه آزمایشى 
هنر شدند.  همچنین از 10 نفر اول  گروه علوم آزمایشى 
علوم تجربى نیز مردان 9 رتبه را از آن خود کردند و تنها یک 
زن موفق به کسب رتبه زیر 10 در این گروه آزمایشى شد. 
از 10 نفر برتر گروه آزمایشى علوم انسانى نیز شش نفر آنها 

را مردان و چهار نفر را زن ها  تشکیل مى دهند.

اصفهان بعد از تهران بیشترین رتبه برتر را در آزمون سراسرى امسال دارد

آخرین کنکور قرن
 به کام 5 ستاره اصفهانى

دبیر پروژه مهر اداره  کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان، اعالم وضعیت قرمــز و بحرانى اصفهان از 
سوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان را دلیل کاهش 
حضور دانش آموزان در کالس هاى حضورى اعالم 
کرد و گفت: روز شنبه در شهر اصفهان استقبال دانش 
آموزان از کالس هاى حضورى بســیار کم و زیر 10 
درصد بود، حتى در شهرســتان هایى که باالى 90 
درصد حضور دانش آموزان را داشتیم هم میزان حضور 

دانش آموزان کاهش یافته است.
محمدرضا ناظم زاده در گفتگو با «ایسنا» با اشاره به 
اینکه در نخستین هفته بازگشایى مدارس، به غیر از 
چهار شهرستان یاد شــده، کالس هاى حضورى در 
سایر شهرستان هاى استان تشکیل شد، گفت: حضور 
دانش آموزان شهرستان هاى استان در کالس هاى 
حضورى متفاوت و به صورت میانگین بین 50 تا 70 

درصد بود.
معاون آموزش متوســطه و دبیر پروژه مهر اداره  کل 
آموزش و پرورش اســتان، با بیان اینکه در هفته دوم 
بازگشــایى مدارس شــاهد حضور دانش آموزان در 
کالس هاى حضورى بودیم، افــزود: در یکى دو روز 
اول شــاهد حضور دانش آموزان شــهر اصفهان در 
کالس هــاى درس بودیم، به طــورى که در برخى 
نواحى بین 20 تا 30 درصــد حضور دانش آموزان در 
کالس هاى درس را داشتیم، اما به مرور شرایطى که 
به وجود آمد و اعالم وضعیت قرمز و بحرانى اصفهان از 
سوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان باعث شد حضور 

دانش آموزان کمتر شود.
دبیر پروژه مهــر اداره  کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهــان حضــور دانــش آمــوزان در مناطــق و 
شهرســتان هاى مختلف اســتان را متفاوت دانست و 
تصریح کرد: در مناطقى مثل خور و بیابانک شــرایط 

بیمارى بهتر و حضور دانش آموزان نیز بیشتر است. وى 
گفت: براى دانش آموزان کالس اولى توصیه مى کنیم 
حداقل هفته اى یکبار ارتباط با معلمان داشــته باشند 
و مدارس هم آمادگــى الزم را دارند، ولــى خانواده ها 
نگران هستند و از کالس هاى حضورى کمتر استقبال 
مى کننــد. معاون آمــوزش متوســطه و دبیر پروژه 
مهــر اداره  کل آموزش و پــرورش اســتان درباره 
زیرساخت هاى آموزش غیرحضورى در مدارس نیز 
توضیح داد: زیرســاخت هاى الزم در مدارس استان 
فراهم شده ولى شدت و ضعف دارد و نمى توانم ادعا 
کنم همه مدارس از شرایط یکسانى برخوردار هستند. 
برخى مدارس با شرایط مالى بهتر توانسته اند کارهاى 
ویژه اى انجام دهند، اما برخى مدارس هم مشکالتى 
دارند که باید به اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اعالم کنند تا اقدامات و راهکارهاى الزم براى فراهم 

کردن زیرساخت ها در این مدارس نیز انجام شود.
 وى خاطرنشــان کرد: به مدیران مــدارس تکلیف 
کرده ایم باید دقیقاً مشخص باشد که هر دانش آموزى 
به چه صورت از آموزش استفاده مى کند و هیچ دانش 

آموزى از آموزش بى بهره نماند.
ناظم زاده حضور معلمان در مــدارس را نیز متفاوت 
اعالم کرد و گفــت: مدیر و عوامل اجرایى مدرســه 
همه باید در مدرسه حاضر باشند، اما حضور معلمان 
بسته به شرایط زیرساختى مدارس است، اگر شرایط 
به گونه اى اســت که معلمــان از داخل مدرســه 
مى توانند آموزش مجــازى را پیگیرى کنند اولویت 
این است که در مدرسه حضور داشته باشند و زیر نظر 
مدیر مدرســه آموزش آنالین را انجام دهند، اما اگر

 مدرسه اى زیرســاخت هاى الزم را به تعداد نداشته 
باشد و یا شــرایط مناسب نباشــد با تصمیم شوراى 

مدرسه آموزش مجازى از منزل انجام مى شود.

استقبال دانش آموزان اصفهانى از کالس هاى 
حضورى؛ زیر 10 درصد!

مدیرکل پزشکى قانونى استان اصفهان گفت: 8962 نفر در حوادث ترافیکى 
استان اصفهان طى پنج ماه نخست سال جارى مصدوم شدند.

على ســلیمانى پور کاهش آمار تلفات تصادفات در پنج ماهه ســال جارى در 
اصفهان را خبر خوب در اســتان اصفهان اعالم کرد و گفت: در این بازه زمانى 
398 نفر که در حوادث ترافیکى جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکى 
قانونى استان اصفهان ارجاع داده شده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل که 486 نفر بوده، 18/1 درصد کاهش داشته است.
سلیمانى پور با بیان اینکه از مجموع تلفات حوادث ترافیکى در سال جارى در 
استان اصفهان 74 نفر زن و 324 نفر مرد بوده اند، اضافه کرد: بیشترین تلفات 
حوادث ترافیکى با 247 نفر در جاده هاى برون شهرى، 146 نفر در مسیرهاى 
درون شهرى و پنج نفر ســایر مسیرها گزارش شده اســت. وى در خصوص 
مصدومان ناشى از حوادث ترافیکى در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته تصریح کرد: در این بازه زمانى 8962 نفر مصدوم شدند که 

از این تعداد 2207 نفر زن و 6755 نفر زن بوده اند.

مصدومیت 8900 نفر در تصادفات 
اصفهان طى 5 ماه

رئیس پلیس شهرستان سمیرم از دستگیرى چهار نفر سارق محصوالت باغى و سیب درختى 
در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سهراب قرقانى اظهار کرد: این افراد اقدام به سرقت محصوالت کشاورزى باغداران 
به ویژه سیب هاى درختى مى کردند که در دام مأموران انتظامى گرفتار شدند. به گفته وى بیشتر 
این سارقان معتاد هستند و شب هنگام اقدام به گشت زدن در باغ هاى حاشیه شهر مى کنند تا در 

فرصتى مناسب محصوالت کشاورزى باغداران را برچینند و به فروش برسانند.
فرمانده نیروى انتظامى سمیرم با بیان اینکه برخى از این سارقان عالوه بر محصوالت باغى 
و زراعى ادوات و اموال کشاورزان را به ســرقت مى برند از مردم و باغداران خواست در فصل 

سیب چینى و گردوتکانى بیشتر مراقب باغ هاى خود باشند.
سرهنگ قرقانى تصریح کرد: ضرورى است کشاورزان به محض مشاهده افراد معتاد یا مشکوك 
در اطراف مزرعه خود موضوع را به پلیس شهرستان اطالع دهند و براى پیگیرى سرقت از باغ 
خود به کالنترى محل مراجعه کنند. وى یادآور شد: تابستان سال گذشته نیز سارقانى که اقدام 
به سرقت ترانس هاى برق کشاورزان و اموال اتاقک هاى باغى در بخش وردشت سمیرم کرده 

بودند دستگیر شدند که همه آنها غیربومى و از استان هاى همجوار به این منطقه آمده بودند.

سارقان باغ هاى سیب سمیرم
 دستگیر شدند

معاون بهره بردارى شــرکت ذوب آهن اصفهان با 
بیان اینکه سیاست موجود وزارت صمت، جلوگیرى 
از واردات ریل مترو و راه آهن به کشور است، گفت: 
ذوب آهن اصفهــان با توجه به نیاز داخل امســال 
تمرکزى بر صادرات ریل نخواهد داشــت اما از نظر 
کیفیت ریل تولیدى مطابق استانداردهاى جهانى، 

هیچ محدودیتى ندارد.
مهرداد توالئیــان با تأکید بر اینکــه از نظر کیفیت 
امکان صادرات محصول ریل ذوب آهن وجود دارد، 
گفت: با توجه به نیازهاى داخل کشور و قراردادهاى 
موجود ذوب آهن براى تحویل ریل، این شرکت در 
سال جارى برنامه اى براى صادرات ریل خود ندارد 

و با توجه به تعهدات موجود اولویت ذوب آهن تأمین 
نیاز داخل اســت، تا وزارت راه و شهرسازى ناچار به 

واردات ریل نشود.
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه 
حتى تا نیمه نخست سال آینده نیز تعهد تحویل ریل 
براى شش محور مهم کشور در دستور کار ذوب آهن 
قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به سیاست وزارت راه 
و شهرسازى بر توســعه حمل و نقل ریلى، شرکت 
ذوب آهن در حال حاضر با توجه به نیازهاى موجود 
کشــور مى تواند 100 درصد نیازهاى ریلى داخل را 
تأمین کند. وى افزود: شــرکت ذوب آهن اصفهان 
اکنون براى تمام پروژه هایى که تا یکســال و نیم 
آینده در برنامه وزارت راه و شهرسازى است، قرارداد 
منعقد کرده و ماهانه با دســتور این وزارتخانه براى 

محورهاى مختلف ریل را ارسال مى کند.
وى در مورد ورود ذوب آهن براى تأمین ریل راه آهن 
قطار سریع السیر اصفهان- تهران، اظهار کرد: ریل 
تولید ذوب آهن براى خطوط پرســرعت ذوب آهن 
قابل استفاده اســت و جاى هیچ نگرانى وجود ندارد 
و ریل مورد نیاز این پروژه مطابق استاندارد تولیدى 

ذوب آهن است.

