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تفاوت مسواك زدن در صبح و شب859 زندانى، چشم انتظار آزادىقاضى مرادى در چند سریال رمضانى بازى کرد؟سانسور فوتبال در صداوسیما سوژه «دیلى میل» شد اینها را هم ببینید آقاى قلعه نویى! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چطور متوجه 
شویم قندمان 
افتاده است؟

24 هزار نفر در اصفهان واکسن دریافت کردند
3

3

2
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چه مى کنند واسطه ها 
در بازار خرما

2 تن مواد مخدر
 در استان اصفهان

 کشف شد

نتیجه عالقه اصفهانى ها 
به شیرینى!

5

آغاز فاز جدید 
گردش مالى 
سهام عدالت

افت قند خون ناگهانى زمانى اتفاق مى افتد که بدن شما 
به اندازه کافى انرژى براى انجام فعالیت هاى 

مختلف را ندارد. این عارضه اغلب بیماران 
مبتال به دیابت را درگیر مى کند و عمدتًا 

زمانى رخ مى دهد که فرد مبتال به دیابت...

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان 
گفت: ســهامداران ســهام عدالــت که روش 
غیرمستقیم را براى مدیریت سهام خود انتخاب 
کرده اند، باید براى حفظ حقوق خود و بهره مندى 
از مزایاى این ســهام در اولین فرصت نسبت به 

تکمیل اطالعات در سامانه سجام اقدام کنند.
على صبوحــى در خصوص آخریــن وضعیت 
مشموالن سهام عدالت کشــور و استان و زمان 
برگزارى مجمع شرکت ســرمایه گذارى سهام 

عدالت استان اصفهان...
4

زمین لرزه هاى با شدت کم هم براى اصفهان خطرساز استزمین لرزه هاى با شدت کم هم براى اصفهان خطرساز است
عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى هشدار دادعضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى هشدار داد

3

از 2 ماه گذشته تا کنون؛

سعید آقاخانى:

 گاهى کار کردن با افراد 
حرفه اى ناامیدکننده است

خواسته بیرانوند از 
فدراسیون فوتبال

علیرضا بیرانوند، دروازه بان اول تیم ملى فوتبال ایران مى گوید بازیکنان 
تیم ملى پیش از شرکت در مسابقات انتخابى جام جهانى قطر باید واکسن 
کرونا دریافت کنند.   گلر آنتــورپ بلژیک از فدراســیون فوتبال ایران 
مى خواهد به بازیکنان واکسن کرونا برسانند و مى گوید غیر از لژیونرهاى 

قطر و سردار آزمون کسى واکسن نزده...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

امروز آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان 
عضویت در هیئت مدیره شرکت هاى 

سرمایه گذارى اصفهان است

جوجه کباب 
بخورید، 

تست اعتیادتان 
مثبت مى شود!

علت گران شدن زولبیا و بامیه در اصفهان
3

وحید امیرى؛ یک لغزش وحید امیرى؛ یک لغزش 
و یک استارت و یک استارت 7070 مترى! مترى!

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

آگهى مزایده
شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن آالت اعم از صنعتى و ذوبى 
به وزن تقریبى 110 تن را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شــرکت از طریق مزایده، به اشخاص 

حقیقی / حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط مزایده:

1. مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار تا ساعت 12:00 روز سه شنبه 31 فروردین ماه 1400 
تعیین شده و بازگشایى پاکات،  همان روز  ساعت 14:00 در کمیسیون مربوطه انجام خواهد گردید. 

2. تضمین شرکت در مزایده  500,000,000 ریال به صورت ضمانتنامه /چک تضمین شده بانکى مى باشد .
3. ارائه کارت شناسایى معتبر جهت اخذ اسناد مزایده الزامى است.

4. پیشنهادات مربوطه می بایست داراي امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکت الك و مهر گردد.
5. تلفن تماس جهت هماهنگى: 45233271-031 داخلى  292-420  

6. هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
7. مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشــنهادات: اتوبان اصفهان-تهران، روبروى پلیس راه ،کیلومتر 
12 جاده علویجه ، شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20-شرکت مهندسى و ساخت 

تجهیزات سپاهان مپنا مى باشد.

آگهى مناقصه نوبت چهارم بارگیرى
حمل وتولیدشن وماسه

بــه اســتنادمصوبه شــماه 4919مورخه99/11/25هیئت مدیــره شــرکت اعتمادبتن 
پرتیکان(بامسئولیت محدود) به شماره ثبت 1400وابسته به شــهردارى دامنه، این شرکت 
درنظرداردتابارگیرى وحمل سنگ الشه تادهانه سیلو و تولیدشن وماسه درسال1400 راازطریق 
مناقصه عمومى به صورت حجمى(تناژ)به پیمانکاران واجدشرایط واگذارنماید،لذا متقاضیان 
مى توانندبه منظورکسب اطالعات بیشترهمه روزه ازتاریخ درج آگهى به مدت 7 روزبا شماره 
تلفن 09133671161 تماس حاصل وبه منظوردریافت اسنادمناقصه به واحدمالى شرکت واقع 

درشهردامنه مراجعه نمایند.
1-نوع خدمات قابل واگذارى:

الف-کلیه امورمربوط به بارگیرى وحمل ســنگ الشه ســنگ معدن ازمحل معدن تادهانه 
سیلوباتمام هزینه ها.

ب-کلیه فعالیتهاى مربوط به تولیدشن وماسه باتمام هزینه ها.
2-مدت انجام کارازتاریخ انعقادقراردادبه مدت یک سال شمسى میباشد.

3-محل تحویل واخذاسناد امورمالى شرکت مى باشد.
4-مهلت قبول پیشنهادها ازتاریخ درج آگهى به مدت هفت روزمیباشد.

5-مبلغ برآوردتقریبى براى یک ســال کلیه فعالیتها15000000000ریال(پانزده میلیاردریال) 
مى باشد.

6-میزان سپرده شرکت درمناقصه 5درصدبهاى کل برآورد امورات پیشنهادى مى باشد.
7 -نوع سپرده ضمانتنامه بانکى با سپرده نقدى به حساب شماره0109655521004 شرکت نزد

بانک ملى داران میباشد.
8-درصورت عدم انعقادقراردادتوسط برنده اول ودوم وسوم ضمانت نامه شرکت درمناقصه به 

نفع شرکت ضبط خواهدشد.
1-8)هزینه نشرآگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

2-8)درصورت اجاره ماشین آالت جهت انجام کار،پیمانکارمى تواندبراساس قیمت کارشناسى 
رسمى ازماشین آالت شرکت استفاده نماید.

3-8)شرکت درردیاقبول هریک ازپیشنهادها مجازوتام االختیار است.
4-8)شرکت هاى ذیصالح فقط نمى توانند دریکى ازاموربند1(نوع کار)پیشنهادقیمت به شرکت 

ارائه نمایند.
دفترمرکزى:دامنه،خیابان شهداى غربى ،شهردارى دامنه

تلفکس:031-57362794

مدیرعامل شرکت اعتمادبتن پرتیکان
(بامسئولیت محدود)-شماره ثبت1400

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى -   نوبت اول
   شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، انجام امور نگهبانى و حفاظت فیزیکى خود را ازطریق برگزاري مناقصه 
عمومی یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از "دریافت اسناد 
مناقصه تا  ارائه پیشنهادو..." از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2000001553000001 روز شنبه مورخ 1400/1/28 ساعت 10 صبح 

2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.

4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز شنبه  مورخ 1400/1/28 لغایت ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 1400/2/1 
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشنهاد ، بارگزارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روز شنبه مورخ 1400/2/11    

*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز دوشنبه  مورخ 1400/2/13 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ   1,153,943,545ریال مى باشــد که به دوصورت ضمانتنامه بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شباى 
IR870100004001039706374385 نزدبانک مرکزى از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   301039761263500650000000000006   قابل ارائه   

مى باشد.  
 8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه بر بارگزارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و 
در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/2/11 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر 

تحویل و رسید دریافت شود.       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع 

رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان به شماره09132074426)

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهانوزارت جهاد کشاورزى
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وزیر بهداشت گفت: باید از سیاســى کارى پرهیز کرد. 
بسیار نگران سیاست زدگى هســتم که عده اى تالش 
مى کنند کرونا و مرگ مردم را هم عامل توفیق در عرصه 
سیاســت کنند. لعنت خدا بر این سیاست زدگى. عده اى 
سعى مى کنند از نمد پوسیده مردم هم کاله براى خودشان 
دست و پا کنند. این یک فتنه است و از این فتنه و آشوب 
باید درگذرید. این سیاســت زدگى ها یک فتنه است که 
عده اى کرونا را عاملى بــراى تخریب دولت یا کل نظام 

کنند.
سعید نمکى بیان کرد: درست است که االن موج بیمارى، 
ما را تحت فشــار قرار مى دهد اما خودمان را نباختیم، در 

مقابل بیمارى زانو نزدیم و سوار بر بیمارى هستیم. 
وى تأکید کرد: یک نکته را به همه سیاسیون مى گویم. ما 
سیاسى نیستیم. سیاست بلدیم اما سیاسى نیستیم و براى 
هیچ صندلى هم خیز برنداشته ایم. دلمان مى خواهد کرونا 
را به عنوان آفت، جمع و جور کنیم اما عزیزانى که در این 
ایام که بازار سیاست براى انتخابات داغ است، بدانند که با 
تخریب کل نظام، چیزى عایدشان نمى شود. «اندر پس 
پرده گفتگوى من و توست/ چون پرده برافتد نه تو مانى 
و نه من». عده اى بیرون از کشور براى ما نشانه رفته اند 
که از فاصله افتادن بین مســئوالن و نهادها، اســتفاده

 کنند.

حجت االسالم  والمسلمین حسن روحانى روز پنج شنبه در 
شصت و سومین برنامه افتتاح که به بهره بردارى از چهار 
طرح ملى صنایع پتروشیمى اختصاص داشت با اشاره به 
وضعیت شــیوع کرونا گفت: در این پیک چهارم هنوز به 
نقطه قله پیک نرسیده ایم و قاعدتًا هفته آینده (جارى) در 
برخى از استان ها برخى روزهاى شدیدترى خواهیم داشت.
رئیس جمهورى گفت: اساس مشــکل ما این است که 
ویروس انگلیسى از عراق وارد خوزستان و ایالم و از آنجا 
وارد سراسر کشور شد. وى ادامه داد: امروز کلید براى حل 
مسئله واکسن است و باید انواع واکسنى که در اختیار است 
و واکســن هایى که وارد کشور مى شــود استفاده کنیم. 

شرکت هاى خصوصى راحت تر مى توانند این واکسن ها را 
وارد کنند. رئیس جمهورى گفت: نمى توانیم منتظر واکسن 
داخلى در تابستان باشیم باید در بهار از واکسن هاى خارجى 
استفاده کنیم و در ماه هاى بسیار حیاتى اردیبهشت و خرداد 
از انواع واکسن هاى خارجى استفاده کنیم و همه شرکت ها 

مجاز به واردات واکسن هستند.
وى افزود: هر شــرکت و مؤسســه براى ورود واکســن 
کوچک ترین مشکلى دارد مستقیم به دفتر رئیس جمهور 
بنویسد و من مســتقیم موضوع را دنبال مى کنم چون به 
راحتى مى تواند در هفته هاى آینده میلیون ها دوز واکسن 

وارد کشور شود.

 باید از سیاسى کارى 
پرهیز کرد

نمى توانیم منتظر واکسن 
داخلى در تابستان باشیم

بسترى ها رکورد شکست
ســرعت افزایــش     اقتصاد آنالین |
بسترى در ســونامى چهارم کرونا در کل کشور 
و همچنین در تمامى اســتان ها به جز سیستان 
و بلوچستان، قم، مازندران و یزد از ابتداى سال 
1399 تاکنون رکورد شکســته است. شاخص 
مخاطره در بعضى شهرستان ها به 28 رسیده. 
این در حالى است که حد آستانه اعالم وضعیت 

قرمز عدد 4 است. 

توقف ضبط «خندوانه»؟
   خبر آنالین | تهیه کننده «خندوانه» خبر 
توقف ضبط برنامه «خندوانه» به دلیل شرایط 
کرونایى که در برخى رسانه ها منتشر شده بود 
را تکذیب کرد. ســید على احمدى، تهیه کننده 
برنامه «خندوانه»،  دربــاره این موضوع گفت: 
این خبر واقعیت ندارد. ضبط «خندوانه» با قوت 
و البته با حذف تماشاچى و کم کردن عوامل پشت 
صحنه ادامه دارد. تنها اتفاقى که افتاده این است 

که ضبط «خنداننده شو» را به تعویق انداختیم.

فوت بعد از واکسن زدن؟
مدیر روابط عمومى     بهداشت نیوز |
دانشگاه علوم پزشــکى سبزوار گفت: برخالف 
مطالب منتشــر شــده در برخى از شبکه هاى 
اجتماعى شهرستان، فوت دو تن از کادر درمانى 
سبزوار طى چند روز گذشته ارتباطى به تزریق 
واکسن کرونا نداشته است. محمد باقرزاده افزود: 
یکى از متوفیان بر اثر پارگى آئورت، جان خود را 
از دست داده اســت و دیگرى نیز در محیطى 

خارج از بیمارستان فوت کرده است. 

توقف صدور مجوز 
مهدکودك

مدیــرکل مــدارس و مراکــز    بهار |
غیردولتــى وزارت آموزش و پــرورش درباره 
وضعیت صدور مجــوز، اداره و نظارت بر پیش 
دبســتانى هاى غیردولتى براى سال تحصیلى 
آتى تأکید کرد که تا زمان تشکیل سازمان ملى 
تعلیم و تربیت کودك، همه پرونده هاى دریافت 
مجوز جدید مهدکودك متوقف و مجوز جدیدى 

براى تشکیل مهد کودك صادر نمى شود.

تغییر از روز هشتم 
ســعید نمکى وزیر بهداشت،    فارس|
درمان و آموزش پزشکى با بیان اینکه پروتکل ها 
و رعایت ها به نسبت ســال گذشته بسیار رشد 
کرده اســت، ادامه داد: اما باید متوجه باشــید 
که بیماران مبتال به ویروس انگلیســى از روز 
هشتم به بعد به یکباره بدحال مى شوند بنابراین 
پیگیرى امور بیماران باید در دســتور کار قرار 

گیرد.

عروسى کرونایى
  ایرنا | بیش از 20 نفر از اهالى یک روستا 
در شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل که به 
تازگى در یک مراسم عروسى شرکت کرده بودند 
به کرونا مبتال شدند. ابتالى این تعداد در جریان 
تســت کرونا که از اهالى روستا صورت گرفت 
مشخص شــد و  با ادامه تست از اهالى احتمال 

افزایش این آمار وجود دارد.

مرگ نوزاد یک ماهه
فرمانــدار ازنــا از فــوت نوزاد    ایسنا|
یک ماهه در اثــر ابتال به کوویــد-19 در این 
شهرستان خبر داد. حشمت بهمنى اظهار کرد: 
این نوزاد در بیمارستان امام على(ع) ازنا بسترى 
بود و به علت وخامت اوضاع به خرم آباد منتقل 
شد اما به سبب گسترش بیمارى فوت کرد. وى 
اضافه کرد: کرونا نشــان داده که ســن و سال 

نمى شناسد و همه گیرى آن بیشتر شده است.

پاسخ همتى به نوبخت
عبدالناصر همتــى، رئیس کل     خبر آنالین |
بانک مرکزى در یادداشتى در اینستاگرام نوشت: اخیراً به 
نقل از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبى در 
رسانه ها منتشر شده است، مبنى بر اینکه، بانک مرکزى 
بزرگ ترین بدهکار دولت است. پرواضح است که بانک 
مرکزى هیچگاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. 
کافى است که نگاهى به ترازنامه بانک مرکزى شود تا 
بدهکار مشخص شود. اگر روزى برسد که بانک مرکزى 
بدهکار دولت باشــد، به معناى آغازحکمرانى درست 
در اقتصاد و مهار و کنترل تــورم خواهد بود و معنایش 
آن اســت که دولت مى تواند نزد بانک مرکزى سپرده 

گذارى کند.