تمرکز ذوب آهن تأمین ریل داخل کشور است
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بازیگر ســینما و تلویزیــون درباره حضــور و نقش خود در ســریال 
«زمین گرم» گفت: براى هر بازیگرى، ایفاى نقش هاى متفاوت یکى 
از ایده آل هاست و براى او مطلوب است که در نقش هاى گوناگون گاه 

حتى متضاد بازى کند.
علیرضا خمسه ادامه داد: اساســًا واژه کمدین به کسى اطالق مى شود 
که همزمان مهارت ایفاى نقش در ژانر کمدى و تراژدى داشــته باشد؛ 
بنابراین کمدین کسى نیست که فقط کار کمدى بازى کند. بازیگرانى که 
فقط در کمدى ظاهر مى شوند به بازیگران کمیک معروف هستند و فقط 
کمدى کار مى کنند. یا بازیگران تراژیک فقط در نقش هاى غم انگیز و 
تراژدى بازى مى کنند اما کمدین ها بازیگرانى هستند که در دو ژانر تبحر 
و مهارت دارند. یکى از ایده آل هاى من ایــن بود که کمدى و تراژدى 

بازى کنم و تأثیرگذار باشم.
بازیگر «پایتخت» عنــوان کرد: زمانى که  در ســریال «میکائیل» به 

نویسندگى سعید نعمت ا... بازى مى کردم، یک نقش جدى و منفى براى 
من نوشته بودند. در این سریال هم دوست داشتند  که در نقش جدى و 
مثبت ظاهر شوم به همین دلیل نقش «یارعلى» را براى سریال «زمین 
گرم» به من پیشــنهاد دادند. این نقش براى من جذاب بود و با وجود 

شرایط کرونا پذیرفتم در مقابل دوربینشان قرار بگیرم.
خمســه درباره چالش این نقش اظهار کرد: اگر چالشــى هم هست در 
وهله اول براى من است. در سریال «پایتخت» نقش مرد مسن را بازى 
مى  کردم و ژانر کمدى بود اما در سریال «زمین گرم»، چون گونه نمایش 
تغییر کرده بنابراین «یارعلى» در نوع حرکت، نگاه و دیالوگ باید حکایت 

از ژانر نمایشى سریال داشته باشد.
وى افزود: سریال «زمین گرم» قصه دو برادر است که در یک خانواده 
بزرگ شــدند، اما رفتار هاى مختلفى را از آنها شاهد هستیم. نقش پدر 
بزرگ آنها را بازى مى کنم. مردى با تجربه  که ســرد و گرم روزگار را 

چشیده و به اصطالح عاقالنه تر از دیگران رفتار مى کند. حرف هایش 
هم حکایت از تجربه و ایمانى است که از آن نشأت گرفته است.

بازیگر سریال «میکائیل» عنوان کرد: سختى هاى این سریال همزمان 
بودن با  شرایط کروناست که وضعیت قرمز به وجود آورده است. در حال 
حاضر اعالم مى شود که بیشــتر در خانه باشید،  اگرهم مجبور هستید 
که بیرون بروید حتمًا ماسک و دستکش و دستورالعمل بهداشتى را در 
نظر داشته باشید. اما متأســفانه این اتفاق در کار  بسیار سخت است. ما 
مجبوریم با حفظ کامل نکات بهداشتى در پشت صحنه باشیم اما در آخر 
بدون ماسک جلوى دوربین حاضر مى شویم. در سریال «زمین گرم» 
مى بینید که بازیگران در برخى از ســکانس ها حتى نمى توانند فاصله 
اجتماعى را رعایت کنند، پدرى که پســرش را در ســریال در آغوش 
مى گیرد و او را مى بوسد به هیچ وجه نمى تواند فاصله گذارى اجتماعى 
را رعایت کند و این دشوارترین بخش کار ماست. متأسفانه طى چند ماه 

گذشــته چند تن از همکاران ما هم به بیمارى کرونا مبتال 
شدند که خوشبختانه از نوع خفیف بود و توانستند پس از دو 

هفته استراحت و قرنطینه بهبود یابند و به کار بازگردند.
خمسه توضیح داد: روزهاى آخر تصویربردارى سریال 
است و تا دهم مهر ماه درگیر ضبط هستیم. آرزوى همه 
ما این است که سریال مورد پسند تماشاگر قرار بگیرد. 
کارکردن براى من با آقاى نعمــت ا... جذاب بود و 

ایشان حواسشان به بازى هاست و دقت ویژه اى 
به بازیگران دارد. در طول کار با من خیلى 

مهربان، محترمانه برخورد مى کردند 
و این کار را با همه دشوارى ها به 

علت  شــیرینى حضورشان 
تحمل کردم. /2954

خمسه: «یارعلى» سرد و گرم روزگار را چشیده است

«بابا پنجعلى» این بار در یک نقش متفاوت
گذشــته چند تن از همکاران ما هم به بیمارى کرونا مبتال 
شدند که خوشبختانه از نوع خفیف بود و توانستند پس از دو 

هفته استراحت و قرنطینه بهبود یابند و به کار بازگردند.
خمسه توضیح داد: روزهاى آخر تصویربردارى سریال 
استو تا دهم مهر ماه درگیر ضبط هستیم. آرزوى همه 
ما این است که سریال مورد پسند تماشاگر قرار بگیرد. 
کارکردن براى من با آقاى نعمــت ا... جذاب بود و 

دقت ویژه اى  بازى هاست و ایشان حواسشان به
به بازیگران دارد. در طول کار با من خیلى 

مهربان، محترمانه برخورد مى کردند 
و این کار را با همه دشوارى ها به 

علت  شــیرینى حضورشان 
تحمل کردم. /2954

اوت

فیلم «بى پى ام بند» به کارگردانى فرناز امینى با حضور 
بازیگران مشهور سینما مقابل دوربین رفت. افتتاحیه این 
فیلم در بیستمین روز شهریور ماه 99 با حضور بازیگران 
این فیلم سینمایى برگزار شــد. فرناز امینى، کارگردان 
جوانى که ساخت فیلم «حس خوب» زندگى را در کارنامه 
هنرى اش دارد در جدیدترین تجربه کارگردانى فیلم «بى 

پى ام بند» را مقابل دوربین برد.
بازیگران سرشــناس زیادى در فیلم «بى پى ام بند»  به 
ایفاى نقش پرداختند و با گریم هایى دیدنى مقابل دوربین 
رفتند. على انصاریان، فریبا متخصص، کامران تفتى، بهاره 
رهنما، آشا محرابى، رضا توکلى، سهند جاهدى و... در این 

فیلم سینمایى به ایفاى نقش پرداختند./2952

على انصاریان و 
کامران تفتى در فیلم

کارگردان فیلم سینمایى «بوتاکس» از اولین تجربه ســاخت فیلم سینمایى و ادامه  «بى پى ام بند»
مسیرش در ساخت فیلم کوتاه صحبت کرد.

کاوه مظاهرى بیان کرد: سینمایى «بوتاکس» یک تریلر خانوادگى درباره دو خواهر است 
که دروغى مبنى براینکه برادرشان به آلمان رفته به همه مى گویند و در طول داستان 
خواهر بزرگ تر که نقشش را سوسن پرور بازى مى کند و مشکل ذهنى دارد، آرام آرام این 
دروغ باورش مى شود و مدام درگیر این است که برادرش چه زمانى از آلمان بازمى گردد.

او درباره انتخاب بازیگران در فیلمش توضیح داد: براى نقــش اصلى فیلم از روز اول 
مى خواستم سوسن پرور آن را بازى کند و زمانى که فیلمنامه را براى مطالعه به او دادم، 
در ابتدا فکر کرده بود که براى یکى از نقش هاى فرعى که کمى کمدى است انتخابش 
کرده ام، به همین دلیل زمانى که گفتم شما بازیگر نقش اصلى هستید کمى جا خورد، 

زیرا فیلمنامه جدى بود و با اکثر آثار خانم پرور متفاوت بود.
مظاهرى افزود: جلب اعتماد خانم پرور مدتى طول کشید زیرا فکر مى کرد بازى در این 
نقش ریسک بزرگى است. من از ابتداى مسیر مطمئن بودم که انتخاب درستى است، اما 
ما تصمیم نهایى را به بعد از دورخوانى فیلمنامه موکول کرده بودیم. امروز که درباره این 

موضوع صحبت مى کنیم، از آن موقع مدت زیادى گذشته و خوشبختانه سوسن پرور از 
پروسه کارى که طى شده و نتیجه فیلم راضى است.

این فیلمساز جوان با اشاره به استعداد و خالقیت عجیب سوسن پرور در بازیگرى، عنوان 
کرد: صادقانه باید بگویم که او نقش «اکرم» را خیلى بهتر و درست تر از چیزى که فکر 

کرده بودم بازى کرد. /2953

ماجراى جا خوردن سوسن پرور در  «بوتاکس»
  صادق سیادت/ خبرگزارى صبا|

مدرس و پژوهشــگر فضاى مجازى در وبینار شــخصى سازى 
اطالعات در رسانه هاى اجتماعى که به همت فرهنگسراى رسانه 
وابسته به سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 
برگزار شد، گفت: ظهور رســانه هاى اجتماعى، مقیاس و سرعت 

اشتراك گذارى اخبار و اطالعات را متحول ساخته است. 
محمدحســین آزادى ادامه داد: با وجود ایــن، تمایل کاربران به 
برقرارى ارتباط با افراد همفکر و تعبیه الگوریتم هاى توصیه گر از 
سوى بسترهاى مختلف، براى جلب نظر کاربران و کنترل حجم 
اطالعات اضافى، خطر قطبش و تفکیک برخط و احتمال مصرف 

اطالعات جانبدارانه و مضر را افزایش داده است.
وى افزود: کاربر با شــخصى ســازى محتوا، ضمــن اجتناب از 
دیدگاه هــاى مخالف، در معــرض مطالبى قرار مــى گیرد که 
تأییدکننده تعصباتش بوده و از قبل به آنها اعتقاد داشته است. این 
مهم، منجر به حصر اطالعاتى کاربر و شکل گیرى حباب فیلتر و 

پیله هاى اطالعاتى اطراف وى مى شود.
این مدرس و پژوهشگر فضاى مجازى تصریح کرد: اگر اطالعات 
منتشرشده در فضاى این حباب ها و اتاق هاى پژواك، همچون 
اخبار جعلى آسیب زا باشند، خطرهاى متعددى را به همراه دارد؛ تا 
جایى که مى تواند فرایند دموکراسى و تفاهم اجتماعى را مختل 

سازد و جامعه هاى چندپاره را سبب شود.
وى گفت: حجم اطالعات در جهان دیجیتالى امروز یک مشکل 
روبه رشد اســت به طورى که عالوه بر داده هاى دیجیتالى که 
رسانه هاى رسمى تولید مى کنند، ارگان ها و سازمان ها و کاربران 
عادى نیز به طور لحظه اى، حجم انبوهى از داده ها را از متن گرفته 

تا عکس و صوت و ویدیو، در فضاى مجازى منتشر مى کنند.
(IDC)آزادى اضافه کرد: بر اساس تحقیقات مرکز آى دى سى

پیش بینى مى شود تا سال 2020، مقدار کل داده هاى دیجیتال 
ایجادشده در سراسر جهان به 44 زتابایت برســد و این تعداد در 
طول پنج سال سرعت بیشترى خواهد یافت و تا سال 2025، عدد 
180 زتابایت را ثبت مى کند. این حجم گســترده از اطالعات به 
اشتراك گذاشته شده در فضاى برخط، انتخاب کاربران را دشوار 

ساخته است.
مؤلف مقاالت علمى پژوهشى در حوزه فضاى مجازى با اشاره به 
انواع شخصى سازى اطالعات بیان کرد: الگوریتم هاى توصیه گر 

منجر به شخصى سازى محتواى رسانه اى مى شوند. 
وى خاطر نشان کرد: قبل از ظهور رسانه هاى دیجیتال، رسانه هاى 
سنتى بر اساس عوامل فردى، درون سازمانى و برون سازمانى به 
طور کلى محتواى یکسانى را براى همه کاربران نشان مى دادند و 

اولویت هاى خبرى شان را تعیین مى کردند.

آزادى ادامه داد: اکنون و با ظهور رسانه هاى نوین، واسطه هاى 
اطالعاتى و بســترهاى رســانه هاى اجتماعى قادرند محتواى 
شخصى سازى شــده اى را براى هر کاربر، به طور مستقل نشان 

دهند.
مؤلف مقاالت علمى پژوهشــى در حوزه فضاى مجازى با اشاره 
به اینکه بر اساس نظریات پژوهشــگران دو نوع شخصى سازى 
مطرح شده اســت، توضیح داد: شخصى ســازى «خود انتخاب 
شده» و شخصى سازى «پیش انتخاب شده» این دو نوع شخصى 

سازى است.
وى در همین راستا ادامه داد: شخصى سازى خودانتخابى مبتنى 
بر فیلتر تعاملى و مربوط به شرایطى است که کاربر در آن انتخاب 
مى کند فقط با دیدگاه هاى همسو با فضاى فکرى خودش مواجه 
شود، چون مردم ترجیح مى دهند از مطالبى که نقطه نظرهاى شان 

را به چالش مى کشاند دورى کنند. 
مؤلف مقاالت علمى پژوهشــى در حوزه فضــاى مجازى ادامه 
داد: فردى ممکن اســت شخصى ســازى اش را با دنبال کردن 
(Followin) افرادى که در توییتر یا اینســتاگرام دیدگاه هاى 
مشــابهى دارند انتخاب کنــد. از آن رو که این نوع از شــخصى 
سازى مبتنى بر نظر و دخالت کاربران اســت مى توان نام آن را 

«شخصى  سازى کاربر» گذاشت.

وى تصریح کرد: شخصى ســازى پیش انتخاب شده، مربوط به 
شخصى سازى تارنماها و بسترهایى است که اغلب بدون رضایت 
و آگاهى کاربر صورت مى گیرد و بر اساس توصیه مبتنى بر محتوا 

کار مى کند.
آزادى ادامه داد: این نوع شخصى ســازى از آن جهت که بدون 
اطالع مخاطب یا کاربر صورت مى گیرد، قادر است بدون اطالع 
افراد، افکار عمومى را جهت دهى کنــد، بدون آنکه افراد از نقش 

یادشده اطالع داشته باشند.

مدرس و پژوهشــگر فضاى مجازى مطرح کرد: اگر مردم ندانند 
محتواى از پیش انتخاب شــده اى را مى بینند، ممکن است فکر 
کنند که محتواى دیده شــده، دقیقًا همان چیزى است که سایر 

کاربران هم مشاهده کرده اند.
 وى اظهار کرد: شخصى ســازى پیش انتخاب شده در مقایسه با 
شخصى سازى خود انتخاب شــده، نتیجه انتخاب مستقیم کاربر 
نیست بلکه انتخابى اســت که الگوریتم ها تعیین مى کنند؛ مثل 
ویدیوهاى پیشنهادى یوتیوب یا تارنماهاى خرید برخط. این نوع 

از شخصى سازى را مى توان شخصى سازى بستر دانست.
آزادى در ارتباط با پیام رســان توییتر گفت: پیام رسان اجتماعى 
توییتر قابلیت هاى جدیدى را بــه عرصه ارتباطات برخط معرفى 
کرد. یکى از این قابلیت هاى مهم «ترند» (Trend) است که با 

ساز و کار مبتنى بر «هشتگ» مفهوم سازى شده است.
مدرس و پژوهشــگر فضاى مجازى خاطر نشــان کرد: هشتگ 
مى تواند یک کلیدواژه و یا گویه باشد، ساز و کار امکان شمارش 
دفعات استفاده از هشــتگ ها، بیانگر میزان توجه کاربران به آن 
است و اگر تعداد انتشار یک هشتگ گسترده شود، به اصطالح ترند 
مى شود و براى کاربرانى که نظر موافق یا مخالفى با آن ندارند و 
شاید با هم اختالف نظر هم داشته باشند، همچنین سایر کاربرانى 
که هشتگ مشابهى منتشر نکرده اند نیز نمایش داده مى شود؛ به 
عبارتى کاربران را تحریک مى کند تــا توییت هاى مرتبط با آن 

هشتگ را بخوانند و یا حتى منتشر کنند. 
آزادى تصریح کرد: هنگامى که یک هشــتگ که بر اساس یک 
رویداد شــکل مى گیرد در فضاى رســانه هــاى اجتماعى ترند 
مى شود، سایر موضوع ها و هشــتگ ها را به حاشیه مى راند و به 
تعبیرى سایر صداها را خاموش مى کند و باعث شنیده شدن تک 
صداى ترند شده مى شود؛ لذا شــاهد شکل گیرى نوع دیگرى از 
شخصى سازى با مشارکت کاربران (کاربرانى که آن هشتگ را در 

صفحه خودشان منتشرکرده اند) و بسترها هستیم.
وى اذعان کرد: رونق ترندها، منجر به ظهور شــکل جدیدى از 
برجسته سازى شده است. به طورى که، ترندها مى توانند فضاى 
فکرى و رسانه اى جوامع را، براى چند ساعت یا حتى چند روز تحت 
تأثیر قرار دهند و به کاربران و حتى سایر شهروندان بگویند درباره 
چه موضوعى بیاندیشند. این ســطح از تأثیرگذارى ترندها باعث 
 (Trolls) ترول ها ، (Bot) دخالت کاربران مخربى چون ربات ها
و سایبرگ ها (Cybergs) در ترندسازى برخى از هشتگ هاى 