مرخصى  اجبارى بدون حقوق!
رئیــس اتحادیه کارگران قــراردادى    ایسنا|
و پیمانى مى گوید: در برخــى از واحدها براى مقابله با 
کرونا، کارگران را به مرخصى هاى اجبارى مى فرستند 
بدون آنکه حقوق این ایام به آنها داده شــود از این رو با 
توجه به آنکه معیشــت کارگران وابسته به کار و درآمد 
آنهاست ترجیح مى دهند کرونا بگیرند ولى کارشان را 

از دست ندهند.

واکسن هاى ما 
خیلى به درد نمى خورد!

طبق گــزارش مدیــر مرکــز کنترل    مهر |
بیمارى هاى چین، واکسن هاى کووید 19 چین از میزان 
محافظت باالیى برخوردار نیستند. «گائو فو»، مدیر مرکز 
کنترل بیمارى هاى چین، در گفتگو با «آسوشیتدپرس» 
اعالم کرد که دولت در حال بررسى ادغام این واکسن ها 
براى بهبود کارایى آنهاست. محققان معتقدند ترکیب 

واکسن ها ممکن است موجب اثربخشى آنها شود.

حکم جالب قاضى
  فارس| رئیــس اداره حقوقــى دامپزشــکى 
کردستان اظهار کرد: بازرســان بهداشتى در بازرسى از 
مراکز عرضه فرآورده هاى خــام دام و طیور به مرکزى 
برخورد کردند که به شکل غیرمجاز و غیربهداشتى اقدام 
به قطعه بندى مرغ تاریخ مصرف گذشته و بدون هویت 
کرده بود که به همین دلیل صورتجلسه اى تنظیم و به 
مراجع قضایى معرفى شد. مهدوى ادامه داد: مقام قضایى 
به علت محرزبودن تخلف، فرد مذکور را به تحمل شش 
ماه حبس تعزیرى تعلیقى و خرید ماســک و وســایل 
ضدعفونى مخصوص پیشــگیرى از ابتال به ویروس 
کرونا بــراى نیازمندان شهرســتان دهگالن محکوم

 کرد.
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شاخص پاســپورت هنلى که از سال 2006 قدرتمندترین 
پاسپورت هاى دنیا را به طور مرتب تحت رصد قرار داده، 
آخرین رده بندى و تحلیل خود را منتشــر کرده است. از 
آنجایى که این شاخص محدودیت هاى موقت را در نظر 
نمى گیرد، ژاپن بار دیگر در صدر فهرست قرار گرفته است. 
با پاسپورت ژاپن براى سفر به 193 کشور دنیا یا از گرفتن 

ویزا بى نیازید یا تنها به ویزاى فرودگاهى نیاز دارید.
دارندگان پاسپورت ژاپن به 167 کشور بیشتر از شهروندان 
افغانستان دسترسى دارند، کشــورى که در قعر فهرست 
قدرتمندترین پاسپورت هاى دنیا در سال 2021 قرار گرفته 
است. مردم افغانستان تنها به 26 کشور دنیا مى توانند بدون 

ویزاى پیش از ورود سفر کنند.
کشور ایران به همراه بنگالدش با دسترسى به 41 کشور در 
جایگاه صد و یکم این فهرست 110 تایى قرار گرفته است.

ســنگاپور (با 192 امتیاز) در رده دوم باقى مانده اســت و 
کره جنوبى و آلمان به طور مشــترك جایگاه ســوم را (با 
191 امتیاز) از آن خود کرده اند. همچون همیشــه اغلب 
رده هاى باقیمانده  10 کشور برتر فهرست به کشورهاى 

اروپایى تعلق دارد.
انگلیس و ایاالت متحده آمریکا در سال 2014 در صدر این 
فهرست قرار داشتند اما قدرت پاسپورت آنها از آن زمان به 

طور پیوسته کاهش یافته است. این دو کشور در حال حاضر 
جایگاه هفتم فهرست را به طور مشترك با سوییس، بلژیک 

و نیوزلند از آن خود کرده اند.
اما بیشترین رشد از جهت آزادى سفر طى یک دهه گذشته 
را چین و امارات متحده عربى داشــته اند.  چین از ســال 
2011 تا کنون با 22 پله صعود خــود را از جایگاه نودم به 
جایگاه شصت و هشتم رسانده و امارات متحده عربى نیز 
از جایگاه شصت و پنجم به جایگاه پانزدهم رسیده است. 
تالش هاى امــارات متحده عربى بــراى تقویت روابط 
دیپلماتیک خود با کشورهاى دنیا سبب شده شهروندانش 
حاال به راحتى به 174 کشور دنیا دسترسى داشته باشند، 
در حالى که یک دهــه قبل تعداد این کشــورها تنها 67 

عدد بود.

در حالى که قیمت هر بســته 700 گرمى خرماى رطب 
در مبدأ تولید 11 هزار و500 تومان است، اما تا به دست 
مصرف کنندگان در بازار برســد 30 تــا 50 هزار تومان 

قیمت پیدا مى کند. 
سیداسد ا... موسوى، مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایى 
استان بوشهر در این ارتباط اظهار کرد:  قیمت هر کارتن 
1/5کیلویى خرما 13 هزار تومان و قیمت خرماى رطب 

در بسته هاى 700 گرمى 11 هزار و 500تومان است. 
وى تأکید کرد: باید وام هاى کم بهره و با تنفس در اختیار 

نخلداران قرار بگیرد تا این افراد که زحمت بسیارى براى 
محصولشان مى کشند، به ســود مورد نظر خود برسند 
و محصول خرما با قیمت مناســب و واقعى به دســت 

مصرف کننده برسد.
وى با اشــاره به اینکــه تولید محصوالت کشــاورزى 
یکى از ظرفیت هاى مهم استان بوشــهر است، گفت: 
164هزار تن خرما در پایان فصل برداشــت امسال در 
بوشــهر تولید و به بازارهاى داخلــى و خارجى عرضه

 شد.

«برنارد  میداف»، ســرمایه دارى که به جرم بزرگ ترین 
عملیات ســرمایه گذارى کالهبردارانه در تاریخ به 150 
ســال زندان محکوم شــده بود، در زندانــى در آمریکا 

درگذشت.
 میداف، بورس بــاز متخلف آمریکایى کــه به هنگام 
مرگ 83 سال داشت، متهم بود که با استفاده از «ترفند 
پانزى»، میلیاردها دالر کالهبردارى کرده است.در ترفند 
پانزى، سرمایه گذاران سودهایى با نرخ هاى بسیار باال 
دریافت مى کنند اما در اصل این پول ها از سرمایه گذاران 
جدید تأمین مى شود. بنابراین مؤسسه فرضى نیازى به 

سرمایه گذارى ندارد.
میداف به هنگام بازداشت در سال 2008 متهم شد که در 

طول سال ها فعالیت در بازار سهام و پول آمریکا و اروپا، 
ده ها میلیارد دالر را جا به جا کرده اســت. این بورس باز 
متخلف اعتراف کرد که از هزاران مشــترى با میلیاردها 
دالر سرمایه گذارى در سال هاى طوالنى کالهبردارى 
کرده است. او در جریان برگزارى اولین جلسه دادگاهش 
در سال 2009 با ابراز پشــیمانى از آنچه بر مشتریانش 
روا داشته، گفت که حاضر اســت تاوان آنها را بپردازد. 
میداف در نهایت به 150 سال زندان و بازگرداندن اموال 

محکوم شد.
یک کارشناس منصوب شده توسط دادگاه، بیش از 13 
میلیارد دالر از 17/5 میلیارد دالر تخمین زده شــده از 

ثروت مالباختگان را بازیابى کرد.

تقلب در همه بازارها به چشم مى خورد و از جمله در بازار 
کتاب. اما تقلب داریم تا تقلب! بعضى تقلب ها هســت 
که واقعًا دود از ســر آدم بلند مى کند. یک نمونه از آن را 
خبرنگار روزنامه «فرهیختگان» در قالب یک گزارش از 
بازار ترجمه کردن کتاب ها  واکاوى کرده است. خالصه 

گزارش «فرهیختگان» این است: 
«مترجمان کتاب ها خیالى هســتند و ناشــر فقط براى 
اینکه خودش را راحت کند از نســخه موجود کپى کرده 
و درنهایت آن را با قیمتى کمتر از ناشــر اصلى در بازار 

عرضه مى کند.»
این هم روایت خبرنگار این روزنامه از پیگیرى اش درباره 

سوژه عجیب مترجمین قالبى:
«در یکى از فروشگاه هاى مترو کتابى را دیدم. طراحى 
جلد و بخش هایى از متن متفاوت از کتابى بود که توسط 
انتشارات اصلى منتشر شــده بود. کتاب "ملت عشق"، 
کتابى که این روزها در هر کتابفروشــى مى توانید آن را 
پیدا کنید، براى همین تا کتاب را دیدم، برداشــتم و اسم 
ناشر و مترجم را نوشتم. جلوى عنوان مترجم، نام بهناز 
زارع سرحدى نوشته شده بود. قبًال شنیده بودم خیلى از 
این نام ها وجود خارجى ندارند اما برایم جالب شد ببینم 
آیا براى ترجمــه این کتاب هم چنین اتفاقــى افتاده یا 
نه؟ با ناشــر تماس گرفتم و گفتــم مى خواهم با خانم 
زارع سرحدى گفتگویى داشــته باشم. کسى که گوشى 
را برداشته بود خودش را منشــى دفتر نشر معرفى کرد 
و بعد هم گفت کسى نیســت و بعداً تماس بگیرید؛ روز 
بعد تماس گرفتم و گفتم مى خواهم با مسئول انتشارات 
صحبت کنم. گفتند چند ساعت دیگر... بعد از چند ساعت 
باالخره توانستم با آقایى که خودش را «ناصر. م» معرفى 
مى کرد، صحبت کنم. گفتم بله خیلى دلم مى خواهد با 
خانمى که کتاب "ملت عشــق" را ترجمه کرده است، 
صحبت کنم. کمى مکث کرد و گفت: "االن نمى توانند 
گفتگو کنند، چون ایران نیســتند." گفتم اشکالى ندارد، 
شماره شان را بدهید من در شبکه هاى اجتماعى با ایشان 

صحبت مى کنم، مى خواهم درمورد نحوه کارشان و نوع 
ترجمه شان بپرسم. دوباره مکثش طوالنى شد و گفت: 
"بگذارید خودم با ایشان صحبت کنم و بعد خبر مى دهم." 
قبول کردم و شماره ام را گرفت و قرار شد تا دو روز بعد خبر 
بدهد. اما بعد از چهار روز دوباره خودم به سراغشان رفتم 
و درنهایت هیچ اتفاقى نیافتــاد و خانم مترجم همچنان 
در پرده غیب بود! و در آخر هم با ایــن نکته که مترجم 
نمى خواهد صحبت کند، داستان را فیصله دادند. البته این 
نکته را حدس مى زدم و مشخص بود این اتفاق مى افتد. 

چون اصًال مترجمى به این اسم وجود نداشته و ندارد.»
خبرنگار روزنامه «فرهیختگان» براى محکم کارى به 
سراغ یک ناشر و مترجم دیگر هم مى رود اما این بار هم 
ناشر اجازه رونمایى از مترجم «خیالى» را نمى دهد! او را 
«نسترن دل آویز» معرفى کرده اند که خبرنگار تقاضاى 
گفتگوى حضورى بــا وى را مطرح مى کند اما ناشــر 
اجازه نمى دهد حتى تلفنى هم با او صحبت شود. نهایتًا 
سئواالت به شکل مکتوب تحویل ناشر شده و پاسخ ها 
هم مکتوب دریافت مى شود در حالى که خبرنگار معتقد 

است همه چیز ساختگى اســت و این مترجم ها اساسًا 
وجود خارجــى ندارند و ترجمه ها، کپــى از روى اولین 

ترجمه مجاز موجود در بازار است.
در گزارش روزنامه «فرهیختگان» آمــار جالبى هم از 
کتاب هایى درج شد که توسط ناشرهاى مختلف منتشر 
شده است. به اســتناد این آمار، کتاب «ملت عشق» تا 
امروز توسط 89 ناشر چاپ شده، کتاب «خاطرات میشل 
اوباما» را 48 ناشر منتشر کرده اند، کتاب  «وقتى نیچه 

گریست» را 60 ناشر منتشر کرده  و...

آرمان کیانى

ترجمه هایى که مترجم ندارند!

جایگاه ایران در فهرست قدرتمندترین 
پاسپورت هاى دنیا در سال 2021 

چه مى کنند واسطه ها در بازار خرما  

بزرگ ترین کالهبردار مالى تاریخ  درگذشت

سانسور کردن تصاویر مرتبط با «شان مسى الیس»، یکى 
از کمک داورهاى مطرح لیگ برتر انگلیس در تلویزیون 

ایران، در رسانه هاى انگلیسى بازتاب پیدا کرد.
«دیلى میل» در گزارشى به سانسور تصاویر تلویزیونى در 
ایران هنگام پخش مسابقات فوتبال پرداخت. در خبر این 
رسانه انگلیسى آمده است: «تلویزیون ایران در جریان 
پخش بازى تاتنهام - منچســتریونایتد بیش از 100 بار 
تصویر دریافتى از ورزشــگاه را قطع کرد تا شان مسى 

الیس، کمک داور بازى را، به مخاطبانش نشان ندهد.»
در گزارش «دیلى میل» آمده اســت: «تلویزیون ایران 
در عوض نماى بیرونى ورزشــگاه تاتنهام هاتســپر و 

خیابان هــاى انفیلد را به مخاطبانش نشــان داد. گفته 
مى شود این اقدام به دلیل نامشروع بودن پوشش کمک 

داور زن مسابقه در ایران صورت گرفته است.»
در ادامه این گزارش اشاره اى به شرایط حضور زنان در 
ورزشــگاه هاى ایران صورت گرفته است. همچنین در 

بخش پایانى این خبر آمده است: 
«این اولین بارى نبود که تلویزیون ایــران فوتبال را با 
سانسور پخش کرد. در سال 2018 هم یک شبکه ملى 
ایران در جریان پوشش بازى آاس رم مقابل بارسلونا در 
مرحله یک چهارم نهایى لیــگ قهرمانان اروپا، به طرز 

عجیبى قسمتى از لوگوى باشگاه رم را سانسور کرد.»

سانسور فوتبال در صداوسیما 
سوژه «دیلى میل» شد

  گلریز برهمند / روزیاتو |
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859 زندانى
 چشم انتظار آزادى 

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان در خصوص آزادى 
زندانیان در ماه مبارك رمضان، گفت: در سال جارى 859 
زندانى جرائم غیرعمد و مالى که بدهى آنها بالغ بر 700 
میلیارد تومان است چشم انتظار آزادى هستند. محمود 
ضیایى فرد افزود: در سال گذشته توسط ستاد دیه استان 
اصفهـان 730 زندانى آزاد شـدند و 218 میلیـارد تومان 
بدهـى آنها بود کـه 152 میلیارد آن توسـط بخشـش و 

رضایت شاکیان تأمین شد.

نیمه تعطیل
 در تاخت وتاز کرونا

برخى واحد هاى فروش تلفن همـراه در بازار اصفهان 
غافـل از محدودیت هـاى کرونایى مشـغول فعالیت 
هسـتند.. در بررسـى میدانـى خبرنـگار خبرگـزارى 
صداوسـیماى مرکـز اصفهـان از رونـد اجـراى 
محدودیت هاى کرونایى در بازار موبایل شهر اصفهان 
در خیابان احمد آباد مشخص شد برخى واحد ها رعایت 
کردند و کرکره هاى مغازه هایشان پایین کشیده شده 
بود و برخى هم بى توجه به مصوبات ستاد کرونا فعال 
بودند. به نظر مى رسد نظارت هاى میدانى باید فراگیر تر 
شود و از سویى دیگر مسووالن به معیشت کسبه هم 

توجه داشته باشند.