خاص شده است. 
مدرس و پژوهشــگر فضاى مجازى افزود: این کاربران مخرب 
با ترویج هشــتگ ها و بازنشــر آنها در فضاهاى برخط، منجر به 
ترندسازى هشتگ هاى مورد نظرشان مى شــوند. اگر این نوع 
شخصى سازى را که با مشارکت کاربران و زمینه سازى بسترها به 
وسیله الگوریتم هاى تعبیه شده «شخصى سازى کاربرـ  بستر» 
بنامیم، سه نوع شخصى سازى را در فضاى اینترنت و رسانه هاى 
اجتماعى مى توان برشمرد که عبارتند از: شخصى سازى کاربر، 

شخصى سازى بستر و شخصى سازى کاربرـ بستر.
آزادى خاطر نشان کرد: با ظهور رســانه هاى اجتماعى به عنوان 
منبع مهم دریافــت اخبار و اطالعــات، برخى از کارشناســان 
نگرانى هایى را مبنى بر افزایــش «تفکیک برخط» مطرح کرده 
اند؛ به این معنا که ارائه اخبار و نظرهاى جانبدارانه در فضاى این 
رسانه ها ممکن است منجر بـه رشد افراط گرایى در جامعه شود 
به طورى که افراد با نظرها و استدالل هاى کمترى مواجه شوند و 
فکر کنند هیچ محتوا و نظر دیگرى به غیر از محتوایى که مصرف 

مى کنند وجود ندارد.
مؤلف مقاالت علمى پژوهشى در حوزه فضاى مجازى ادامه داد: 
دو نگرانى مهم در خصوص شخصى سازى اطالعات وجود دارد. 
نخست آنکه، در یک جامعه دموکراتیک، مردم باید با دیدگاه هاى 
متفاوت با خود نیز مواجه شوند. در غیر این صورت، ممکن است 
وارد یک مارپیچ تقویت نگرش و حرکت به ســمت دیدگاه هاى 

افراطى تر شوند.
آزادى اضافه کرد: گروه دیگرى از کارشناسان معتقدند: «نگرانى 
این اســت که مردم فراموش مى کنند گــروه دیگرى نیز وجود 
دارد و این منجر به سرســختى و مانع از اجماع عمومى در جامعه 
مى شــود». به عبارت دیگر الگوریتم هاى شخصى سازى، افراد 
را در پیله هایى محصور مى کنند و منجر به تشکیل یک فضاى 
تأییدى مى شوند و به جاى مواجه ساختن افراد با نظرهاى سایرین، 

تعصب ها و عقایدشان را افزایش مى دهند.
وى اظهار کرد: اگر مردم خود را در پیله هاى اطالعاتى حبس کنند، 

ممکن است تجربه هاى مشترك کمترى داشته باشند. 
مؤلف مقاالت علمى پژوهشــى در حوزه فضاى مجازى بیان 
کرد: رسانه هاى اجتماعى با وجود فراهم ساختن دسترسى به 
طیف وسیعى از اطالعات، قطبى ســازى را در جامعه افزایش 
داده اند موضوعى که در عمل رسیدن به اجماع را غیر ممکن 

مى سازد.

مدرس و پژوهشگر فضاى مجازى در وبینار شخصى سازى اطالعات:

رسانه هاى اجتماعى، قطبى سازى را در جامعه افزایش داده اند 
محیا حمزه
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 رفاقت من با احسان و دانیال خراب نمى شود

تبریک عزت به قطرى ها 

تیم فوتبال سپاهان پس از دو شکست برابر نماینده عربستان 
به مصاف تیمى مى رود که تنها 3 امتیازش از مسابقات را از 

دیدار رفت با این تیم به دست آورده است.
 در چارچوب رقابت هاى هفته پنجم گروه D لیگ قهرمانان 
آسیا، امشب از ساعت 21 و 30 دقیقه تیم هاى سپاهان ایران 
و العین امارات در ورزشــگاه جام بن حمد دوحه به مصاف 

یکدیگر مى روند.
سپاهان و العین در هفته اول رقابت ها در شهر العین امارات 
به مصاف هــم رفتند که آن دیدار با یــک نمایش بى نظیر 
از ســپاهان همراه بود و با برد چهار بر صفر شاگردان قلعه 
نویى در آن زمان همراه بود. آن دیدار شاید یکى از بهترین 
شب هاى سپاهان در فصل گذشــته بود و روزهاى تاریک 
ســپاهان از دو هفته بعد از آن دیدار و داستان هاى دیدار با 

پرسپولیس و حاضر نشدن در زمین آغاز شد.
ســپاهان در دو دیدار گذشــته خود در گروه D برابر النصر 

عربستان با وجود نمایش نســبتًا خوب به خصوص در فاز 
تهاجمــى بازنده بود اما امیدوار اســت با پیشــرفتى که در 
بازى هاى خود نشان داده اســت برابر العین امارات نتیجه 
بگیرد. در سوى دیگر العین در دو دیدارى که برابر السد داشت 
عملکرد پر فراز و نشیبى داشت، آنها در بازى اول تیم متمول 
قطرى را 3 بر 3 متوقف کردنــد اما در بازى دوم با خوردن 4 

گل مغلوب شدند تا حذفشان از گروه D قطعى شود.
 D هر دو تیم در سه دیدارى که در چارچوب رقابت هاى گروه
لیگ قهرمانان آسیا برابر النصر عربستان و السد قطر برگزار 
کردند ناکام بودند و به غیر از یک تســاوى که العین از السد 
گرفت، سایر دیدارها با شکست العین و سپاهان همراه بود. 
حاال دو تیم در شرایطى به مصاف یکدیگر مى روند که العین 
به طور قطعى حذف شــده این گروه نام دارد اما سپاهان به 
لطف همان سه امتیاز هفته اول شــانس کمى براى صعود 

دارد.

البته سپاهان تا زمان آغاز بازى مى تواند مطلع شود که حذف 
آنها هم از لیگ قهرمانان قطعى است یا خیر زیرا دیگر دیدار 
این گروه که از ســاعت 18 و 30 دقیقه امشب  بین السد و 
النصر برگزار مى شود اگر با پیروزى السد همراه شود به معنى 

حذف شاگردان محرم نویدکیا است.
ســپاهان در حالى به مصاف العین مــى رود که همچنان 
محمدرضا حسینى را به دلیل ابتالى این بازیکن به ویروس 
کرونا در اختیار ندارد اما دیگر بازیکنان سپاهان براى دیدار 
با العین در دسترس سرمربى هستند. سپاهان در دیدار قبلى 
با سه تغییر که مربوط به هر سه خط مى شد برابر النصر قرار 
گرفت و این احتمال وجود دارد که براى دیدار با العین هم در 
ترکیب تیم تغییراتى داده شود زیرا سرمربى جوان سپاهان 
دنبال شناخت ترکیب اصلى خود در سومین دیدار رسمى اش 
است و به این مسابقات به چشم آماده سازى براى فصل بعد 

لیگ برتر هم نگاه مى کند.

مهدى مهدى پور مى گوید جدایى اش از باشگاه ذوب آهن 
قطعى اســت و طى روزهاى آینده از میان پیشنهاداتى که 
دریافت کرده، یکى را انتخاب خواهد کرد. او در گفتگویى از 

دالیل جدایى اش حرف زده است.
دانیال اسماعیلى فر، احســان پهلوان و مهدى مهدى پور 
سه عضو تاثیرگذار باشگاه ذوب آهن  و البته در مقطعى هم 
تراکتور بوده اند که حاال با جدایى سومین و آخرین بازیکن، 

دیگر شاهد بازى کردن این مثلث کنار هم نخواهیم بود.
پس از پیوستن اسماعیلى فر به سپاهان و اضافه شدن احسان 
پهلوان به جمع سرخپوشان پایتخت، اخیرا نوبت به مهدى 
مهدى پور رســید تا هافبک دفاعى اثرگذار سال هاى اخیر 
ذوب آهن هم با انتشار یک استورى از جدایى اش خبر بدهد.
به همین بهانه با مهدى پور گفتگویــى در رابطه با اتفاقات 
پیرامون باشگاه ذوب آهن و همینطور تیم فصل آینده اش 

داشتیم که در ادامه مى خوانید.
مهدى پور در شــروع صحبت هایش به دلیــل جدایى از 
ذوب آهن اشــاره کرد و گفت:« بایــد توضیحاتى در مورد 
فسخى که گرفتم، بدهم. این فسخ به صورت کامال قانونى 
انجام شــده و به این دلیل بوده که باشــگاه ذوب آهن به 

تعهدات مالى خود در قبال من عمل نکرده است.
ســوال بعدى از مهدى پور در رابطه با شــرایط باشــگاه 
ذوب آهن بود و هافبک دفاعى ســال هــاى اخیر  این تیم 

اینطور به ماجراهاى پیرامون باشــگاه واکنش نشان داد:« 
وضعیت ذوب آهن نگران کننده است. امیدوارم مسئوالن 

باشگاه بتوانند، این شرایط را جمع و جور کنند.
او سپس با اشاره به دلیل جدایى خودش بیان کرد:« من قبل 
از اینکه این اتفاقات رخ دهد، با باشــگاه ذوب آهن صحبت 
کرده بودم و به آنها گفته بودم ( به آقاى جمشیدى گفتم)، 
که شرایط مالى با یک مقدار باال و پایین قابل حل است ولى 
چیزى که هست، اینکه هم ذوب آهن تیم کوچکى نیست 
و هم اینکه خودم کمى آبرو در فوتبال ایران دارم که وسط 
گذاشــته ام. گفتم دیگر نمى توانم پاى این بایستم که سال 
بعد دوباره بخواهید تیمى را جمع کنید تا هم لطمه به آبروى 

باشگاه ذوب آهن بزند و هم من.
مهدى پور ادامه داد:« من به آقاى جمشیدى گفته بودم که 
شما در فصل آینده تیمى در شان باشگاه ذوب آهن جمع و 
جور کنید و بچه ها را حفظ کنید. بحث مالى به کنار و آدم کنار 
مى آید ولى تیم باید در شــان ذوب آهن باشد و باید شرایط 
خوب باشد؛ نه اینکه تیمى ببندید که فقط در لیگ برتر باشد. 
من این را به مسئوالن باشــگاه گفتم که باید حتما تیمى را 
ببندید که براى کسب ســهیمه تالش کند. ذوب آهن هم 
تیم خیلى با اصالتى اســت و هم فینال آسیا را تجربه کرده 
و چندین قهرمانى در جام حذفــى و چندین نائب قهرمانى 

در لیگ دارد.

هافبک دفاعى سال هاى اخیر ذوب آهن که تازه 26 ساله 
شده، اضافه کرد:« متاســفانه مسائل و موضوعاتى که من 
صحبت کرده بودم، محقق نشد. بچه هاى تیم رفتند. دانیال، 
احسان، نژادمهدى و ... یک سرى از بچه ها هم همین حاال 
در تیم هستند، که دوســت دارند در شرایط مناسب فوتبال 
بازى کنند. مــن به طور کامل در جریان نیســتم ولى فکر 

مى کنم چند بازیکن دیگر از تیم هم قصد جدایى دارند.
بازیکن اصفهانى ســابق ذوب آهن ادامه داد:« من شخصا 
خیلى خیلى نگران ذوب آهن هســتم و از صمیم قلب آرزو 
مى کنم مسئوالن باشگاه، مدیریت یا هر کسى در راس این 
باشــگاه تصمیم مى گیرد، تصمیمات خوبى بگیرند و ذوب 
آهن را از این شرایط نجات دهند. به هر حال ذوب آهن تیم 

کوچکى نیست. 
سوال بعدى از مهدى پور در رابطه با جدایى دانیال و احسان 
بود و اینکه این دو جدایى چقدر در جدایى ســومین راس 

مثلث سال هاى اخیر ذوب آهن تاثیرگذار بوده است. مهدى 
پور با ابزار دلتنگى و ناراحتى از جدایى دو همبازى سال هاى 
اخیر خود، در این مورد اینطور واکنش نشان داد:« به هر حال 
من و دانیال و احسان در ذوب آهن با هم بودیم. بعد با هم به 
تراکتور رفتیم و با هم برگشتیم. این دو نفر هم جدا شدند. 
خب عالوه بر اینکه ما دوستى خیلى صمیمانه و نزدیکى با 
هم داریم، دانیال و احسان خیلى از نظر فنى قوى هستند. 
من هم از این بابت ناراحت شدم. شاید اگر این دو مى ماندند، 
به هر حال وضعیت ذوب آهن بهتر بود و من هم یک تصمیم 
دیگر مى گرفتم. شاید اگر مى توانســتند این دو بازیکن را 
حفظ کنند، شــاید اصال کار یک طور دیگرى مى شد؛ ولى 
خب به هر حال بچه ها رفتند. درست است که ما از هم دور 
شدیم ولى اینقدر رفاقتمان نزدیک و صمیمانه است که با 
این چیزها خراب نمى شــود. حاال باید ببینیم در آینده چه  

مى شود.

مدافع میانى تیم فوتبال سپاهان پس از غیبت در دیدار برگشت مقابل النصر، در 
نشست خبرى پیش از دیدار برابر العین، حضور پیدا کرد.

 عزت پورقاز بازیکنى بود که در نشست خبرى پیش از دیدار تیمش برابر العین به 
همراه توتونى مربى طالیى پوشان اصفهانى حضور داشت و در مورد بازى اینطور 
حرف هایش را آغاز کرد: بازى سختى در پیش رو داریم. تیم العین تیم شایسته 
و قابل احترامى است و ما در دو سه روز اخیر تمام کارهاى الزم را براى این بازى 
انجام داده ایم  سازماندهى شده ایم. نقاط ضعف و قوت این تیم را آنالیز کرده ایم 
و تمام سعى مان این است که 3 امتیاز را بگیریم و امیدوار باشیم براى صعود. از 
عزت پورقاز در رابطه با سرمایش ورزشگاه و تاثیرش برعملکرد بازیکنان پرسیده 
شد و مدافع میانى طالیى پوشان در واکنش به این سوال گفت: به باشگاه السد و 
فدراسیون فوتبال این کشور تبریک مى گویم که امکانات بسیار خوبى را در اختیار 
بازیکنان و تیم هاى حاضر در مسابقات گذشته اند. ما تمریناتمان در فضاى باز 
است و سرمایشى وجود ندارد ولى بازى کردن در استادیوم هایى که تکنولوژى 

سرمایش دارد، باعث بهبود عملکرد بازیکنان مى شود.

هر بالیى مى خواهید سر العین 
بیاورید!

هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا

بوحمدان هم رضایتنامه مى  خواهد
هافبک دفاعى ذوب آهن قصد ماندن در این تیم را ندارد و درخواست جدایى داده است.

 باشگاه ذوب آهن این روزها درگیر مسائل و مشکالت زیادى است و بازیکنان این تیم 
یکى، یکى در حال جدا شدن و انتقال به سایر تیم ها هستند.

بعد از اینکه اخیرا مهدى مهدى پور با فسخ قراردادش با باشگاه جدایى خود را از جمع 
سبزپوشان اصفهانى اعالم کرد چند بازیکن دیگر هم درخواست جدایى داده و در انتظار 

مساعدت مسئوالن باشگاه هستند.
هافبک دفاعى این تیم است یکى از این بازیکنان، حمید بوحمدان، 

نمى تواند در اصفهان بماند که به دلیل مشکالت شخصى دیگر 
درخواســت رضایت نامه و براى همین از مسئوالن باشگاه 

داده است.
با مدیران باشگاه داشته بوحمدان قرار است مذاکراتى 

خود را دریافت کند و باشد و رضایت نامه 
جدا شود.

هافبک تهاجمى فصل گذشته ذوب آهن به احتمال فراوان در لیگ بیستم بار دیگر شاگرد 
امیر قلعه نویى خواهد شد.

محمدرضا عباسى که از بازیکنان آکادمى ذوب آهن به شمار مى رود و سالها در تیم هاى 
پایه این باشگاه حضور داشت، پس از 6 فصل حضور در لیست تیم بزرگساالن سرانجام 
تصمیم گرفته است تا از جمع سبز پوشان اصفهانى جدا شود؛ وى که فصل گذشته یکى 
از ستارگان جوان لیگ برتر نام گرفت و به ویژه در دوران علیرضا منصوریان نمایش هاى 
خوبى را از خود نشان داد، اکنون در حال انجام مذاکرات نهایى براى امضاى قرارداد با 
گل گهر سیرجان است. تیم فوتبال گل گهر بعد از انتخاب امیر قلعه نویى، نفراتى مثل 
على اصغر عاشــورى، محمد میرى، علیرضا آرتا، علیرضا حقیقى و علیرضا علیزاده را 
به خدمت گرفته است؛ حاال قلعه نویى درخواست کرده اســت تا شاگرد سابق خود در 
ذوب آهن را این بار در ســیرجان در اختیار خود داشته باشد و احتماال طى روزهاى آتى 

قرارداد عباسى جوان و 23 ساله با گل گهرى ها نهایى مى شود.
ضمن آن که قلعه نویى براى تقویت تیمش روى جذب یک مدافع راست هم نظر دارد 
و چند گزینه در فهرست این مربى قرار دارند؛ از سوى دیگر سرمربى گل گهر سیرجان 
روى جذب چند بازیکن زیر 23 سال هم در بازار نقل و انتقاالت تابستانه برنامه ریزى دارد.

محرم نویدکیا مى توانســت بگوید که بعد از دیدارهاى 
لیگ قهرمانان آسیا براى هدایت سپاهان رسماً به میدان 
مى آید. با توجه به حضور دو رقیبى که با خریدهایشان 
خود را در اشــل مدعى قهرمانى این تورنمنت نشــان 
داده و خارجى هاى فــوق العاده اى  هم دارند( الســد 
و النصر) احتمال صعود ســپاهان از این گروه  ضعیف 
بود و شــاید منطق مى گفت که محــرم براى دورى و 
فرار از یک استارت همراه با باخت،  بعد از این بازى ها 
بیاید، اما خوب میدانیم که یک عاشــق واقعى اهل این 
خط کشى ها و محافظه کارى هاى رایج در حفظ منافع 
شخصى خود نیســت همیشــه براى یارى رساندن به 
معشــوق بیقرار اســت. او آمد و البته گفت که حضور 
ستاره هاى میلیاردى و گران قیمت جهان در جبهه رقبا 
دلیل و توجیهى نیست که سپاهان بخواهد عقب نشینى 
کند و با این موضع گیرى نشان داد در همین ابتداى کار 
که چند روز پس از معارفه اش بالفاصله راهى تورنمنت 
مهمى شده اهل بهانه جویى، توجیه و فرار از پاسخگویى 

براى موجه نشان دادن خود نیست.
داشتن و ســاختن یک ســرمربى بزرگ و البته جوان 
از مکتب ســپاهان و خداحافظى با مربیــان مهمان و 
منت گذار بر روى نیمکت تیم کارى بود که باید زودتر 
از اینها انجام مى شد. حاال که این پروژه در حال تحقق 
اســت قطعًا هزینه ها و تاوان هاى کوتــاه مدت آن را 
خواهیم پرداخت تا در  دراز مدت خیال مان از داشــتن 
مردى تمام عیار از جنس ســپاهان به عنوان نفر شماره 
یک راحت باشد و عصر طالیى با کمى خویشتندارى و 

صبورى دوباره تکرار شود.