استخدام نیروهاى 
غیرمتخصص؟! 

مدیرعامل شرکت پسماند شاهین شهر گفت: فشارهاى 
سیاسى براى استخدام نیروهاى غیر متخصص و مازاد 
در مدیریت پسماند شاهین شهر آزاردهنده است. مسعود 
عارفیان جزى در گفت وگو با «مهر» خاطرنشان ساخت: 
شرکت پسـماند شهرسـتان هاى شاهین شـهر، میمه، 
برخوار و خمینى شهر تمام تالش خود را براى استخدام 
نیروهاى متخصص و جوان بکار گرفته اما ایجاد حاشیه 
و برخى فشارهاى سیاسى از سوى برخى خواص براى 
بکارگیرى نیروهاى انسانى مازاد و غیر متخصص آزار 

دهنده است.

کشف 14 پراید طى48 ساعت
فرمانـده انتظامـى شهرسـتان اصفهـان از کشـف 14 
دسـتگاه خودروى پراید سـرقتى فاقد تجهیزات ایمنى 
در اجراى طرح کاشـف خبـر داد.  سـرهنگ حمیدرضا 
اکبرى بیان داشـت: دراجراى طرح کاشـف که توسـط 
ماموران اصفهان در دو شب متوالى ادامه داشت هر شب 
7 دستگاه پراید مسروقه کشف شد. وى گفت:در مجموع 
14 دستگاه متاسفانه فاقد تجهیزات ایمنى کشف شد که 
پس از طى مراحل قانونى به مالکان بازگردانده مى شوند.

تجهیز چاه آب نیرو 
با توجه بـه کاهـش بارندگى هاى سـال جـارى و لزوم 
استفاده از منابع آب زیر زمینى اقدامات الزم براى تجهیز 
چاه آب حوادث منطقه4 صورت گرفت. گفتنى است در 
این عملیات از یک دستگاه الکترو پمپ شش طبقه و 66 
متر لوله گالوانیزه 4 استفاده شد. الزم به توضیح است پس 
از انجام نمونه گیرى هاى میکروبى و شیمیائى، آب چاه 
توسط آزمایشگاه ستاد آبفا و مرکز بهداشت استان با دبى 

حدقل 20 لیتر بر ثانیه در مدار بهره بردارى قرار گرفت.

عملکرد آبفاى براآن و کراج 
گزارش عملکرد 1399 آبفاى منطقه براآن و کراج منتشر 
شـد. در این گزارش که به بررسـى عملکـرد واحدهاى 
مختلف این امور پرداخته، آمده اسـت: در سـال گذشته 
نزدیک به دوهزار متر از شـبکه توزیع آب مناطق تحت 
پوشـش، اصالح و بازسـازى شـد. عالوه بر این دو باب 
حوضچه شیرآالت و کنتور حجمى ایسـتگاه کبوتر آباد 
و مخزن ذخیـره آب روسـتاى چیرمان، بـا ظرفیت 70 
مترمکعب احداث شد و به بهره بردارى رسید. رسیدگى 
به حوادث خطوط انتقال و شـبکه توزیع آب، شستشوى 
مخازن هوایى و زمینـى ذخیـره آب و...از دیگر مواردى 

است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

خبر

امام جمعه اصفهــان در دیــدار معاون امــور اجتماعى و
 استان هاى ســتاد اجرایى فرمان حضرت امام(ره) با تأکید 
بر مســئله حمایت از تولید اظهار کرد: رهبر معظم انقالب 
اسالمى سال هاست که نسبت به ضرورت حمایت از تولید و 
آثار مثبت آن بر روى اقتصاد کشور تأکید دارند اما متأسفانه آن 
کسانى که باید فرمایشات ایشان را به مرحله اجرا دربیاورند در 
غفلت هستند و از خواب بیدار نمى شوند؛ متأسفانه دولت ها 

نسبت به مسئله تولید توجه کافى ندارند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد با بیان اینکه تولیدکنندگان 
به نوعى کارگر دولت هستند افزود: تولیدکنندگان با ایجاد 
اشــتغال، افزایش صادرات، کاهش هزینه تولید و پرداخت 

مالیات بهترین یاور براى دولت ها هســتند؛ اگر دولت ها با 
در اختیار قرار دادن زمین، آب و برق رایگان، اجراى معافیت 
مالیاتــى چندســاله و پرداخت تســهیالت ارزان قیمت از 
تولیدکنندگان حمایت کنند، پس از راه اندازى خطوط تولید، 
همین تولیدکننده با پرداخت مالیــات و ارزآورى  که براى 

کشور دارد حامى خوبى براى دولت خواهد بود.
امام جمعه اصفهان بیان کــرد: وجود بانک هاى خصوصى 
مانعى براى تولید محسوب مى شود چراکه بانک ها با ایفاى 
نقش مخرب در اقتصــاد از طریق خریدوفروش ســکه و 
خریدوفروش زمین و پرداخت سودهاى کالن مانع از ورود 

سرمایه هاى مردمى در بخش تولید مى شوند. 

مسئول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: نزدیک به 24 هزار نفر در این استان 

از 2 ماه گذشته تا کنون واکسن کرونا را دریافت کردند.
واکسیناســیون علیه کرونا در اصفهان همزمان با ســایر 
استان ها، 21 بهمن 99 با فرمان رییس جمهورى آغاز شد.

رضا فدایى افزود: از 21 بهمن سال گذشته تاکنون حدود 
24 هزار نفر در اســتان اصفهان دوز اول واکسن کرونا را 
دریافت کردند که شامل کادر درمان و بهداشت، سالمندان 

و جانبازان در آسایشگاه ها و پزشکان مطب دار است.
وى با بیان اینکه تعدادى از این افراد دوز دوم واکسن کرونا 
را نیز دریافت کردند، اظهار داشت: براى واکسیناسیون کادر 

درمان، بخش مدیریت بیمارســتان هاى دانشگاه علوم 
پزشکى و براى پزشکان مطب دار، سازمان نظام پزشکى 

برنامه ریزى کرده اند.
فدایى بدون اشاره به تعداد افرادى که دوز دوم واکسن کرونا 
را نیز دریافت کردند، تاکید کرد: کادر درمان و بهداشــت 
اصفهان هنوز بطور کامل واکسینه نشده اند و الزم است 

سهمیه بیشترى براى این استان تخصیص یابد.
وى ابتالى تعــدادى از کادر درمان اســتان اصفهان به 
بیمارى کووید 19 پس از دریافت واکســن کرونا را تایید 
کرد و گفت: دلیل آن عدم ایمنى کامــل پس از دوز اول 

واکسن است.

24 هزار نفر در اصفهان 
واکسن دریافت کردند

بانک هاى خصوصى مانعى 
براى تولید محسوب مى شوند 

مدیرکل امور اقتصادى و دارایى اســتان اصفهان گفت: 
سهامداران ســهام عدالت که روش غیرمستقیم را براى 
مدیریت ســهام خود انتخاب کرده اند، باید براى حفظ 
حقوق خود و بهره مندى از مزایاى این ســهام در اولین 
فرصت نســبت به تکمیل اطالعات در ســامانه سجام 

اقدام کنند.

على صبوحى در خصوص آخرین وضعیت مشــموالن 
سهام عدالت کشــور و اســتان و زمان برگزارى مجمع 
شرکت سرمایه گذارى سهام عدالت استان اصفهان، اظهار 
کرد:  سهامداران سهام عدالت در کل کشور 49 میلیون 
و 152 هزار و 741 نفر هستند که از این تعداد 2 میلیون و 

661 هزار و 831 نفر، در استان اصفهان هستند.

وى افزود: از این تعداد 32 درصد معادل 854 هزار و 903 
نفر مدیریت مستقیم و 68 درصد معادل یک میلیون و 806 
هزار و 928 نفر مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت خود را 

به ارزش 24.7 هزار میلیارد تومان دارا هستند.
مدیرکل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان با اشاره 
به مصوبه اخیر شوراى عالى بورس، که مقرر است مجامع 
شرکت هاى ســرمایه گذارى استانى ســهام عدالت به 
صورت الکترونیکى از نیمه دوم اردیبهشــت تا نیمه اول 
خرداد ســال جارى برگزار  شــود، تاکید کرد: آن گروه از 
سهامداران ســهام عدالت که روش غیرمستقیم را براى 
مدیریت ســهام خود انتخاب کرده اند، باید براى حفظ 
حقوق خود و بهره مندى از مزایاى این ســهام از جمله 
دریافت سود سهام، شرکت در انتخابات و مجامع عمومى 
و اعمال راى در انتخاب هیأت  مدیره، در اولین فرصت و 
فوریت نسبت به تکمیل اطالعات در سامانه سجام و احراز 

هویت خود اقدام کنند.
وى یادآور شــد: براساس مصوبه شــوراى عالى بورس 
28 فروردین ماه 1400 (امروز) آخریــن مهلت ثبت نام 
متقاضیان عضویت در هیات مدیره شرکت هاى سرمایه 
گذارى استان است، بنابراین براى افزایش کیفیت فرآیند 
انتخاب و تشکیل هیات مدیره شــرکت سرمایه گذارى 
استان، افراد صاحب صالحیت فنى و حرفه اى که با دانش 
الزم بتوانند امتیاز دستورالعمل تایید صالحیت حرفه اى 
مدیران نهادهاى مالى را کســب کنند، حداکثر مى توانند 
تا روز شــنبه 28 فروردین ماه 1400 از طریق ثبت نام در 
سامانه ســتان setan.seo.ir در انتخابات هیأت  مدیره 
کاندیدا شده و خود را در معرض رأى سهامداران قرار دهند.
صبوحى تاکید کرد: هر چه تعداد کاندیداهاى صالحیت 
دار ثبت نام کرده براى عضویت هیات مدیره شــرکت 
بیشتر باشــد امکان انتخاب شایســته ترین ها توسط 
سهامداران براى تشــکیل هیات مدیره قوى و باکیفیت 

بهتر و مطلوب فراهم خواهد شد.

امروز آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان عضویت
 در هیئت مدیره شرکت هاى سرمایه گذارى اصفهان است

آغاز فاز جدید گردش مالى
 سهام عدالت

ماموران انتظامى اســتان اصفهان موفق به کشف 2200 
کیلوگرم مواد مخدر در این خطه شدند.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفــت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبى  و  قم  با انجام اقدامات 
اطالعاتى از تردد ســوداگران مرگ در محورهاى شرقى 
اســتان اصفهان مطلع و موضوع را به پلیس مبارزه با مواد 

مخدر این استان اطالع دادند. سردار محمد رضا میرحیدرى 
افزود: یک گروه از ماموران مجرب پلیــس مبارزه با مواد 
مخدر  اصفهان  و شهرستان اردستان  نیز وارد عمل شدند 
و سه کامیون کشنده متعلق به سوداگران مرگ را در محور 
ترانزیت اردستان شناسایى و متوقف کردند. فرمانده انتظامى 
استان اصفهان با اشاره به اینکه یکى از این کامیون ها راه 

پاکن و بدون مــواد مخدر بود ادامه داد: در بازرســى از دو 
خودروى دیگر 2 تن و 200 کیلو مرفین و هرویین که در کف 
اتاق بار خودرو جاساز شده بود کشف شد. این مقام انتظامى 
اظهار داشت:در این عملیات یک گروه قاچاق مواد مخدر 
منهدم، سه کامیون کشنده توقیف و سه قاچاقچى دستگیر 

و تحویل مراجع قضایى شدند.

2 تن مواد مخدر در استان اصفهان کشف شد

مدیر مجموعه تاریخى، فرهنگى و مذهبــى تخت فوالد اصفهان گفت: برنامه  "فرمول 
جاذبه" براى معرفى مشاهیر آرامستان تخت فوالد، از شبکه 2 سیما در ماه مبارك رمضان 

پخش مى شود.
سیدعلى معرك نژاد با اشاره به اینکه قبرستان تخت فوالد، دومین آرامستان بزرگ در 
جهان تشیع است، گفت: هدف ما شناساندن شخصیت هاى ارزشمند تاریخى و فرهنگى 

مدفون در این مکان است.
او بیان کرد: فرمــول جاذبه با هــدف حفظ و معرفى مشــاهیر ایران زمیــن در قالب 
بیان زندگى نامه 13 نفر از بزرگان تخت فوالد شــامل جالل الدین همایى، ابوالقاســم 
میرفندرسکى، جالل تاج اصفهانى، محمدحسین مصورالملکى، سید محمد صمصام، 
عبدالجواد فالطورى، محمدباقر زند کرمانى، سلیمان خان رکن الملک، سید محمدباقر 
درچه اى، حسین خرازى، بى بى مریم بختیارى، نصرت سادات امین و حاج رحیم ارباب 

پخش خواهد شد.
معرك نژاد درباره علت نامگذارى این برنامه گفت: سبک زندگى اسالمى این بزرگان، 

فرمولى براى موفقیت هر یک از مخاطبان خواهد بود.

معرفى مشاهیر تخت فوالد با «فرمول جاذبه»

رئیس هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان گفت: کم 
تحرکى، چاقى، استرس، سیگار و دخانیات، پرخورى 
و مصرف غذاهاى پرانــرژى، از عوامل اصلى بروز 
دیابت اســت و اصفهان از جمله شهرهایى است که 

آمار دیابت در آن باال است. 
محمدعلى عطارى اظهار کرد: از آنجا که اصفهانى ها 

تمایل زیادى به مصرف غذاهاى شــیرین دارند به 
همین دلیل جزو شهرهاى پرجمعیت از نظر بیماران 

دیابتى قرار گرفته است.
وى از افزایش تعداد بیماران دیابتى در سال هاى اخیر 
خبر داد و افزود: حدود 8 هزار بیمار در خیریه بیماران 

دیابتى داراى پرونده هستند.

نتیجه عالقه اصفهانى ها به شیرینى! 

درمدت حدود دوهفته اخیر، 11 پرستار از 150 پرستار 
شاغل در بیمارستان شهید رجایى داران به کرونا مبتال 
شده اند. رئیس بیمارستان شهید رجایى داران با اشاره 
به اینکه 85 درصد از کادر درمان این بیمارستان علیه 
کرونا واکسینه شده اند افزود: افرادى را داشتیم که بعد 
از واکسیناسیون به کرونا مبتال شدند چرا که دستیابى 
به ایمنى و مصونیت بعد از تزریق واکسن نیاز به یک 

دوره 40 روزه دارد.
مهدى ابن النصیر افزود: واکسینه نشدن تمام کادر 

درمان و ارتباط مســتقیم آنها با بیماران و همچنین 
خســتگى مزمن کادر درمان موجب کاهش سطح 

دفاعى و ایمنى بدن آنها شده است.
وى با ابراز نگرانى از ابتــالى کادر درمان به کرونا و 
خارج شدن آنها از چرخه خدمت در این زمان حساس 
گفت: اواخر اسفند 99 فقط یک تا دو بیمار کرونایى در 
بیمارستان بسترى بود ، اما در ایام عید آمار افزایش 
یافت به گونه اى که تا 14 فروردین به یکباره 75 بیمار 

کرونایى در بیمارستان بسترى شدند.