این پروژه 
زودتر از اینها 
باید انجام مى شد

اینبازیکنان، حمید بوحمدان،مرتضى رمضانى راد هافبک دفاعىاینتیم است کى از
نمى تواند در اصفهان بماند که به دلیل مشکالت شخصى دیگر 
درخواســت رضایت نامه  براى همین از مسئوالن باشگاه 

اده است.
مدیران باشگاه داشته وحمدان قرار است مذاکراتى با

خود را دریافت کند و اشد و رضایت نامه 
جدا شود.

مربى تیم فوتبال سپاهان مى گوید کادر فنى طالیى پوشان 
طى روزهاى اخیر بیشتر روى مســائل روانى بازیکنان تیم 

کار کرده است.
 مجتبى توتونى مربى تیم فوتبال ســپاهان و دستیار محرم 
نویدکیا در نشست خبرى پیش از دیدار طالیى پوشان برابر 
العین امارات در نشست خبرى حاضر شد و درباره بازى روز 
آینده اینطور حرف هایش را آغاز کرد و گفت: بازى با العین 
بازى بسیار مهمى است. آخرین شانس هاى ما براى صعود 

به مرحله بعد به شمار مى رود.

توتونى در پاسخ به این ســوال که سپاهان چطور پس از دو 
باخت پیاپى و فشارى زیادى که تحمل مى کند، آماده بازى 
برابر العین مى شــود، عنوان کرد: وقتى بــه عنوان بازیکن 
یا مربى وارد جام باشگاه هاى آســیا مى شوید، باید طاقت 
تحمل چنین فشارهایى را هم داشته باشید. این ها چیزهاى 
تازه اى نیســت. به هر حال هــم بازیکنان مــا بازیکنان 
باتجربه اى هســتند و هم کادر فنى تیم فشار را مى فهممد 
و مى داند چطور با آن مواجه شود. بعد از دو بازى خوبى که 
بچه هاى ما انجام دادند و شایسته بیشتر از چیزى بودند که 

رقم خورد، طبیعتا روى مسائل ذهنى آنها تاثیراتى گذاشته 
است ولى ما مى دانیم که باید در مورد بازى هاى اینده فکر 

کنیم و از گذشته براى رقم زدن آینده بهتر استفاده کنیم.
از توتونى در رابطه بــا پیروزى احتمالى الســد برابر النصر 
پرسیده شد، که اگر این اتفاق رخ دهد، سپاهان دیگر شانسى 
براى صعود نخواهد داشت. مربى سپاهان درباره این موضوع 
گفت: بله این را مى دانیم ولى انســان به امید زنده است. ما 
امیدواریم اتفاقات طورى رقم بخورد که هنوز شانسى براى 

صعود داشته باشیم.

طاقت این فشارها را داریم 

مهدى مهدى پور: جدایى ام از ذوب آهن قطعى است

خرید جدید قلعه نویى از اصفهان 
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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 و1265مورخــه1399/02/29 و1399/02/29 خانم 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 مشــاع وآقاى مجید هاشم 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 شماره1341 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 شماره1336 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 مشــاع وآقاى رسول ادریسى فرزندایرج درســه 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 ســه دانگ مشــاع وآقاى حمید ایزدى فرزندحسین درســه 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 مســاحت 142/07 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره  930 اصلى واقع درقطعه 7 نجف اباد بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى 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 و2733مورخه1399/05/01 و1399/05/01 آقاى رضا مهدى 
پور نجف آبادى فرزندعبدالرسول در ســه دانگ مشاع وآقاى روح اله مهدى پور نجف آبادى 
فرزندعبدالرسول درسه دانگ مشاع از ششــدانگ 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 محمدرضا چمى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 251/79مترمربع قسمتى از پالك شماره 
8فرعى از704 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حــوزه ثبت ملک 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 ساختمان 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 رسول 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 شماره1256 و1255مورخه1399/02/29 و1399/02/29 خانم فاطمه سادات 
مویدى فرزندسیدباقر در سه دانگ مشاع 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 مشاع 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 رسمى 

مشاعى مى باشد.
117- رأى شماره1792 و1791مورخه1399/03/27 و1399/03/27 خانم عصمت ذکریا 
فرزندحســین در دو و پنجاه ونه-هشتادم دانگ مشــاع وخانم عفت امیرخانى نجف آبادى 
فرزنداسداهللا درســه وبیست ویک-هشتادم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 159/05 مترمربع قسمتى از پالك شــماره1224 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 رسمى 

مشاعى مى باشد.

119- رأى شماره1763 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 مشــاع وآقاى فرزاد کرباسى 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 مســاحت 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 شماره2743 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 شــماره1245 و1247مورخه1399/02/28 و1399/02/28 آقاى ســعادت اهللا 
ایمانیان نجف آبادى فرزندابراهیم در ســه 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 شــماره2762 و2750مورخه1399/05/01 و1399/05/01 خانم آزاده قورئیان 
نجف آبادى فرزندمحمد در سه دانگ مشــاع 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 فرزندحســینعلى در سه دانگ مشــاع وآقاى ابوذر منتظرى نجف آبادى فرزند 
قنبرعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 174/68 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 765 و764 اصلى واقع درقطعه 3نجف اباد بخش 11 حوزه 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 قسمتى 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 حســینعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت123/80مترمربع برروى قسمتى 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 مشاع 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 شماره2773 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.
671مورخ1399/02/09پیروراى شــماره  695و 137- راى اصالحــى شــماره
7202و7203مالکیت خانم بتول حاجى اسماعیلى نجف آبادى فرزند محمداسماعیل در سه 
دانگ مشاع و آقاى صادق نصرالهى نجف آبادى فرزند حیدر در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت144/15مترمربع برروى قسمتى از پالك شماره 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 رســمى مشاعى 

مى باشد.
139- رأى شماره 13781 مورخه 1398/12/20 آقاى نعمت اله فاضل فرزند غالمعلى 
در ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 91/51 مترمربع قســمتى 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 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 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 مساحت 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 شــریفى فرزند محمدعلى 
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 149/11 مترمربع قســمتى از پالك شماره 3فرعى 
از282اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

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 :969912-اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/6/139
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ  پالك  شــماره 1014فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبــت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 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 یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: دوشنبه 
1399/06/31  -   989633/ م الف  - محمد على ناظمى - کفیل ثبت اســنادوامالك 

بخش مهردشت/6/182 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه باغ پالك  شــماره 991 فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام اداره اوقــاف و امور خیریه 
استان اصفهان  در جریان ثبت اســت 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 شــنبه مورخ 1399/07/24 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 
انتشــار: 1399/06/31  - 989490/م الف  – محمد على ناظمى - سرپرست اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت/6/183 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك  شــماره 1320فرعى واقع در دهق  4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبــت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 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 یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: دوشنبه 
1399/06/31  -   989679/ م الف  - محمد على ناظمى کفیل ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت/6/184
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پالك  شماره 1614فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبــت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 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 یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: دوشنبه 
1399/06/31  -  989681/ م الف - محمد على ناظمى- کفیل ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت/6/185
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه  پالك  شماره  1514فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه  اســتان 
اصفهان در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبــت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 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 یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: دوشنبه 
1399/06/31  -  989683/ م الــف  – محمد على ناظمى -کفیل ثبت اســنادوامالك 

بخش مهردشت/6/186
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شماره 1946فرعى واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبــت تحدید حدود به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 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 یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: دوشنبه 
1399/06/31  - 989690/ م الف- – محمد على ناظمى- کفیل ثبت اســنادوامالك 

بخش مهردشت/6/187
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مسجد  پالك  شــماره 176فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: دوشنبه 
1399/06/31  -  989880/ م الــف  – محمد على ناظمى -کفیل ثبت اســنادوامالك 

بخش مهردشت/6/188 
             تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مسجد  پالك  شــماره 439فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: دوشنبه 
1399/06/31  - 989886/ م الــف  – محمد على ناظمى  -کفیل ثبت اســنادوامالك 

بخش مهردشت/6/189
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مسجد  پالك  شــماره 380فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
دوشنبه 1399/06/31  -989892/ م الف– محمد على -کفیل ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت/6/190 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مسجد  پالك  شــماره 185فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: دوشنبه 
1399/06/31  - 989897/ م الف– محمد على ناظمى- کفیل ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت/6/191  
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مسجد  پالك  شــماره 217فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: دوشنبه 
1399/06/31  -989907/ م الــف-– محمد على ناظمى -کفیل ثبت اســنادوامالك 

بخش مهردشت/6/192
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مسجد  پالك  شــماره 232فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف و امور خیریه  در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: دوشنبه 
1399/06/31  -  989912/ م الف– محمد على ناظمى-کفیل ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت/6/193 

فقدان مدرك تحصیلى
اینجانب مسلم باقرى فرزند على اکبر به شماره شناسنامه 2891 صادره از سمیرم 
در مقطع کارشناسى ناپیوسته 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 نشانى شهرستان نطنز- میدان 
بیت المقدس- جنب اداره هواشناسى-دانشگاه آزاد اسالمى واحد نطنز ارسال نماید.