ابتالى 11 پرستار دارانى به کرونا

فرمانده انتظامى شهرستان گلپایگان از دستگیرى 
سه زن ســارق که به زور وارد خانه مرد مسنى شده 
و 100 میلیون ریال وجه نقد را از او ســرقت کرده 

بودند خبر داد. 
سرهنگ على سبحانى بیان داشــت: ساعت یک 
بامداد تماسى با سامانه 110 پلیس گرفته شده و یک 
مورد سرقت از منزل اعالم شد که بالفاصله گشت 
انتظامى به محل اعزام شــد. در بررسى هاى بعمل 

آمده مشخص شد 3 سارق زن به زور وارد منزل مرد 
مسنى شده اند و  100 میلیون ریال وجه نقد را از او 

سرقت کرده بودند.
فرمانــده انتظامى شهرســتان گلپایــگان افزود: 
کارآگاهان پلیس آگاهى وارد عمل شــدند و هویت 
ســارقان را که ســه زن بودند و قبال در منزل این 
مرد مســتاجر بودند شناســایى و آنها را دســتگیر

 کردند.

زنان سارق پول هاى مرد ُمسن را سرقت کردند 

رئیس اتحادیه گز و شیرینى فروشان استان اصفهان 
از افزایش 50درصدى قیمت مواد اولیه زولبیا و بامیه 

نسبت به سال گذشته خبر داد.

حسن شریفى با اشاره به قیمت زولبیا و بامیه گفت: 
قیمت زولبیا و بامیه درجه 1 هر کیلو 38 هزار تومان، 

درجه 2 هر کیلو 36 هزار تومان به فروش مى رسد.

او افزود: قیمت مواد اولیه ماننــد آرد و روغن و تخم 
مرغ، نشاسته و ماســت و... به طور میانگین نسبت 
به ســال گذشــته 50 درصد افزایش داشته است. 
رئیس اتحادیه گز و شیرینى فروشان 
استان اصفهان با اشــاره به افزایش 
قیمت هر یک از مواد اولیه بیان کرد: 
در مقایســه با سال گذشــته روغن با 
افزایش 210 درصدى، شکر با افزایش 
100 درصدى، ماست با افزایش 160 
درصدى و نشاســته با افزایش 115 

درصدى همراه بوده است.
شــریفى تصریح کرد: صحبت هایى 
در خصوص ارائه روغن سرخ کردنى 
با قیمت پایین تر به اتحادیــه و توزیع در واحد هاى 
صنفى صورت گرفته که امیدواریم در روز هاى آینده 

عملى شود.

علت گران شدن زولبیا و بامیه در اصفهان

مرغ ها را با خوراندن تریاك به آنها رشد مى دهند و اگر 
جوجه کباب بخورید تست اعتیاد شما مثبت مى شود! 
این شــایعه اى اســت که این روز ها در شبکه هاى 
اجتماعى دســت به دســت مى چرخد و حتى ذهن 

عده اى را به خود مشغول کرده است. 
مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان مى گوید: 
ســوژه اى که با عنوان مرغ هاى تریاکى بازنشر شد 
مربوط به بهمن ســال 1398 و به نقل از ریاســت 
سازمان دامپزشــکى کشــور  رفیعى پور است که 
همان زمان هم تکذیب شــد. این خبر جعلى مربوط 

به اســتان اصفهان نبود و کل تولیدکنندگان مرغ را 
متهم مى کرد.

شــهرام موحدى گفت: هیچ واحــد مرغدارى مجاز 
نیست بدون تایید سازمان دامپزشکى از محصولى در 
رژیم غذایى و دارویى براى پرورش طیور استفاده کند. 
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان اظهار کرد: مردم 
مطمئن باشند این بحث ها جعلى است، از پلیس فتا 
هم خواسته ایم که موضوع را پیگیرى کنند، زیرا مردم 
در حال حاضر با توجه به مشکالتى که کرونا ایجاد 

کرده نیاز به آرامش بیشترى دارند.

جوجه کباب بخورید، تست اعتیادتان مثبت مى شود!

مدیــر منطقــه 15 شــهردارى اصفهــان گفت: 
با بهره بــردارى کامل از مجموعه پل هاى شــهید 
ســلیمانى به عنوان بخشــى از رینگ چهارم حلقه 
حفاظتى کالنشهر اصفهان، مشکل تردد خودرو هاى 
سنگین به داخل شهر از سمت شرق حل خواهد شد.

مسعود قاســمى درباره زمان بهره بردارى از پروژه 
پل هاى شهید ســلیمانى اظهار کرد: بخشى از این 
پروژه در انتهاى ســال قبل شــامل پل شماره یک 
زیر بار ترافیک رفته وعملیــات احداث مابقى پل ها 

نیز تقریبا به اتمام رســیده که پس از رفع نواقص و 
عالمت گذارى به زودى به طــور کامل از این پروژه 

بزرگ بهره بردارى خواهد شد.
مدیر منطقه 15 درباره مزایاى ایــن طرح گفت: با 
بهره بردارى کامل از این پروژه خودروهاى سنگین 
دیگر نیازى به ورود به شــهر ندارند و از طریق حلقه 
حفاظتى مســیر خود را طى خواهند کرد که این امر 
موجب کاهش ترافیک در شــرق اصفهان و آرامش 

بیشتر ساکنین شهر به ویژه منطقه 15 خواهد شد.

مشکل تردد خودروهاى سنگین
 در شرق اصفهان حل شد

عضو هیات علمى دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: وجود 
بافت فرسوده و آثار تاریخى در اصفهان باعث شده است 
تا زمین لرزه هاى با شدت پایین نیز اهمیت داشته باشد و 

خطرساز محسوب شود.
فرشته پرورش در وبینار مدیریت بحران و راهکارهاى 
پیشگیرى و کنترل مخاطرات در استان اصفهان افزود: 
لرزه خیزى اصفهان نسبت به برخى از استان هاى دیگر 
به نسبت پایین است و زلزله هاى با قدرت 6 یا بیشتر در 
مقیاس امواج درونى زمین (ریشتر) در آن کمتر داشتیم اما 
عواملى مانند بافت فرسوده شهرى و آثار تاریخى باعث 

شــده تا زمین لرزه هاى با شــدت پایین براى مدیریت 
بحران اهمیت داشته باشد.

وى با تاکید بر اینکه اســتان اصفهــان مجموعه اى از 
بحران هاى طبیعى است، اضافه کرد: حدود 20 درصد از 
سیل هاى کشور در استان اصفهان رخ داده و این موضوع 
قابل تامل است که چرا نمى توانیم از آب استفاده بهترى 

داشته باشیم.
این استاد دانشــگاه، رانش و فرونشســت زمین را یکى 
دیگر از بحران هاى استان اصفهان خواند و تصریح کرد: 
این خطه باالترین نرخ فرونشســت زمین را در بین همه 

استان ها دارد که کمبود بارش، ساختار زمین شناسى، تمرکز 
بر روى برخــى نقاط براى کشــاورزى و مصرف بى رویه 

سفره هاى آب زیر زمینى از دالیل آن بشمار مى آید.
وى، خشکســالى را یکى دیگر از بحران هاى ناشى از 
فرایندهاى جوى طوالنى مدت دانســت و گفت: سطح 
آب هاى زیرزمینى در اســتان اصفهان ســاالنه یک تا 
یک و نیم متر کمتر مى شود، حجم آب پشت سد زاینده 
رود به شدت کاهش یافته و 96 درصد تاالب بین المللى 
گاوخونى خشک است که باعث تبدیل شدن آن به کانون 

ریزگرد شد.

زمین لرزه هاى با شدت کم هم براى اصفهان خطرساز است
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آرمان زرین کوب، تهیه کننده ســریال ماه رمضانى «یاور»  گفت: این روزها 
همزمان با پخش، ضبط سریال را با حضور دو کارگردان ادامه مى دهیم.

تهیه کننده سه گانه پرطرفدار «ستایش» یادآور شــد: مبتال شدن ارسالن 
قاسمى به کرونا ســرعت عمل ما را پایین آورده و منتظر بهبود او هستیم تا 
صحنه هاى باقى مانده را ضبط کنیم. وى تصریح کرد: گرچه قاسمى خارج از 
پروژه به این ویروس مبتال شده ولى براى اطمینان از تمام اعضاى گروه تست 

گرفتیم که خداراشکر نتایج منفى بود.
بازیگران «یاور» عبارتند از داریوش ارجمند، محمد حاتمى، مهوش افشارپناه، 
زهرا سعیدى، شبنم فرشادجو، علیرضا باقرى، ارسالن قاسمى، محمد رشنو، 
فقیهه سلطانى، بهادر زمانى، مزدك رستمى، شیوا خنیاگر، غزل مقبلى، فروغ 
قجابگلى، بهزاد خرازى، رســول توکلى، محسن افشار، على میالنى، مهرى 

امیرحسینى، با هنرمندى اسماعیل محرابى، پرویز فالحى پور.
این سریال با نویسندگى سعید مطلبى ساعت 20 و 15 دقیقه از شبکه سه سیما 

روى آنتن مى رود.

مرحوم محسن قاضى مرادى، بازیگرى قدیمى که شامگاه 
چهارشنبه هفته گذشته درگذشت، در بیش از 40 سریال 

تلویزیونى ایفاى نقش کرده بود. 
قاضى مرادى حضور در قاب تلویزیون را با ایفاى نقش در 
تله تئاتر آغاز کرد. او در ادامه به این حضور، وجوه دیگرى 
هم بخشــید و البته به ژانر کمدى بیــش از همه تمایل 
نشان داد. در میان سریال هایى که قاضى مرادى در آنها 
بازى کرده است، نام سه سریال رمضانى و چند مجموعه 

نوروزى هم دیده مى شود.
آخرین مجموعه اى که محسن قاضى مرادى در آن بازى 
کرد، «هیوال» ســاخته مهران مدیرى در شبکه نمایش 
خانگى بود که به ســال 97 برمى گــردد. در حقیقت این 
سریال، آخرین نقش آفرینى قاضى مرادى مقابل دوربین 

پروژه هاى تصویرى هم محسوب مى شود.
اما بازى در آخرین ســریال تلویزیونى براى این بازیگر 
فقید، در سال 94 و با ایفاى نقش در پروژه «شمعدونى» 
سروش صحت رقم خورد. او که در اواخر عمر از بیمارى 
پارکینسون رنج مى برد، در این سال هاى آخر نتوانست به 
دلیل عوارض آن، ایفاى نقش کند و در نهایت هم به دلیل 

همین بیمارى جانش را از دست داد.
قبل از «شمعدونى»، قاضى مرادى در سریال ماه رمضانى 
«هفت سنگ» به عنوان بازیگر مهمان حاضر شده بود. 
این مجموعه تلویزیونى رمضان سال 1393 از شبکه سه 
پخش شد و کارگردانى آن را علیرضا بذرافشان عهده دار 
بود. مرحوم پرویز پورحسینى که ســال گذشته به دلیل 

ابتالء به کرونا او را هم از دســت دادیم از دیگر بازیگران 
«هفت سنگ» بود.

«هفت سنگ» تنها پروژه رمضانى نبود که مرحوم قاضى 
مرادى مقابل دوربینش رفته بود. او پیشــتر در ســریال 
«پشت کنکورى ها» ایفاى نقش کرده بود که در رمضان 
81 توسط پریسا بخت آور با فیلمنامه اى از اصغر فرهادى 
کارگردانى شد و قاضى مرادى در آن نقش پدر محسن (با 

بازى برزو ارجمند) را ایفا مى کرد.
مرحوم سیروس گرجســتانى بازیگرى که عالم تصویر 
ســال گذشــته از حضور او هم براى همیشــه محروم 
شــد، دیگر بازیگرى بود که در این ســریال ایفاى نقش

 مى کرد.
«چمدان» دیگر ســریال ماه رمضانى اســت که مرحوم 
قاضى مرادى حدود 9 ســال قبل، مقابل دوربین آن رفته 
بود. این سریال رمضان 91 روى آنتن رفت و داستان یک 
«چمدان» را دنبال مى کرد که دست به دست مى چرخید و 
ماجراهاى جالبى را پشت سر مى گذاشت. مهران غفوریان،  
شهره لرســتانى، فتحعلى اویسى، اکرم محمدى، ارژنگ 
امیرفضلى، فلور نظرى و یوسف صیادى دیگر بازیگران 

این سریال بودند.
«عید امسال» ساخته ســعید آقاخانى (1388)، «قرارگاه 
مسکونى» به کارگردانى ســید جواد رضویان (1387)  و 
مهمان پذیر طوبى (1381) از جمله سریال هاى نوروزى 
هســتند که در سالهاى گذشــته با نقش آفرینى محسن 

قاضى مرادى همراه شدند.

مرورى بر مجموعه هاى مناسبتى بازیگر پیشکسوت که شامگاه چهارشنبه درگذشت

قاضى مرادى در چند سریال رمضانى بازى کرد؟

«یاور» در انتظار بهبودى
 کروناى ارسالن قاسمى

سعید آقاخانى، کارگردان سریال «نون. خ » در 
نشســت تقدیر از عوامل این اثر گفت: ساخت 
سریال براى قومیت ها بســیار پرهزینه 
است و به شناخت و انگیزه باالیى 

احتیاج دارد.
آقاخانى گفــت: طرح 
اولیه این ســریال، 
قصــه اى در دل 
تهران بود، اما من 
پیشــنهاد دادم 
را  قصه  حتما 
درون یــک 
قومیــت و 
ج  ر خــا
تهران 

ببریم. براساس ظرفیت ها و شناختم نسبت به 
قومیت ُکرد فیلمنامه را بر این اســاس طراحى 
کردیم. هرچند روز اول که مى خواستیم پروژه 
را آغاز کنیم، مى دانســتیم هزینه این تصمیم 
باالســت و عمًال براى ما آورده مالى نخواهد 
داشــت، اما آقاى (مهدى) فرجى (تهیه کننده) 

موافقت کرد و شروع به ساخت کردیم.
وى افزود: تصمیم ما استفاده از نیروى انسانى 
شهرســتان و بازیگران بومى بــود. نیروهاى 
انسانى داخل شهرستان ها بسیار خوب و قوى 
هســتند و فقط به ســرمایه گذار متخصص و 
کاربلد احتیاج دارند تا به درستى هدایت شوند. 
واقعیت این است که در سینما و تلویزیون کار 
کردن با افراد حرفه اى گاهى ناامیدکننده است. 
چرا که همواره بحث پول و حاشیه مطرح است، 

اما تازه کارها از این حیث بســیار با پشــتکار و 
خالص هستند.

آقاخانى با اشاره به لزوم اصالح در بازنمایى از 
برخى قومیت ها، اشاره داشــت: من در دوران 
دانشجویى جرأت نمى کردم بگویم ُکرد هستم، 
زیرا تصورات درباره مردم کردســتان بسیار بد 
بود. اما حقیقت ماجرا این است که مردمى بسیار 

خون گرم، مهمان نواز و هنرمند هستند.
وى افزود: با پرداختن به قومیت هاى مختلف 
مى توان کارهاى جذابى ســاخت. اما باید این 
نکته را در نظر گرفت که ســاخت سریال براى 
قومیت ها بســیار پرهزینه است و به شناخت و 
انگیزه باالیى احتیاج دارد. حیف است در ساخت 
ســریال و آثار ســینمایى فقط به فکر ساخت 

فیلم هاى پرزرق و برق در تهران باشیم.

سعید آقاخانى:

 گاهى کار کردن با افراد حرفه اى ناامیدکننده است

قاضى مرادى همربود. مرحوم پرویز پورحسینى که ســال گذشته به دلیل  

سعید آقاخانى، کارگردان سریال «نون. خ »
نشســت تقدیر از عوامل این اثر گفت: ساخ
پرهزی سریال براى قومیت ها بســیار
است و به شناخت و انگیزه باالی

احتیاج دارد.
آقاخانى گفــت: طر
اولیه این ســریال
قصــه اى در د
بود، اما م تهران
پیشــنهاد دا
قصه حتما 

درون یــک
قومیــت
ر خــا
تهرا

 گاهى کار کر

گروه سوینا (سینماى نابینایان)، نسخه توضیح دار «پرواز بر فراز آشیانه 
فاخته» به کارگردانى میلوش فورمن را روز پنج شــنبه 26 فروردین ، با 

صداى پارسا پیروزفر منتشر کرد.
نظارت بر متن و ضبط این برنامه بر عهده کیوان کثیریان بوده، متن روایت 
آن را شیدا محمدطاهر نوشته و در استودیو فراز ضبط شده است. مرجان 

طبسى نیز صداى این برنامه را میکس و تدوین کرده است.
سوینا به مدیریت گالره عباسى هر ماه، نســخه ویژه نابینایان 2 فیلم 

سینمایى کالسیک را با همراهى هنرمندان منتشر مى کند.

پارسا پیروزفر
چشم نابینایان مى شود

به دنبال گزارش هایى مبنى بر ورود سیلوستر استالونه به سکونتگاه دونالد 
ترامپ در عمارت «مار-ئه-الگو» و خرید یک محوطه 35 میلیون دالرى 
در نزدیکى امالك رئیس جمهور ســابق آمریکا در فلوریدا، واکنش ها و 
انتقادات به این بازیگر باال گرفت. در همین راستا مردم در توئیتر با تعجب، 

هشدار و حتى انزجار به این اتفاق واکنش نشان دادند.
البته معلوم است که رابطه استالونه در گذشته با ترامپ دوستانه بوده و در 
مهمانى شب سال نو 2016  در عمارت او حضور داشت یعنى درست پس 
از آنکه او برنده ریاست جمهورى شده بود. بنابراین جاى سوال است که 
استالونه فوق العاده ثروتمند و میراث دار راکى  و رمبو در هالیوود، چرا باید 
همسایگى با باشگاه خصوصى ترامپ را انکار کند؟ و شاید هم با اتهامات 

شبکه هاى اجتماعى برخورد کند!
هرچند نماینده مطبوعاتى راکى  گفته است که سیلوستر استالونه با وجود 
این گزارش هاى مطبوعاتى، عضوى از باشگاه دونالد ترامپ نیست اما با 
این حال تماس ها از روز دوشنبه براى «لغو» این اقدام استالونه افزایش 
یافته؛ زیرا گفته مى شــود که او مبلغ 200 هزاردالر حق عضویت براى 

ارتباط اجتماعى خود با ترامپ هزینه مى کند.

یک حاشیه براى «آقاى رمبو»!

مجید مجیدى کارگردان صاحب سبک و جهانى سینماى کشور 
شمع تولد 62 سالگى خود را خاموش کرد، وى هم اکنون اکران 

فیلم سینمایى خورشید را در برنامه دارد.
مجید مجیدى با فیلم بچه هاى آســمان جزو پنج نامزد نهایى 
دریافت بهترین فیلم خارجى زبان اسکار 1998 بود و نخستین 
کارگردان ایرانى است که نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. 
مجیدى با چهار ســیمرغ بلورین بهترین کارگردانى جشــنواره 
فیلم فجر، رکــورددار دریافت این جایزه در میــان کارگردانان 

ایرانى است.
اولین فیلم هاى مجیدى چند فیلم کوتاه بودند، و اولین فیلم بلند 
وى به نام بدوك در سال 1370 برنده جایزه جشنواره فجر شد. 
بچه هاى آسمان سومین ساخته سینمایى وى به عنوان یکى از 

پنج نامزد بهترین فیلم خارجى زبان اسکار 1998 شده بود.
مجیدى تا ســال 2011 میالدى، تنها کارگردان ایرانى بوده که 
فیلمى از او نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. هم چنین او دو 
بار برنده جایزه بهترین فیلم و جایزه کلیساى جهانى در جشنواره 
بین المللى فیلم مونترال شده که در تاریخ این جشنواره بى سابقه 

بوده است.
مجیدى براى فیلم پدر تقدیرنامه فیلم برتــر را از چهاردهمین 
جشنواره فیلم لندن را نیز کسب کرده است. او نامزد جایزه طالیى 

جایزه ستالیت براى فیلم باران در سال 2001 شد.
همچنین مجیدى جایزه ویژه هیئت ملــى بازبینى فیلم را براى 
فیلم آواز گنجشک ها در سال 2009 به دست آورد و نامزد خرس 
طالیى جشــنواره بین المللى فیلم برلین براى همین فیلم آواز 
گنجشک ها در سال 2008 شد. از او به غیر از فیلمنامه هایى که 
خودش کارگردانى کرده، یک کتاب نیز به نام الله و پونه منتشر 

شده است.

«مجید مجیدى» 62 ساله شد

ر پو و م ب یز ب ی ر ى ر ر ش و
شدهاست.

باران کوثرى بازیگر ســینما که مبتال به کرونا شده است، این روزها مراحل 
درمان را در خانه سپرى مى کند.

جهانگیر کوثرى پدر این بازیگر خبر ابتالى این بازیگر را به کرونا تایید کرد و 
اظهار کرد: باران، خدا را شکر به کروناى خفیف مبتال شده و با آزمایش و اسکن 

ریه مشخص شده است که ریه اش درگیر نیست.
به گفته این تهیه کننده؛ بــاران کوثرى تا 10 روز آینده در خانه اســتراحت 

مى کند تا دوران قرنطینه اش را سپرى کند.
باران کوثرى بازیگر فیلم هایى چون عصبانى نیستم، خون بازى، کوچه بى نام، 
عرق سرد و ... این روزها در سریال ملکه گدایان براى شبکه نمایش خانگى 

مقابل دوربین رفته بود.

آخرین وضعیت باران کوثرى 
پس از ابتال به کرونا

آبیشــک باچان ، بازیگــر و فرزند آمیتــاب باچــان از دورانى صحبت کــرد که پــس از فیلم هاى 
شکست خورده  اى که در بالیوود داشت، تصمیم گرفته بود بازیگرى را رها کند اما کالم و سخنان پدرش 

او را از این کار منع کرد.
باچان مى گوید کــه پــدرم در آن مقطع زمانى بــه او پند و انــدرز داد. با وجودى که آبیشــک 
نقش آفرینى هاى خاطره انگیزى در کارنامه خود بجا گذاشته اما در یک برهه پشت هم فیلم هایش 

شکست اقتصادى خوردند و مورد توجه منتقدان کمتر قرار مى گرفتند.
باچان در مصاحبه جدید خود گفت که احساس مى کرد براى صنعت سینما ساخته نشده. او با پدرش 

مساله را در میان مى گذارد. و صحبت هاى باچان به آبیشک جسارت ادامه بازیگرى را مى دهد.
«شکست اجتماعى بسیار سخت اســت.آن دوران شــبکه هاى اجتماعى نبود.اما من از طریق 
رســانه ها و مطبوعات مطالب را مى خواندم و بعضى از روزنامه نگاران با کالم شــان من را آزار 
مى دادند و توهین مى کردند و عده دیگر مى نوشتند که من بازیگرى بلد نیستم. در برهه اى به فکر 
فرو رفتم که اصال ورودم به سینما اشتباه بوده حاال هر چقدر هم تالش کنم جواب نخواهم گرفت. 
نزد پدرم رفتم و به او گفتم که شاید من براى صنعت سینما ساخته نشده ام. پدرم گفت:من هرگز تو را 
براى کنار کشیدن تربیت نکردم.هر روز صبح که از خواب بیدار مى شوى باید زیر نور آفتاب براى 

موقعیت و جایگاه خود بجنگى. در مقام یک بازیگر با هر فیلم بهتر مى شوى.»
در ادامه آمیتاب باچان به آبیشک گفت که هر پیشــنهاد بازیگرى را پذیرفته و روى کارش فقط 

تمرکز کند.
پس از نمایش «گاو بزرگ» آمیتاب باچان که عادت دارد از فیلم ها و نقش آفرینى هاى خوب تعریف و 
براى بازیگران گل مى فرستد، از بازى آبیشک تمجید کرد. او نوشت که به عنوان پدر پیشرفت پسرش 

براى او لحظه افتخارآمیز را رقم زد.

کتاب تازه جى.کى. رولینگ نویسنده سرشناس مجموعه آثار «هرى پاتر» با داستان 
مربوط به ایام تعطیالت بچــه ها با کاراکترهاى 

تازه، پاییز امسال راهى کتابفروشى ها 
مى شود.

انتشاراتى «اسکالستیک» اعالم 
کرد داستان «خوك کریسمس» 

که قصه یک بچه بــه نام جک و 
یــک عروســک 
محبــوب (یــک 
خوك عروسکى) را 

که حاال گمشده است، 
روایت مى کند، اکتبر امسال منتشر 
مى شــود. کتاب «خوك کریسمس» 

روز مهــر 1400 در سرتاســر دنیا عرضه 
شــناخته مى شود. رولینگ بیشتر براى مجموعه کتاب هاى فانتزى «هرى  پاتر» 

مى شود، او اما با نام مستعار جى کى گالبریت رمان هاى جاسوسى نیز نوشته است او 
با این نام برخى از کتاب هاى مربوط به بچه ها از جمله «Ickabog» را نیز نگاشته 

است.تصاویر کتاب تازه رولینگ را جیم فیلد طراحى کرده است.

کتاب جدید خالق «هرى پاتر» 
پاییز منتشر مى شود

نصیحت «آمیتاب باچان» به «آبیشک باچان»

شکست خورده  اى که در بالیوو
منع کرد. اینکار او را از

باچان مى گوید کــه پــد
نقش آفرینى هاى خاطره ا
شکست اقتصادى خورد
باچان در مصاحبه جدیدخ
مساله را در میان مى گذار
«شکست اجتماعى بسیار
رســانه ها و مطبوعاتم
مى دادند و توهین مى کر
رفتم که اصال ورودم فرو
به او گفتم ک پدرم رفتم و نزد
براى کنار کشیدن تربیت
موقعیت و جایگاه خود بج
در ادامه آمیتاب باچان به

کزکند ت

نتان ى. رولینگ نویسنده سرشناس مجموعه آثار «هرى پاتر» با داس
طیالت بچــه ها با کاراکترهاى

ال راهى کتابفروشى ها 

سکالستیک» اعالم 
 «خوك کریسمس» 

ک بچه بــه نام جک و 
ســک 
یــک 
کى) را 

ده است، 
، اکتبر امسال منتشر 
ب «خوكکریسمس» 

 در سرتاســر دنیا عرضه 
«ه فانتز ها عهکتا ج ا ناختهشت ش « ات
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سرمربى سرشناس السد در سه تقابل آخرش با تیم هاى ایرانى 
در لیگ قهرمانان آسیا، آمار عجیبى داشته است.

تساوى چهارشنبه شب گذشته فوالد و السد باعث شد که ژاوى 
هرناندز در سومین بازى متوالى مقابل تیم هاى ایرانى نه تنها 
موفق به کسب برد نشود بلکه با خوش شانسى، اولین امتیازش 

از این سه تقابل را به دست آورد.

السد در مرحله گروهى فصل گذشته لیگ قهرمانان با سپاهان 
همگروه بود که بازى رفت را 0-3 از شاگردان امیر قلعه نویى 
برد اما در بازى برگشت و در شرایطى که صعود تیم قطرى به 
مرحله حذفى قطعى شده بود، این تیم 1-2 به سپاهان باخت 

تا محرم نویدکیا اولین و تنها بردش در آسیا را به دست آورد.
باخت به سپاهان باعث شد تا الســد به عنوان تیم دوم راهى 

مرحله حذفى شــود و در این مرحله به پرسپولیس بخورد و با 
یک گل به این تیم ببازد تا آلرژى ژاوى به پرسپولیس، تشدید

 شود!
چهارشنبه شب گذشته هم که السد در اولین بازى اش در مرحله 
گروهى، در دقایق آخر از شکست مقابل فوالد فرار کرد تا ژاوى 
در سه بازى آخرش با تیم هاى ایرانى، آمار خوبى نداشته باشد.

طلسم ژاوى مقابل تیم هاى ایرانى

وحید امیرى؛ یک لغزش 
و یک استارت 70 مترى! گلر بدشانس فوالد مانع 

باخت آسیایى تیمش شد
وینگر چپ تیم پرسپولیس 
در حالى در مصاف این تیم 
با الوحده امارات به پست 
دفاع کنارى منتقل شد که 
در این پســت نمایش قابل 

قبولى را ارائه کرد.
غیبت ســعید آقایى و فرشاد 
فرجى باعث شــد تا وحید 
امیــرى مهاجــم تیــم 
پرســپولیس به ســمت 
چپ خــط دفاعى منتقل 
شود و مثل چند بازى 
ســال گذشــته، 

در ایــن پســت 
نقــش  غیرتخصصــى 

آفرینى کند. 
او در دیدار با الوحده عملکرد قابل قبولى داشت و 
در یک صحنه با استارت 70 مترى خود را به محوطه 
جریمه رساند اما ارسال عیسى آل کثیر از او گذشت و 
این فرار دیدنى را بى اثر کرد. امیرى همچنین در دقیقه 
68 یک برخورد با عمر خریبین در محوطه جریمه داشت 
که به اعتقاد بازیکنان الوحده باید پنالتى گرفته مى شد اما 

این اتفاق رخ نداد.
امیرى در 10 دوئل مقابل بازیکنان الوحده شــرکت کرد و 70 
درصد آنها را با پیروزى پشت سر گذاشــت. او همچنین 7 کنش 
دفاعى داشت و نقش خود به عنوان یک مدافع را هم به شکلى ویژه 

انجام داد تا رضایت کادرفنى را جلب کند.
حال باید دید در دیدار با الریان هم امیرى در این پســت بازى خواهد کرد یا 
یحیى با تفکرى جدید به استقبال دیدار با شجاع خلیل زاده و یارانش مى رود.

محسن فروزان که براى حضور در چالش لیگ قهرمانان آسیا از 
باالترین انگیزه برخوردار بود، به خوبى این مسئله را طى دو 
بازى اخیر برابر العین و در ادامه السد قطر به عنوان جدیدترین 

مدعى صعود از این گروه نشان داده است.
بعــد از نمایش قابل قبول محســن فــروزان برابــر العین 
امارات،فروزان با همان اعتماد به نفســى که همیشــه بر آن 
تکیه داشت خیلى خوب مقابل حمله وران السدى خودنمایى 
کرد و بازیکن مقتدر هجده قدم تیمــش چه در نیمه اول و چه 
در ادامه مسابقه که فوالد با گل شــیمبا از حریف پیش افتاد، 
لقب گرفت. شاگردان ژاوى هرناندز که تصور شکست مقابل 
نکونام و شاگردانش را نداشتند، بعد از گلى که لوسیانو پریرا به 
ثمر رساند، حمالت پردامنه اى را روى دروازه فوالد و محسن 
فروزان شکل دادند و این تیم را مجبور به عقب نشینى کردند 
تا موقعیت هاى مناسبى را به وجود بیاورند. فروزان اما در این 
دقایق خصوصاً کامًال باتجربه و باانگیزه نشان مى داد و شاید 
یکى از بهترین و غیر قابل تصورترین واکنشى که داشت 

روى شوت غیر قابل مهار بازیکن السد از پشت محوطه جریمه 
بود که با مهارى دیدنى آن را راهى کرنر کرد.

گلر شماره 68 در دقایق پایانى در قامت مرد شماره یک تیم نکونام براى 
ناکام گذاشتن ژاوى هرناندز افسانه اى ظاهر شده بود که شاگردانش هر چه 

مى زدند راهى به دروازه او نمى یافتند. با این مقاومت جانانه تنها ثانیه هایى 
کم آورد و اگر نوك انگشتانش در حالتى غیرممکن کمى کشیده تر مى شد، او 

در اتفاقى جالب دومین کلین شیت خود در دومین بازى آسیایى اش را تجربه 
مى کرد و از آن مهمتر هم اینکه فوالد را به 3 امتیاز ارزشمندى مى رساند ولى 
تالش خستگى ناپذیر فروزان و سیوهاى پى درپى او مقابل یار تعویضى و 21 
ساله الســد در چند ثانیه مانده به پایان، بى نتیجه ماند و به تک ا متیاز رضایت 

دادند.
فروزان اما با این عملکردى که به جا گذاشت، این امیدوارى را شکل داده که در 
ادامه مسابقات نیز بتواند مهره قابل اعتنایى براى مسیر صعود شاگردان جواد 

نکونام لقب گیرد و باید دید در ادامه چه شرایطى را دنبال خواهد کرد.