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان اصفهان درتاریخ 1399/05/25 به شماره ثبت 6243 به شناسه ملى 14009361530 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع : مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى 
این رشته درسطح استان. مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله درب کوشک ، خیابان مسجد سید ، خیابان چهارباغ پایین ، پالك- 244 ، طبقه همکف کدپستى 8136685395 اولین مدیران: 
خانم سهیال خانى حبیب آبادى به شماره ملى 1287369081 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى قاسم على رحیمى به شماره ملى 1171024207 به سمت رئیس هیات بمدت 4 سال انتخاب گردید. آقاى داریوش باقرى 
مورنانى به شماره ملى 1818037394 به سمت دبیر هیات وعضو اصلى بمدت نامحدود آقاى فریده سادات ناصریان به شماره ملى 1262971039 به سمت خزانه دار و عضو اصلى براى مدت نامحدود دارندگان حق امضا : اسناد بانکى واوراق 
بهادار وتعهد اور هیات با امضاى ثابت خزانه دارو امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس هیات،نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) ودر غیاب نایب رئیس،دبیر هیات (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات) قابل 
اقدام است. کلیه مکاتبات عادى و ادارى (غیر تعهد آور) با امضاء رئیس هیات در غیاب وى نائب رئیس هیات و یا دبیر انجام مى پذیرد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى محلى در استان 
اصفهان انتخاب گردید. رونوشت: بازگشت به نامه شماره 99/203/2283/ص مورخ 99/3/12 اداره کل ورزش و جوانان اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (988445)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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گزارش عملکرد سال 1398 سازمان عمران زاینده رود
     تاریخچه مختصرى از سازمان

در سال 1367 سازمان عمران زاینده رود بر اساس ماده 84 قانون شهردارى ها و متعاقب آن با واگذارى 1426 هکتار از اراضى ملى فاقد هرگونه استعداد کشاورزى و مرتع دارى در شمال دریاچه زاینده رود 
و همچنین با هدف جلوگیرى از تخریب و آلودگى بستر رودخانه و باغ هاى اطراف اصفهان وساماندهى و کنترل کلیه ساخت و سازهاى حاشیه رودخانه زاینده رود از سرآب تا پایاب با تصویب وزارت کشور 
تشکیل و با احداث اولین دهکده گردشگرى در120کیلومترى شمال غرب اصفهان فعالیت خود را آغازنمود.اصلیترین هدف سازمان ارتقاء کیفیت و گسترش سطح خدمات مذکور و نقش آفرینى در ایجاد 

مناطق تفریحى، رفاهى و جاذبه هاى گردشگرى در حاشیه رودخانه زاینده رود در سطح استان بوده است.
دهکده فرهنگى- تفریحى زاینده رود هم اکنون توانسته است در زمینه ارائه خدمات عمرانى ، رفاهى و تفریحى بعنوان یکى از بهترین قطب هاى اصلى گردشگرى استان و کشور در چهار فاز( اصلى- غربى- 

شرقى و الحاقى) و داراى خصوصیات آب و هوایى منحصر به فرد با امکانات رفاهى، تفریحى و جاذبه هاى گردشگرى متنوع ایفاى نقش مى نماید.
حائز اهمیت است از سوى سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سالهاى 1386 و 1387لوح زرین واحد برگزیده خدماتى سبز به سازمان عمران زاینده رود اهداء گردید.

      حوزه فنى ، طراحى و عمرانى
اجراء و اتمام پروژه یازده دستگاه ویال تا مرحله بهره بردارى در دهکده فرهنگى _ تفریحى زاینده رود.

ادامه اجراى عملیات زیرسازى باند دوم جاده ى اصفهان – چادگان بطول 8 کیلومتر.
شروع مجدد عملیات ویال هاى 8 ضلعى D14  وM و همچنین آماده کردن تأسیسات و عملیات زیربنائى ازجمله: 

گازکشى، آب، برق و فاضالب و اجراى کلیه مراحل تأسیساتى مورد نیاز ویالها .
-عملیات بازسازى و زیرسازى معابر زون هاى مختلف مورد تعهد سازمان. 

بازدید وتهیه گزارش شروع و پایان کار، بررسى و ممیزى عرصه و همچنین نظارت بر رعایت الزامات فنى و معمارى 
مطابق طرح هاى جامع و تفصیلى دهکده بمنظور تکیمل اسناد تسویه ویالها (220 مورد).

نقشه بردارى و پیاده سازى مسیرهاى شبکه گاز، آبرسانى، تهیه پالن از عرصه ها و محدوده هاى مختلف نظیر 
زون 11 و 33 همچنین تهیه   توپوگرافى جهت زیر سازیهاى اماکن مختلف دهکده.

ترمیم، بتن ریزى، اصالح و تیرکوبى هاى محافظ اماکن مختلف دهکده .
راه اندازى کارگاه جدول زنى و تولید جدول هاى بتنى مورد نیاز سازمان جهت پروژه هاى عمرانى و احداث معابر.

ساخت و نصب علمک ها ى گاز، جعبه هاى هوشمند تأسیسات برق و دریل دودکشها و ...
اجراى پروژه  ساخت سر درب کلیه ویالهاى هشت ضلعى و محوطه سازى.

     حوزه طراحى و برنامه ریزى
بررسى نقشه هاى پیشنهادى مالکین ویال ها و یا متقاضیان سرمایه گذارى. 

بازدید از برخى پروژه هاى عمرانى دهکده بر اساس نیاز.
پیگیرى صدور پروانه ویالهاى سازمان.

بررسى و طراحى موردى، مربوط به نقشه جانمایى مکان هاى مربوط به 
درخواست متقاضیان سرمایه گذارى در سطح اراضى سازمان.

تدوین دستورالعمل و آیین نامه عمرانى دهکده. 
بررسى زمین هاى شرکت دیسمان، تهیه نقشــه عرصه زمین هاى 

پیشنهادى سایت مذکور و پیگیرى تا مرحله صدور سند.
ارائه گزارش در خصوص زمین هاى قابل واگذارى به مالکین وبررسى و 

ارسال نقشه هاى مورد نیاز به دهکده و بررسى موارد فنى.
بررسى و رسیدگى به موارد زمین هاى تصرفى و توضیح شرایط آن ها 

به مالکین مراجعه کننده.
 شــرکت در جلســات کمیته فنى و بازدید هاى کارشناسى مربوطه 
و بررســى مســائل فنى و همچنین نمایشــگاه هاى گردشگرى و 

دستاورد هاى دولتى.

IT واحد انفورماتیک و     
پیگیرى جهت ساماندهى خدمات تلفن همراه ایرانســل و رایتل و ارتقاء کیفیت آنها در دهکده ى 

فرهنگى _ تفریحى زاینده رود. 
ارتقاء سیستم نظارت تصویرى سازمان در دفتر اصفهان و دهکده با نصب سیستم هاى مدار بسته 

.IP شامل بخش تحت شبکه بهمراه 8 دستگاه دوربین
ارتقاء سامانه سیستم تلفن سازمان و دهکده بصورت سانترال و تحت شبکه VOIP در بستر شبکه 

دهکده.
ارتقاء ســامانه ى پذیرش و انجام امور مربوط به مالکان در سامانه ى پذیرش و همچنین نرم افزار 

 .SUPEREMA حضور و غیاب پرسنل دهکده و سازمان به سیستم اثر انگشت و چهره نگار
پیگیرى و اقدام جهت هوشمند سازى ویالهاى 8 ضلعى دردست احداث و دفتر مدیریت سازمان 

جهت کاهش هزینه ها.

راه اندازى سامانه آنالین فیش هاى حقوقى پرسنل سازمان.
راه اندازى سرویس ftth در دفتر اصفهان بمنظور بهره مندى از خدمات اینترنت و تلفن.

بهره بردارى از تکنولوژى فیبرنورى در دهکده ى فرهنگى – تفریحى زاینده رود.
انتقال شبکه دولت از اتاق سرور به دبیرخانه در جهت حفظ امنیت اطالعات و ارتباط دبیرخانه.

پیگیرى جهت اجراى طرح تغییر سیستم کنترل تردد دهکده از سیستم کارتى به دوربینهاى مدار 
بسته ى پالك خوان.

تغییر بستر اینترنت سازمان و افزایش پهناى باند از 5 مگابایت به 10 مگابایت همراه با کاهش هزینه 
و جمع آورى اینترانت مخابرات 

راه اندازى سامانه پیامک جدید( ملى پیامک ).
بهسازى کابل کشى هاى شبکه داخلى و پشتیبان گیرى دوره اى از اطالعات سازمان.

     اقدام هاى آتى درطرح توســعه دهکده فرهنگى - 
تفریحى سازمان عمران زاینده رود (دهکده اول و دوم )

طراحى و جانمایى در جهت احداث هتل، متل و فضاى بوم گردى در 
دهکده اول و دوم.

پیگیرى مجوز امور اراضى 306 هکتاردر دهکده دوم و سایت خانواده از 
طریق سازمان جهاد کشاورزى و منابع طبیعى و آبخیزدارى

بازنگرى طرح تفصیلى دهکده دوم جهت توسعه فعالیت هاى عمرانى 
و فضاى سبز.