امیر غفور ملى پوش کاشانى پس از انجام مذاکره با محمدرضا ساکت 
مدیرعامل باشگاه سپاهان به تیم والیبال سپاهان پیوست .

عضو تیم ملى والیبال ایران، پس از انجام مذاکره با باشگاه سپاهان، 
با عقد قراردادى 3 ساله به این تیم پیوست و به جمع شاگردان رحمان 
محمدى راد اضافه شد. این ملى پوش کاشــانى فصل گذشته در 
لیگ ترکیه براى تیم بورسا بازى مى کرد اما در این باشگاه نتوانست 

چندان موفق عمل کند و حاال یک بار دیگر به لیگ ایران 

بازگشته است. امیر غفور سابقه ســه قهرمانى آسیا و دو قهرمانى 
بازى هاى آسیایى به همراه تیم ملى والیبال ایران را در کارنامه دارد.

در همین حال ملى پوش بلندقامت تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان 
هم قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد. مجتبى میرزاجانپور پس از 

جلسه با محمدرضا ساکت قرارداد خود سپاهان را تمدید کرد.
میرزاجانپور که فصل گذشته به جمع طالیى پوشان اضافه شده بود، 
در جریان بازى تیم هاى ســپاهان اصفهان و شهداى یزد از هفته 

نهم لیگ برتر والیبال، از ناحیه مچ پاى چپ شــدیداً مصدوم شد و 
نتوانســت تیم خود را تا پایان این رقابت ها همراهى کند. البته وى 

از بند مصدومیت رها شده و آماده بازى براى طالیى پوشان است.
تیم والیبال سپاهان که فصل گذشته در لیگ برتر والیبال سوم شد، 
براى فصل جدید با رحمان محمدى راد سرمربى خود ادامه همکارى 
داد و اکنون در بازار نقل و انتقاالت به دنبال جذب مهره هاى مدنظر 

است.

یک ملى پوش 
تمدید کرد، 

یک ملى پوش 
اضافه شد 

بدون شــک گل این هفته مرتضى تبریزى بــراى گل گهر در مقابــل پیکان یکى از 
مشــکوك ترین و جنجالى ترین گل هاى ایــن فصل از رقابت هــاى لیگ برتر 

بود.
گل گهر ســیرجان در هفته بیســتم لیگ برتر با 2 گل پیکان را شکســت 
داد و 3 پله در جــدول رده بندى صعود کرد. آنها هفتــم بودند و با این برد 
شــیرین به رده چهارم رســیدند. گل گهر 29 امتیازى اســت و اگر بازى 
عقب افتاده اش را هم ببرد، با 32 امتیاز در فاصله 9 امتیازى پرســپولیس 
و سپاهان قرار خواهد گرفت. با این حال پیروزى برابر پیکان در شرایطى 
به دســت آمد که هنوز هم اعتراض خودروسازان به داورى آن مسابقه ادامه

 دارد.
حتمًا مى دانید که مرتضى تبریزى، خرید جدیــد گل گهر در این بازى بعد از حدود 
دو سال موفق به گلزنى شــد و از قضا گل او جنجال درست کرد. تبریزى در این صحنه 
مشکوك به زدن توپ با دست است، هرچند به لطف تصویربردارى تلویزیون آخرش هم مشخص 
نشد تبریزى چطور گل را به ثمر رسانده. بین کارشناسان داورى هم اختالف نظر هســت؛ برخى از آنها اعتقاد به هند دارند و برخى 
نه. طبیعتا ما هم قادر به قضاوت نیستیم؛ فقط خواســتیم خدمت امیرخان قلعه نویى، سرمربى همیشه معترض فوتبال ایران عرض 
کنیم این صحنه ها را هم ببینند. به هر حال گاهى هم پیش مى آید داوران در صحنه هاى مشــکوك به سود تیم هاى ایشان سوت 

بزنند. 
در یکى از عجیب ترین اتفاقات این سالیان تلویزیون ایران، در نیم فصل اول یک ساعت آنتن برنامه میثاقى در اختیار قلعه نویى قرار 
گرفت تا او با ذکر نام از داورانى که به ضررش سوت زده اند گالیه کند. کاش امیرخان اتفاقاتى مثل حادثه بازى با پیکان را هم یک 

گوشه ذهنش نگه دارد و فورا دیلیت نکند!

دروازه بان تراکتور در دیدار برابر پاختاکور ازبکستان شب عجیبى را پشت سر گذاشت. 
او با وجــود اینکه بارهــا در نقش ناجى تیمش ظاهر شــد اما ســه گل دریافت

 کرد.
رویارویى با پاختاکور ازبکستان در اولین گام از مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا یک چالش سخت براى تراکتور بود. این تیم باید مقابل حریفى قرار 
مى گرفت که در 12 بازى اخیر خود نتیجه اى جز برد را به دست نیاورده بود 
و با 5 برد از 5 بازى در صدر جدول لیگ کشورش حضور داشت. زدن 13 
گل در 5 بازى، نشان از خط حمله اى قدرتمند براى پاختاکور داشت و همه 

اینها شب سختى را از نظر دفاعى براى تراکتور رقم مى زد.
نیمه اول تقابل دو تیم گلى در پى نداشــت و دو تیم با تساوى بدون گل راهى 
رختکن شــدند. یکى از مهمترین دالیل صفر – صفر شدن نیمه اول، کسى نبود 
جز محمدرضا اخبارى، دروازه بان تیم تراکتور که با واکنش هاى نجات بخش خود مانع 
از این شد که تیمش بازنده راهى رختکن شود. اشــتباه عجیب ایمانى در دقایق آغازین بازى که به 
لو رفتن توپ در دهانه دروازه انجامید را اخبارى با عکس العمل خوب خود جبران کرد؛ ســنگربان تراکتورى ها چندین سیو نجات 
بخش دیگر از جمله مهار دیدنى ضربه سر چران در دقیقه 35 را هم در این نیمه داشــت تا به این ترتیب ستاره 45 دقیقه اول لقب

 بگیرد.
سرنوشت نیمه دوم اما به گونه اى دیگر رقم خورد تا دروازه بان محبوب تراکتورى ها که تى تى ها او را پیتر چک مى نامند، شب ساشا 
ایلیچ وارى را تجربه کند؛ دروازه بانى که در یک برهه به دریافت گل هاى زیبا در فوتبال ایران شــهرت داشت. اخبارى در این نیمه 
روى اشتباهات فردى و تمرکز پایین هم تیمى هایش سه بار دروازه خود را باز شده دید که هر سه هم گل هاى زیبایى بودند؛ به ویژه 
گل دوم که شلیک سنگین و کات دار از پشت محوطه جریمه توسط موخیدینف، جاى عکس العمل را براى اخبارى باقى نگذاشت 

و دروازه تراکتور براى بار دوم باز شد. 

عیسى آل کثیر که بعد از بازگشت دوباره به ترکیب پرسپولیس پایش به گل باز شده 
است مترصد گلزنى در بازى هاى لیگ قهرمانان آسیا است تا این بار شادى گل 

متفاوتى را به نمایش بگذارد.
عیســى که فصل گذشته یکى از ســتاره هاى تیم پرســپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا و مؤثر در صعود این تیم به دیدار پایانى بود چهارشنبه شب 
و در بازى با الوحده از دقیقه 70 به جاى امید عالیشاه وارد میدان شد و در 
همان 20 دقیقه حضور در میدان به دنبال باز کردن دروازه حریف بود اما 
تالشش راه به جایى نبرد و در پایان تنها پیروزى تیمش را جشن گرفت. 
در یک صحنه به سمت توپ استارت خوبى زد و مى توانست دروازه الوحده 
را با چالش مواجه کند اما ترجیح داد به وحید امیرى پاس بدهد تا پاى او به گل 
باز شود اما متأسفانه توپ ارسالى اش براى وحید امیرى کمى بلند بود و توپ از 

باالى سر وحید به سمت خط طولى زمین به بیرون رفت.
حضور همزمان عیسى آل کثیر و شهریار مغانلو در زمین نشــان داد که یحیى گل محمدى یکى 
از استراتژى هایش بازى با دو مهاجم کالسیک اســت و از این موضوع اصًال ابایى ندارد، در حالى که در هفته هاى گذشته و در 
برخى از بازى هاى لیگ برتر بدون مهاجم کالســیک بازى مى کرد و همین موضوع سبب گلزنى هاى مدافعان و هافبک هاى 
تیم پرسپولیس شده بود. عیســى آل کثیر اگر چه در بازى با الوحده موفق به گلزنى نشد اما حضورش در میدان براى یحیى گل 
محمدى راضى کننده بود. او روز به روز آماده مى شود و در شــرایط ایده آل مى تواند زننده گل هاى حساسى براى پرسپولیس 
باشد. خیلى ها منتظر اولین گل عیسى آل کثیر در لیگ قهرمانان آسیا و شادى متفاوت از این بازیکن هستند. بدون شک عیسى 
بعد از محرومیت شش ماهه به علت شادى گلش این بار به گونه اى شادى نخواهد کرد که ذره اى در آن حرف و حدیث باشد و 

از آن برداشت هاى متفاوت شود.  
گلزنى عیسى در لیگ قهرمانان آسیا بدون شک یکى از اتفاقات محتمل در بازى هاى آتى پرسپولیس خواهد بود.

علیرضا بیرانوند، دروازه بان اول تیم ملى فوتبال ایران مى گوید بازیکنان 
تیم ملى پیش از شرکت در مسابقات انتخابى جام جهانى قطر باید واکسن 

کرونا دریافت کنند. 
 گلر آنتورپ بلژیک از فدراسیون فوتبال ایران مى خواهد به بازیکنان واکسن 
کرونا برسانند و مى گوید غیر از لژیونرهاى قطر و سردار آزمون کسى واکسن 

نزده، خیلى سختى کشیدیم بچه ها کرونا نگیرند.

اینها را هم ببینید آقاى قلعه نویى!

45 دقیقه هاى متفاوت اخبارى

منتظر گلزنى عیسى و شادى متفاوتش باشید

خواسته بیرانوند از 
فدراسیون فوتبال

مانع 
ش شد

زززززززززززز ز از از گ قهرمانان آسیا
سئله را طى دو 
ان جدیدترین

ن برابــر العین 
همیشــه بر آن 
سدى خودنمایى 
ر نیمه اول و چه
ریف پیش افتاد، 
 شکست مقابل 
وسیانو پریرا به 
والد و محسن 
شینى کردند 
زان اما در این

مى داد و شاید مى داد و شاید 
ى که داشت 

حوطه جریمه 

ماره یک تیم نکونام براى 
ه بود که شاگردانش هر چه 
اومت جانانه تنها ثانیه هایى

کن کمى کشیده تر مى شد، او 
مین بازى آسیایى اش را تجربه 

متیاز ارزشمندى مى رساند ولى 
1رپى او مقابل یار تعویضى و 21
جه ماند و به تک ا متیاز رضایت 

ین امیدوارى را شکل داده که در 
اى مسیر صعود شاگردان جواد 

دنبال خواهد کرد. ى را

شــانى فصل گذشته در 
ما در این باشگاه نتوانست 

ر به لیگ ایران 

جلسه با محمدرضا ساکت قرارداد خود سپاهان
میرزاجانپور که فصل گذشته به جمع طالیى پو
در جریان بازى تیم هاى ســپاهان اصفهان و

ویوینگر چپ تیم پرس
ددر حالى در مصاف
ب با الوحده امارات
دفاع کنارى منتقل

در این پســت نمایش
قبولى را ارائه کرد.

غیبت ســعید آقایى
فرجى باعث شــد
امیــرى مهاجــم
پرســپولیس به س
چپ خــط دفاعى
شود و مثل چن
ســال گذ

در ایــن پســت 
نقــش  غیرتخخصصــى 

آفرینى کند. 
او در دیدار با الوحده عملکرد قابل قبولى
0در یک صحنه با استارت 70 مترى خود را به
جریمه رساند اما ارسال عیسى آل کثیر از او گ
این فرار دیدنى را بى اثر کرد. امیرىهمچنیند
68 یک برخورد با عمر خریبین در محوطه جریم

که به اعتقاد بازیکنان الوحده باید پنالتى گرفته مى
این اتفاق رخ نداد.

0امیرى در 10 دوئل مقابل بازیکنان الوحده شــرکت کر
درصد آنها را با پیروزى پشت سر گذاشــت. او همچنین
دفاعى داشت و نقش خود به عنوان یک مدافع را هم به شکل

انجام داد تا رضایت کادرفنى را جلب کند.
حال باید دید در دیدار با الریان هم امیرى در این پســت بازى خواهد
یحیى با تفکرى جدید به استقبال دیدار با شجاع خلیل زاده و یارانش
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139860302027005624 مورخ 1398/05/23 حمیدرضا کشاورزى پور 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 92975 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281925330 در 
ششدانگ یکباب انبار لوله و ابزار ساختمانى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 282 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
2- راي شماره 139960302027006187 مورخ 1399/04/14 ماهتاب نیک خواه فرزند 
محمدکاظم بشماره شناسنامه 248 صادره از لردگان بشماره ملی 6329814041 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 15305 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 240 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
3- راي شماره 139960302027011904 مورخ 1399/06/05 آزاده اکبري خوراسگانی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 1270603027 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270603027 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7210 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 114,20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
4- راي شماره 139960302027015759 مورخ 1399/08/29 على منعمیان فرزند محمد 
حسن بشماره شناسنامه 744 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1285458958 در سه و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 215/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
5- راي شماره 139960302027015761 مورخ 1399/08/29 محمود نصراصفهانی فرزند 
محمدحسن بشماره شناسنامه 780 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285493613 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 215/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
6- راي شماره 139960302027015762 مورخ 1399/08/29 صدیقه یراقی  فرزند جواد 
بشماره شناسنامه 1785 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285658280 در یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 215/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
7- راي شــماره 139960302027015775 مورخ 1399/08/29 عباسعلی عنایتی کرد 
آبادي فرزند رضا بشماره شناســنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291306511 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10086 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 279/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی عباس خدادادى کردآبادى.
8- راي شماره 139960302027017430 مورخ 1399/10/18 زهره فقیه زاده شوشتري 
فرزند احمد بشماره شناســنامه 32144  صادره از اصفهان بشماره ملی 1282248642  در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1784و1785 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 233/69 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
9- راي شــماره 139960302027017469 مورخ 1399/10/18 حمیدرضا رفیعى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1271276453 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271276453 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 176/44 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
10- راي شماره 139960302027017560 مورخ 1399/10/20 ابراهیم قیصري حسن 
ابادي فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1338 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288120036 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 23/82 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

11- راي شــماره 139960302027017682 مورخ 1399/10/22 علی زارعین گشیري 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 207 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1284002306 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 401/78 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی صادق نجفى.
12- راي شــماره 139960302027017817 مورخ 1399/10/24 ســیاوش واحد فرزند 
علیمحمد بشماره شناسنامه 1125 صادره از شــهرکرد بشماره ملی 4621502352 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
10887 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
13- راي شماره 139960302027017819 مورخ 1399/10/24 فاطمه جعفریان فرزند 
قیصر بشماره شناسنامه 573 صادره از شــهرکرد بشماره ملی 4621574884 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10887 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
14- راي شــماره 139960302027017821 مورخ 1399/10/24 مینا شریف مهرآبادى 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 1 صادره از نائین بشماره ملی 1249766400 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 110/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حیدرعلى 

زارعى هفدانى فرزند شکراله .
15- راي شماره 139960302027017822 مورخ 1399/10/24 مرتضى شکوهى دوست 
فرزند اسماعیل بشماره شناســنامه 244 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283924358 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 95 فرعی از اصلی 7725 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 237/75 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
16- راي شماره 139960302027017823 مورخ 1399/10/25 جواد زمانى پزوه فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 10929 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283811162 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 197/33 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی قاسم 

امینى پزوه فرزند على .
17- راي شــماره 139960302027017837 مورخ 1399/10/25 شهال امینى خوزانى 
فرزند فتحعلى بشماره شناسنامه 1012 صادره از خمینى شهر بشماره ملی 1141713462 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 5 فرعی از اصلی 
11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 228/56 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
18- راي شــماره 139960302027017845 مورخ 1399/10/25 محمد علی شاه زیدي 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 246 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1287586864 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 285/47 مترمربع. خریداري طی سند 

رسمی.
19- راي شماره 139960302027017849 مورخ 1399/10/25 ترنج موسوي دولت فرزند 
محمدشریف بشماره شناسنامه 10886 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283810735 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 306 فرعی از اصلی 7725 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 367/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
20- راي شــماره 139960302027017854 مورخ 1399/10/25 فرزانه فالحتی فرزند 

شکراله بشماره شناســنامه 1270331868 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270331868 
در 341/85 سهم مشــاع از 4903 سهم شش دانگ یکباب ســاختمان مخروبه احداثی بر 
روي قسمتی از قطعه زمین پالك 498 فرعی از اصلی 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 4903 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
21- راي شماره 139960302027017855 مورخ 1399/10/25  فرحناز فالحتی فرزند 
شکراله بشماره شناسنامه 7242 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293295078 در 341/85 
سهم مشاع از 4903 سهم شــش دانگ یکباب گاودارى مخروبه احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 4903 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
22- راي شماره 139960302027017860 مورخ 1399/10/25 سید منصور حسینی فرزند 
سید رحیم بشماره شناسنامه 79 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622462591 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 43996 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/05 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
23- راي شماره 139960302027017863 مورخ 1399/10/25 حسنعلی تذروي ورزنه  
فرزند عباس بشماره شناسنامه 3452 صادره از کوهپایه بشــماره ملی 5659320775 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13012 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 161/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
24- راي شــماره 139960302027017951 مورخ 1399/10/29 صالح طغیانى فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 156 صادره از کربال بشــماره ملی 4723553290 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 9598 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215/06 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی بمانعلى حاج هادیان فرزند غالمحسین.
25- راي شــماره 139960302027018039 مــورخ 1399/11/01 محمد درى فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 7605 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293441074 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 251 فرعی از اصلی 7725 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 386/15 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
26- راي شــماره 139960302027018041 مورخ 1399/11/01 عباس رضایى فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 827 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284789489 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 فرعی 
از اصلی 13197 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 59/95 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
27- راي شماره 139960302027018043 مورخ 1399/11/01 حسین جعفري زاده  فرزند 
على بشماره شناسنامه 15 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649896542 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 فرعی از اصلی 
13197 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 59/95 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
28- راي شماره 139960302027018056 مورخ 1399/11/01 ناصر زمانی فرزند نصراله 
بشماره شناســنامه 1 صادره از کوهپایه بشــماره ملی 5659527582 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 4 فرعی از اصلی 
13197 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 59/95 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

29- راي شماره 139960302027018058 مورخ 1399/11/01 محمدعلی جیهانی نژاد 
خوراسگانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 783 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291583432 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12710 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
30- راي شــماره 139960302027018061 مورخ 1399/11/01 ناصر مولوى هارونى 
فرزند على مراد بشماره شناســنامه 7 صادره از شهرکرد بشــماره ملی 4621996541 در 
ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 1و2و4و5 فرعی از اصلی 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/68 

مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
31- راي شماره 139960302027018066 مورخ 1399/11/01  قاسمعلی کرمی فرزند 
حبیب اله بشماره شناسنامه 537 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291385878 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 263 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/45 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
32- راي شــماره 139960302027018068 مورخ 1399/11/01 علی شاه زیدي فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 26983 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282197053 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 263 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
33- راي شــماره 139960302027018069 مورخ 1399/11/01 روح اله خلیلى فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 3435 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1289642524 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 173/60 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
34- راي شــماره 139960302027018332 مورخ 1399/11/04 زهره زارعی سنابادي 
فرزند رستم بشماره شناسنامه 2898 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287255582 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 98/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی شاپور ایروانى فرزند محمد على .
35- راي شــماره 139960302027018333 مورخ 1399/11/04 مهدي رجبی ماربینی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1386 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287240488 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 98/93 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی شاپور ایروانى فرزند محمد على .
36- راي شماره 139960302027018734 مورخ 1399/11/12 زهرا روغنى ابرى فرزند 
براتعلى بشماره شناسنامه 50383 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282424920 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12544 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
37- راي شماره 139960302027018738 مورخ 1399/11/12 سعید فروغى ابرى فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 50383 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291412336 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12544 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/12 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
38- راي شــماره 139960302027019075 مورخ 1399/11/16 علی ســخائی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 12703089246 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270308246 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 67 فرعی از اصلی 
15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 232/88 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
39- راي شماره 139960302027019092 مورخ 139960302027012765 اسماعیل 
صادقى فرزند علی بشماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291354468 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6233 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 82/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
40- راي شماره 139960302027019104 مورخ 1399/11/18 محمدرضا قناعتی فرزند 
مرتضى بشماره شناسنامه 1627 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288267835 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 57 فرعی از اصلی 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137/90 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
41- راي شــماره 139960302027019153 مــورخ 1399/11/19 عبدالعظیــم عرب 
زاده فرزند کرم بشماره شناســنامه 12512 صادره از گناوه بشماره ملی 3539314164 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 120/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی ابراهیم قربانیان.
42- راي شــماره 139960302027019168 مورخ 1399/11/19 محمدرضا ابراهیمی 
خاتون آبادي فرزند قدمعلى بشــماره شناســنامه 12 صــادره از اصفهان بشــماره ملی 

1293364797 در ششــدانگ یکباب زمین کشــاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 698/56 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین ابراهیمى خاتون آبادى فرزند قدمعلى .
43- راي شــماره 139960302027019260 مــورخ 1399/11/21 مهــدى قضاوي 
خوراســگانی فرزند محمدعلی بشــماره شناســنامه 770 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291512381 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
فرعی از اصلی 7039 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/35 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
44- راي شماره 139960302027019262 مورخ 1399/11/21 عبدالکریم سلطانى فرزند 
تقى بشماره شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199599905 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12508 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 198/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
45- راي شماره 139960302027019295 مورخ 1399/11/25 سکینه واعظ فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 181 صادره از تیران و کرون بشــماره ملی 5499317259 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 154/12 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى 

مهدى نیلى احمدآبادى فرزند عبدالرحیم .
46- راي شماره 139960302027019310 مورخ 1399/11/25 بلقیس شمسی سوالري 
فرزند امیدعلی بشماره شناسنامه 19 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199555861 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی 
از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 137 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
47- راي شماره 139960302027019311 مورخ 1399/11/25 عباس شمسی سوالري 
فرزند اسداله بشماره شناسنامه 5 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199574635 در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 137 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی صدیقه مسائلى  فرزند حسین .
48- راي شــماره 139960302027019312 مورخ 1399/11/25 علیرضا مهترى فرزند 
قدمعلى بشماره شناسنامه 2598 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283693186 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 354 فرعی از اصلی 7725 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/19 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی عباس گارى سمسورى فرزند اسماعیل.
49- راي شماره 139960302027019475 مورخ 1399/11/25 زهره قضاوي خوراسگانی 
فرزند على بشماره شناسنامه 169 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291459601 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 13150 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 129/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
50- راي شــماره 139960302027019492 مــورخ 1399/11/26 وجیهه بنائیان مفرد 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 1999 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287136028 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/14 مترمربع. خریداري طی 

سند رسمی.
51- راي شــماره 139960302027019493 مورخ 1399/11/26 هادي طبالی برسیانی 
فرزند عباسعلى بشماره شناســنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291906411 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 114/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی حسین زارعى فرزند یداله .
52- راي شماره 139960302027019495 مورخ 1399/11/26 یوسف سلیمانی برسیانی  
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291914390 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 114/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی حسین زارعى فرزند یداله .
53- راي شماره 139960302027019503 مورخ 1399/11/26 حمیدرضا ملکیان جبلی 
فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 2267 صادره از اصفهان بشماره ملی 5658959527 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12616 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 138/97 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی خانم مهرى کاظمى ابرى فرزند حسن .
54- راي شماره 139960302027019514 مورخ 1399/11/26 فاطمه رئیسی سرتشنیزي 
فرزند شیرآقا بشماره شناسنامه 1001 صادره از کیار بشماره ملی 6339468586 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 88/60 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین 

زارعى هفدانى .
55- راي شماره 139960302027019539 مورخ 1399/11/27 محسن حیدري  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 13589 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283837641 در ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9005 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 262/19 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
56- راي شــماره 139960302027019565 مــورخ 1399/11/27 فاطمــه دهقانــى 
خوراسگانى فرزند حســن بشــماره شناســنامه 7652 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1283778319 در ششدانگ یکباب مغازه تجارى و ادارى احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 1 فرعی از اصلی 6163 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 41 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
57- راي شماره 139960302027019585 مورخ 1399/11/27 تاج نساء رفیعی قهساره  
فرزند حسن بشماره شناسنامه 27 صادره از اردستان بشماره ملی 1189742640 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1592 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 329/10 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
58- راي شماره 139960302027019588 مورخ 1399/11/27 عباسعلی اکبري قهساره 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 11 صادره از اردستان بشماره ملی 1189695200 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1592 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 329/10 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
59- راي شماره 139960302027019734 مورخ 1399/11/28 ابوالقاسم نیک خواه حبیب 
آبادي فرزند حسین بشماره شناسنامه 5156 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609382549 
در ششدانگ یکباب واحد دامدارى با کاربرى کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 3 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 51686 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی آقاى حسین نیک خواه حبیب آبادى فرزند على.
60- راي شــماره 139960302027019744 مورخ 1399/11/29 زهرا زارعی خوابجانی 
فرزند سید اصغر بشماره شناســنامه 189 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283930137 در 
ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 726 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

آقاى رجبعلى کمشه ارزنانى فرزند على اکبر .
61- راي شــماره 139960302027019896 مورخ 1399/12/02 مهرداد زیبا نژاد فرزند 
هوشنگ بشماره شناســنامه 9883 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292627492 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از مشاع از ششدانگ یکباب یکدرب باغ مشجر با ساختمان 
احداثى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12144 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 503/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین 

زیبا نژاد .
62- راي شــماره 139960302027019908 مورخ 1399/12/02 مهتاب زیبانژاد  فرزند 
هوشنگ بشماره شناسنامه 1029 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288041802 در دو دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب یکدرب باغ احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12144 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 503/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی حسین زیبا نژاد .
63- راي شماره 139960302027019994 مورخ 1399/12/04 مهین کیانی ابري  فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 48 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291318801 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12983 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 189/73 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
64- راي شماره 139960302027019996 مورخ 1399/12/04 حسن فروغی ابري فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1003 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283638861 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 12575 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 135/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
65- راي شــماره 139960302027020002 مورخ 1399/12/04 قاســم یزدانی فرزند 
حسینعلى بشماره شناسنامه 4400 صادره از آباده بشماره ملی 2410451977 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 12685 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 106/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

حسن فروغى ابرى فرزند مرحوم کاظم.
66- راي شماره 139960302027020003 مورخ 1399/12/04  المیرا زارعی فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 1272128954 صادره از اصفهان بشماره ملی 1272128954 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10887 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 149/86 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
67- راي شــماره 139960302027020012 مورخ 1399/12/04 علیرضا خســرویان 
هونجانی فرزند فرامرز بشماره شناسنامه 115 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199786497 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى.
68- راي شماره 139960302027020013 مورخ 1399/12/04 لیال حیدري وینچه فرزند 
على راز بشماره شناسنامه 3222 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287007449 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى.
69- راي شماره 139960302027020206 مورخ 1399/12/09  محمد خشه فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 49210 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280917695 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 263 فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 76/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
70- راي شماره 139960302027020221 مورخ 1399/12/09 اصغر لطیفی خوراسگانی 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 11476 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283814633 در چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9588 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
71- راي شماره 139960302027020222 مورخ 1399/12/09 زهره قضاوي خوراسگانی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 477 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291487271 در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9588 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
72- راي شماره 139960302027020224 مورخ 1399/12/10 مهدى خطابخش فرزند 
على بشماره شناسنامه 1975 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292913363 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 108 فرعی از اصلی 10353 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی اداره کل اموال و امالك بنیاد مستضعفان اصفهان.
73- راي شماره 139960302027020225 مورخ 1399/12/10  ایرج کیانی فرزند على 
بشماره شناسنامه 6 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622855135 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
118/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی یداله زارعى هفدانى.

74- راي شماره 139960302027020289 مورخ 1399/12/10 عاطفه عباس نیا  فرزند 
خسرو بشماره شناسنامه 866 صادره از کرمانشاه بشماره ملی 3255825059 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی اکبر ابرقوئى فرزند مهدى .
75- راي شــماره 139960302027020380 مورخ 1399/12/12 حسن حیدري فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 48 صادره از نطنز بشماره ملی 1239885415 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمی احمدرضا مرى فرزند على و حسن حیدرى فرزند غالمحسین .
76- راي شماره 139960302027020394 مورخ 1399/12/12 احمدرضا مرى فرزند على 
بشماره شناسنامه 727 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129153908 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمی احمدرضا مرى فرزند على و حسن حیدرى فرزند غالمحسین .
77- راي شماره 139960302027020430 مورخ 1399/12/13  ناصر امینی خوراسگانی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 16948 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283870754 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9541 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
78- راي شماره 139960302027020431 مورخ 1399/12/13 طاهره عبداللهیان فرزند 
غالمعلى بشماره شناسنامه 1736 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291498869 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9541 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
79- راي شماره 139960302027020485 مورخ 1399/12/16 حسین ابوالحسنی کلمه 
خوارانی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291391509 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 204/15 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی آقاى حسین برزمهرى فرزند غالم .
80- راي شــماره 139960302027020503 مورخ 1399/12/17 بتول آقابابائی محمد 
آبادي  فرزند محمد اسمعیل بشماره شناسنامه 3 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649629961 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 189 فرعی از اصلی 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/92 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی بانوان حمیده و طلعت ( هرندى زاده) فرزندان على .
81- راي شــماره 139960302027020510 مورخ 1399/12/17 طلعت حسینی مارانى 
فرزند عباسعلى بشماره شناســنامه 7 صادره از شهرضا بشــماره ملی 1199510734 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6305 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 303/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد..
82- راي شــماره 139960302027020511 مورخ 1399/12/17 ربابه محسنى فرزند 
بمانعلى بشماره شناسنامه 146 صادره از خوراسگان بشماره ملی 1291304916 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 6395-6435 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 208/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی آقاى هاشم آقابابائى فرزند محمود و  براتعلى قضاوى مطلق.

ادامه در صفحه 7...
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83- راي شماره 139960302027020526 مورخ 1399/12/18 بتول عابدى فرزند رجبعلى 
بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291266917 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9535 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
136/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی میرزا عبدالعلى فاطمى 

خوراسگانى فرزند محمد صادق.
84- راي شــماره 139960302027020615 مــورخ 1399/12/18  منیــژه کیانــی 
هاشمی اصفهانی فرزند عباس بشماره شناســنامه 29064 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282218174 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 67/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی غالمرضا محمدى سنجوانمره  فرزند اسماعیل.
85- راي شماره 139960302027020682 مورخ 1399/12/23 اصغر کنگازیان کنگازي 
فرزند صمد بشماره شناسنامه 267 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283999171 در ششدانگ 
یکباب قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9894 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 3138/46 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 
رسمی آقاى حسین نیلفروشان دردشتى فرزند حاج میرزا ابوالقاسم و صمد کنگازیان کنگازى .