ایجاد و احداث طرح کاشت گیاهان دارویى.
پیگیرى احداث کمپین گروهى با ایجاد آژانس گردشگرى.

پیگیرى احداث و ایجاد ورزشهاى آبى و هوائى از طریق اخذ مجوز از 
سازمان هاى مربوطه.

پیگیرى جهت اخذ مجــوز راه اندازى و احــداث کارخانه آب معدنى 
سازمان در شهرستان فریدونشهر از طریق سازمان جهاد کشاورزى و 
اخذ مجوز برداشت آب از چشمه لنگان از طریق سازمان آب منطقه اى

پیگیرى گسترش فعالیتهاى سازمان عمران زاینده رود درحوزه هاى 
عمرانى و گردشگرى و تسرى آن در سطح استان خصوصاًشهرستانهاى 

همجوار زاینده رود(از سراب تا پایاب).
جذب سرمایه گذار و شرکت مشاور جهت راه اندازى دهکده دوم و رفع 

ابهامات طرح قبلى.
نصب دوربین هاى پالك خوان جهت کنتــرل خودکار ورود و خروج 

مالکین ویالها و مراجعین به دهکده.
احداث پایــگاه امداد و نجــات در دهکده با همــکارى هالل احمر و 

مدیریت بحران استاندارى اصفهان.
طرح راهبردى و جامع دهکده دوم توسط شرکت مشاور.

پیگیرى جهــت تورهــاى گردشــگرى اســتانى، منطقه اى و 
گردشــگرى از طریق مراکــز علمى، دانشــگاه هــا، برگزارى 
همایش ها، مســابقات علمــى و فرهنگــى و اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان و اداره کل میــراث فرهنگى، گردشــگرى و 

صنایع دستى استان اصفهان.

     اقدام هاى فرهنگى و اجتماعى
شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللى صنایع دستى وگردشگرى 
استان اصفهان و حضور موثر سازمان در این نمایشگاه بمنظور معرفى 

جاذبه هاى گردشگرى و فرصت هاى سرمایه گذارى سازمان.
برگزارى جشن بمناســبت روز جهانى کار و کارگر با حضور مسئولین 
استانى و شهرســتانى و تقدیر از کارگران نمونه و همچنین برگزارى 

جشن بمناسبت هاى مختلف.
برگزارى برنامه اى شــاد و مفرح بمناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا 
سالم ا... علیها و گرامیداشــت روز زن در ســالن اجتماعات دهکده 
همچنین برگزارى جشــنى جهت کودکان و نوجوانان در محل زمین 

چمن دهکده بمناسبت هاى عید سعید فطر و قربان.
 شرکت مستمر در جلسه شوراى فرهنگ عمومى شهرستان و همکارى 
الزم با این شــورا و حضور در کلیه مراســم هاى مختلف فرهنگى و 
اجتماعى اطالع رسانى شده از طرف ادارات و سازمانهاى استان اصفهان 

و شهرستان چادگان .
برگزارى جلسات ویژه فرهنگى در مسجد دهکده درخصوص بررسى 
مســائل مختلف فرهنگى، اجتماعى و خانوادگى پرسنل و همچنین 
تشــکیل شــوراى امر به معروف و نهى از منکر و تکریم جانبازان و 

خانواده هاى معظم شهدا بمناسبت هاى مختلف.
بازدید از طرحهــاى محرومیت زدایى با حضور مدیر عامل ســازمان 

وجمعى از مسئولین شهرستان چادگان و همکارى جهت مساعدت در 
طرح محرومیت زدایى.

نصب بنر و پالکارد بمنظور اطالع رســانى در کلیــه میادین و اماکن 
دهکده متناسب با مناسبت ها و اعیاد مختلف ملى و مذهبى  با دعوت از 

هنرمندان، مداحان و ذاکرین اهل بیت (علیهم السالم). 
اهتمام در برپایى نمازهاى جماعت ظهر، عصر، مغرب و عشاء در طول 
هفته و برگزارى دعاى روح بخش کمیل در شب هاى جمعه همه هفته 

و دعاى توسل شب هاى چهارشنبه در مسجد دهکده.
همکارى با تیم پزشکى جهت برپایى ایستگاه چک آپ و کنترل فشار 

خون مستقر در دهکده فرهنگى – تفریحى زاینده رود. 
تهیه گزارشهاى اجرایى از عملکرد سازمان و انعکاس فعالیت ها جهت 

درج در وب سایت و کانالهاى سازمان.
برگزارى کالسهاى آموزشــى و تربیتى با موضوعات: سبک زندگى، 

پدافند غیرعامل، حفاظت فیزیکى، و فضاى سبز طبق تقویم آموزشى.
نوســازى تابلوهاى راهنمایى و ترافیکى مسیرهاى مختلف زون ها و 

جلوگیرى از تبلیغات متفرقه. 
برگزارى اولین تورگردشگرى بمناسبت شب یلدا با حضور 160 نفر و 

استفاده از جاذبه هاى زمستانى و اماکن تفریحى سرپوشیده دهکده. 
شرکت در نمایشگاه دستاوردهاى انقالب اسالمى بمناسبت دهه مبارك 

     حوزه مالى و ادارىفجر واقع در نمایشگاه بین المللى استان اصفهان.
تصویب بودجه عملکرد سال 1397 و تهیه و تنظیم و اصالح بودجه ســاالنه ى 1398سازمان و 

تصویب آن توسط هیأت مدیره و شوراى سازمان.
تقسیم و ابالغ سیستماتیک شرح وظایف پرسنل در بخش هاى مختلف سازمان و ابالغ به کارکنان 

مربوطه و نظارت برحسن اجراى شرح وظایف ابالغى.
تنظیم لوایح دفاعى مالیاتى جهت پرونده هاى مالیاتى مفتوح شده در سازمان امور مالیاتى وتنظیم و 

ارسال آن در موعد مقرر قانونى.
تسویه مالیاتهاى قطعى شده پرونده هاى مالیاتى مربوط به عملکرد و تسویه مالیات بر ارزش افزوده 
سنوات قبل سازمان و دریافت تخفیفات الزم درخصوص تقسیط مالیاتهاى مذکور بصورت بلند مدت.
نظارت مستقیم بر وصول کلیه درآمدهاى سازمان خصوصاً دریافت حق شارژ (هزینه هاى خدمات 
عمومى ) از اشخاص حقیقى و حقوقى و تسویه حق شارژ هاى سنوات قبل اکثر موسسات حقوقى 

و اشخاص حقیقى.
تهیه و تنظیم صورتهاى مالى سال 1397 و ارائه به حسابرسان قانونى سازمان (آذرین حساب ) جهت 

انجام عملیات حسابرسى و تهیه ترازنامه و سود و زیان سال 1397.
همکارى با حسابرسین قوه قضائیه (بازرسى کل کشور) در زمینه بازرسى دوره اى حسابهاى سازمان 

و ارائه اسناد و مدارك و گزارشات متعدد ادارى و مالى جهت بررسى.
تنظیم کلیه احکام حقوقى پرسنل سازمان براساس بخشنامه اداره کل کار و امور اجتماعى استان 

اصفهان و بروزرسانى اطالعات ادارى و مالى و پرسنلى و صدور احکام کارگزینى.
تشکیل و برگزارى کمیته هاى منابع انســانى، انتصابات و برنامه ریزى و تشکیل و تعیین کمیته 

انضباطى کار سازمان.
پیگیرى پرونده هاى کارگرى موجود سازمان در محاکم اداره کار (هیات تشخیص و حل اختالف) 

در راستاى منافع سازمان.
ساماندهى به وضعیت دبیرخانه و بایگانى سازمان در راستاى کاهش فرآیند فیزیکى و دستى به منظور 

صرفه جویى و همچنین ارتقاء عملکرد این واحد به صورت الکترونیکى.
تهیه و تنظیم جدول زمانبندى براى برگزارى دوره ها و کالســهاى آموزشى پرسنل در دو سطح 

مدیران، مسئولین و کارکنان.
استقرار نظام ارزشیابى جهت ایجاد انگیزه و ارتقاء شغلى.

پیگیرى جهت برقرارى طرح طبقه بندى مشاغل باتوجه به الزام قانونى و استقرار و آمایش نیروهاى 
قراردادى براساس چارت و پست هاى موجود و بالتصدى سازمان و انعقاد قرارداد با شرکت مشاور.

اصالح قراردادهاى پرسنلى بر اساس بخشنامه سازمان شهردارى ها و دهیاریهاى کشور از تاریخ 
.1/7/98

اقدام در خصوص پوشش بیمه تکمیلى پرسنل سازمان عمران زاینده رود.
مدیریت در امر پرداختها به پیمانکاران امور عمرانى و پرسنلى. 

حضور در کلیه جلسات هیات مدیره و شوراى سازمان جهت تصویب گزارشهاى مالى و اصالح بودجه 
وگزارشهاى مورد نظر. 

همکارى با سازمان امور مالیاتى در جهت تهیه الیحه دفاعى سال96 به بعد.
همکارى در خصوص اجراى طرح طبقه بندى مشاغل در ســازمان و شرکت در جلسات کارگروه 

تخصصى.
همکارى با بازرســین قوه قضائیه و تأمین اجتماعى در جهت ارسال اطالعات خواسته شده جهت 

حسابرسى 1397ودر چارچوب اساسنامه، آئین نامه مالى و معامالت و استخدامى سازمان.
تحقق کامل بودجه مصوب جارى و عمرانى سازمان در سال 1398 .
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