86- راي شماره 140060302027000014 مورخ 1400/01/08 حمید ترابى فرزند بشیر 
بشماره شناسنامه 1791 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283644150 در ششدانگ یکباب 
ساختمان در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
87- راي شماره 140060302027000050 مورخ 1400/01/14  محمدرضا خندان نیک 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1281 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283641682 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین مزروعى ( که قســمتى از آن در مسیر گذر و با کاربرى فضاى 
سبز مى باشد) احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12786 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 6135/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

میرزا تقى بنکدار پور .
88- راي شماره 140060302027000124 مورخ 1400/01/16 قدمعلی ابراهیمی خاتون 
آبادي فرزند حسین بشماره شناســنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291291423 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین مزروعى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 35 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 9976/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی آقاى مصطفى بدیعى گورتى فرزند محمد .
89- راي شماره 140060302027000210 مورخ 1400/1/17 هادى زارعى فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 1070 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291562788 در ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
262/85 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

90- راي شماره 140060302027000218 مورخ 1400/1/17 حسین هاشمی محمدآبادي 
فرزند ابوطالب بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291683631 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 129 فرعی از اصلی 10353 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/33 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
91- راي شــماره 140060302027000219 مورخ 1400/1/17 زهرا مصور فرزند تیمور 
بشماره شناسنامه 10705 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283808927 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 9622 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 309/28 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی به مصطفى کنگازیان فرزند جواد.
92- راي شماره 140060302027000220 مورخ 1400/1/17 سید مرتضی پورطباطبایی  
فرزند سید على بشماره شناسنامه 109 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291338381 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9622 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 309/28 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی به مصطفى کنگازیان فرزند جواد.
93- راي شــماره 140060302027000254 مــورخ 1400/01/18 فاطمــه چنگانــی 
خوراسگانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 436 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291410724 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6250 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 213/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى مى باشد.
94- راي شــماره 140060302027000260 مــورخ 1400/01/19 میثــم ترکیــان 
کردابادي فرزند مرتضى بشماره شناســنامه 1270162391 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1270162391 در ششــدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/95 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی معصومه قربانیان کردآبادى فرزند حسین .
95- راي شــماره 140060302027000330 مورخ 1400/01/21 حسین اتحادي ابري  
فرزند رحیم بشــماره شناســنامه 391 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291384413 در 
101/40 سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر 
روي قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .
96- راي شــماره 140060302027000333 مورخ 1400/01/21 محمود اتحادي ابري  
فرزند رحیم بشماره شناســنامه 4657 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1280891289 در 

101/40 سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر 
روي قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .
97- راي شماره 140060302027000334 مورخ 1400/01/21 زهرا اتحادي ابري فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه 1279 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283641666 در 847/20 
سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .

98- راي شماره 140060302027000335 مورخ 1400/01/21 پري اتحادي ابري فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291401563 در 50/70 سهم 
مشاع از 1500سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .
99- راي شماره 140060302027000336 مورخ 1400/01/21 فخري اتحادي ابري فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه 1188 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283640732 در 847/20 
سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .

100- راي شماره 140060302027000337 مورخ 1400/01/21 رضوان اتحادي ابري 
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 58508 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1281684554 در 
50/70 سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر 
روي قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .

101- راي شــماره 140060302027000340 مورخ 1400/01/21  احمد اتحادي ابري 
فرزند رحیم  بشماره شناســنامه 688 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291511563 در 
101/40 سهم مشاع از 1500 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر 
روي قسمتی از قطعه زمین پالك 847 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 1500 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی حسین بنائى .

102- راي اصالحــى شــماره 139960302027020015 مــورخ 1399/12/04  جواد 
رضائیان خوراسگانی فرزند صفر علی بشماره شناسنامه 10653 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1283808404 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
6178 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 115 مترمربع. خریداري مع الواســطه 
بصورت عادي از مالک رسمی بتول جوکار سمســورى  صحیح مى باشد که در راى شماره 

139860302027006788 مورخ 1398/06/17 به اشتباه ثبت شده بود.
103- راي اصالحى  شــماره 139960302027020713 مــورخ 1399/12/25 ملیحه 
چنگانیان خوراسگانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 11126 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283813122 در ســه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 
6178 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 115 مترمربع. خریداري مع الواســطه 
بصورت عادي از مالک رسمی بتول جوکار سمســورى صحیح مى باشد که در راى شماره 
139860302027006789 مورخ 1398/06/17 به اشــتباه ثبت شــده بود. تاریخ انتشار 
نوبت اول:    1400/01/28 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/02/12     م الف 1123449  - 

مهدى شبان- رییس منطقه ثبت اسناد وامالك شرق اصفهان   /1/142
تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 1044واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام سید احمد اسماعیلى  فرزند اسداله در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزچهارشنبه 
مورخ 1400/2/22 ساعت 9 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 تا ســى (30) 
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار: 1400/1/28 -   1122556/ م الف - مهدى صادقى 

وصفى - رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد /1/134
تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یک قطعه زمین محصور پالك  شماره 48واقع در قطعه 11 نجف آباد   بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مسجد سجادیه با نمایندگى اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان نجف آباد  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید 
حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزچهارشــنبه مورخ 1400/02/22 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع 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: 
1400/01/28 -   1122693/ م الف - مهدى صادقى وصفى - رئیس ثبت اســنادوامالك 

نجف آباد /1/135

افت قند خون ناگهانى زمانى اتفاق مى افتد که بدن شما به اندازه کافى انرژى براى انجام فعالیت هاى مختلف را 
ندارد. این عارضه اغلب بیماران مبتال به دیابت را درگیر مى کند و عمدتًا زمانى رخ مى دهد که فرد مبتال به دیابت 

بیش از حد انسولین تزریق کند، یک وعده غذایى را از دست بدهد و یا ورزش هاى خیلى سخت انجام دهد.
در موارد نادر این امکان وجود دارد فردى که مبتال به دیابت نیست، دچار افت ناگهانى قند خون شود. با این حال غیر 

منتظره ترین عالئم مرتبط با افت ناگهانى قند خون از این قرارند:
از دست دادن تمرکز: مغز به طور ویژه نسبت به افت سطوح گلوکز حساس است و ممکن است در این شرایط 
در حفظ تمرکز روى یک موضوع یا درك صحبت هاى فردى دیگر که موضوعى را براى شما توضیح مى دهد، دچار 
مشکل شوید. این ناتوانى در تمرکز ممکن است از خســتگى بیش از اندازه ناشى شود، اما بیشتر مواقع مى توان با 
دریافت قند آن را اصالح کرد. مصرف خوراکى هایى که از محتواى متعادل پروتئین ها و چربى ها سود مى برند به 

جاى مصرف کلوچه یا شکالت توصیه مى شود.
پرش هاى عضالنى: پرش عضالنى مى تواند یکى از نشــانه هاى افت قند خون خفیف باشد - زمانى شکل 
مى گیرد که قند خون بــه زیر 40 میلى گرم در هر دســى لیتر برســد. پرش هاى عضالنى کامــال غیر ارادى 
هســتند و از این رو امکان متوقف کردن آنها وجود ندارد. جدا از قند خون پاییــن، پرش هاى عضالنى مى توانند

 نشانه اى از مصرف بیش از اندازه کافئین باشند و بر همین اساس شاید به کاهش مصرف قهوه و تمرکز بر مصرف 
کربوهیدرات هاى پیچیده نیاز باشد.

از دست دادن هوشیارى: افرادى که هوشیارى خود را از دست مى دهند، متوجه این نشانه نمى شوند، از این 
رو نشانه هاى هشدار دهنده دیگر به ویژه اگر به دیابت مبتال هستید، نباید نادیده گرفته شوند. هیپوگلیسمى دیابتى 
مى تواند به تشنج نیز منجر شود که نه تنها براى خود بیمار بلکه براى کل افراد درگیر مى تواند وضعیتى وحشتناك 
باشد. در موارد نادر، هیپوگلسمى دیابتى مى تواند مرگبار نیز باشد. مصرف قرص گلوکز به عنوان یک راه حل کوتاه 

مدت براى بیماران دیابتى مى تواند به تنظیم قند خون کمک کند.
تحریک پذیرى: نوسانات خلقى و همچنین گریه هاى هیســتریک یا خشم هاى غیر قابل کنترل در برخى از 
افراد نشانه افت قند خون است. معموال این حاالت احساسى با مصرف منابع سالم غذایى مانند موز و یا دیگر منابع 

سالم قند برطرف مى شود.
عرق کردن: اگر شما حتى در درجه حرارت متوسط دچار تعریق مى شوید، این نشان دهنده افت قند خون است. 
تعریق دائمى یکى از نشانه هاى افت خون است یعنى قند خون کمتر از 70 میلى گرم در هر دسى لیتر. این نوع تعریق 
که بیشتر در پشت گردن و یا خط مو اتفاق مى افتد، شب هنگام نیز رخ مى دهد که به آن هیپوگلیسمى شبانه مى گویند.
حرکت و لرزش: عدم تعادل قند خون مى تواند سیستم عصبى مرکزى را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بدن شما سعى 
مى کند هنگام افت قند خون، با آزاد کردن کاتکول آمینها (هورمون هایى مانند دوپامین و آدرنالین)، این وضعیت 
را که به معناى تحریک تولید گلوکز است و مى تواند به لرزش دست ها منجر شود. به طور معمول، دوپامین 
بیشتر در بدن چیز خوبى است زیرا به عنوان یک ارتقا دهنده خلق و خو و مسکن عمل مى کند. اما 
اگر فعالیت ورزشى یا تجربه اى لذت بخش مانند خوردن شکالت نداشته اید باید مراقب 

این لرزش ها و تکان ها باشید.
سرگیجه: سرگیجه هنگام افت قند خون، به ویژه اگر مبتال به دیابت باشید، عجیب 
نیست. بیماران مبتال به دیابت ممکن است سرگیجه ناگهانى را تجربه کنند که 
مى تواند با افزایش ناگهانى دماى بدن همراه باشد و مى تواند شرایطى هشدار 
دهنده باشد. در زمان وقوع چنین حالتى، فرد باید به دیگران اطالع دهد که 
به بیمارى دیابت مبتال است تا کمک دریافت کرده و در بهترین حالت یک 
خوراکى به شما داده شود تا سطوح گلوکز خون افزایش یابد. در شرایطى 
که قند خون پایین مى تواند موجب احساس سرگیجه شود، دالیل دیگرى 
نیز مى توانند در این زمینه موثر باشــند که دماى بیش از اندازه باال، کم آبى 

بدن، یا واکنش به دارو از آن جمله هستند.

هســتند و از این رو امکان متوقف کردن
 نشانه اى از مصرف بیش از اندازه کافئین

کربوهیدرات هاى پیچیده نیاز باشد.
ااز دست دادن هوشیارى: فرادى ک
به ویژه رو نشانه هاى هشدار دهنده دیگر
مى تواند به تشنج نیز منجر شود که نه تنه
باشد. در موارد نادر، هیپوگلسمى دیابتىم
مدت براى بیماران دیابتى مى تواند به تنظ
نتحریک پذیرى: نوسانات خلقى و هم
افراد نشانه افت قند خون است. معموال ای

سالم قند برطرف مى شود.
عرق کردن: اگر شما حتى در درجه حر
تعریقدائمى یکى از نشانه هاى افت خون
که بیشتر در پشت گردن و یا خط مو اتفاقم
حرکت و لرزش: عدم تعادل قند خون
مى کند هنگام افت قند خون، با آزاد کرد
را که به معناى تحریک تولید گلوک
بیشتر در بدن چیز خوبى
اگر فعالیت ورزش
اینلرزش ه
سرگیج
نیست
مى

نیز
بدن

چطور متوجه 
شویم قند مان 
افتاده است؟ خوردن زیاد ســیر به مدت طوالنى مى تواند باعث بروز مشکالتى براى افراد 

شود.
وب سایت چینى سوهو هشدار داد که مصرف زیاد سیر به ویژه براى افرادى 
که از بیمارى هاى چشمى رنج مى برند خطرناك است، زیرا ممکن است باعث 
گرفتگى و تارى دید شود. در مقاله منتشر شده در این سایت چینى آمده است: 
تارى دید در نتیجه خوردن زیاد سیر همراه غذا براى مدت طوالنى اتفاق مى افتد. 
عالوه بر این، افزایش مقدار ســیر در رژیم غذایى مى تواند باعث وزوز گوش، 
خشکى دهان، احساس سنگینى سر، اختالل در حافظه و از دست دادن آن شود.
محققان مى گویند خوردن سیر در حد متوسط براى سالمتى بسیار مفید است؛ به 
گونه اى که به کاهش سطح قند خون کمک مى کند. همچنین این ماده خوراکى 

داراى خواص ضد التهابى است.

سیر زیاد مصرف نکنید

مدیر گروه سالمت دهان و دندانپزشکى اجتماعى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، در مورد اهمیت 
مسواك زدن در طول روز و شب، نکاتى را متذکر شد.

محمدحسین خوشنویســان، تمیز نگه داشــتن محیط دهان و دندان را یکى 
از ضروریات تضمین سالمت بدن دانســت و گفت: اولین نکته براى داشتن 
دندان هاى سالم استفاده از مسواك به صورت منظم و حداقل دو بار در روز است.

وى افزود: مسواك کردن دندان ها حداقل دو بار در روز، شب قبل از خواب و صبح 
بعد از صرف صبحانه به مدت دو دقیقه در هر نوبت ضرورى اســت. همچنین 
استفاده از نخ دندان بعد از مسواك شــب براى تمیز کردن سطوح بین دندانى 

الزم است.
خوشنویسان ادامه داد: در شــرایط عادى، اگر فردى روزى دو بار یعنى صبح 
و شب به طور صحیح مســواك بزند مى تواند از بروز پوسیدگى دندان کامًال 

جلوگیرى کند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى ادامه داد: در هنگام شب 

ترشح بزاق کم و حتى متوقف مى شود و میکروب هاى دهان از مواد غذایى موجود در بین دندان تغذیه 
مى کنند. این میکروب ها ضمن تکثیر تصاعدى، با جمعیتى میلیاردى با تخمیر قندها اسید تولید مى کنند. 

تکرار پروسه تخمیر و تولید اسید مى تواند میناى دندان را تخریب کند که در صورت عدم مراقبت و 
استمرار تخریب مینا، پوسیدگى دندان به وجود مى آید.

وى ضمن تاکید بر اســتفاده روزانه از مسواك، اضافه کرد: مســواك زدن شب قبل از خواب، باعث 
جلوگیرى از تخریب دندان ها مى شود؛ ضمنًا مسواك صبح بعد از صرف صبحانه کمک به بازسازى 

میناى دندان مى کند.
خوشنویســان افزود: بعد از صرف صبحانه زمینه بازسازى میناى دندان فراهم 
مى شود. به این ترتیب که ترشــح بزاق دهان بعد از صرف صبحانه ادامه دارد و 
حتى افزایش مى یابد. در این زمان امالح از بزاق دهان به سطح مینا منتقل شده 
و در حضور فلوراید موجود در محیط دهان، جذب بافت میناى دندان شده و آن 
را تقویت و باز سازى مى کند. به این ترتیب با مسواك شب از تخریب دندان ها 
جلوگیرى مى کنیم و با مسواك صبح میناى محافظ دندان را تقویت یا بازسازى 
کنیم. به این ترتیب مى توانیم براى همیشه از داشــتن دندان هاى سالم و زیبا 

لذت ببریم.
وى، کاهش مصرف مواد قندى، مراجعه منظم ساالنه براى بالغین و مراجعه هر 6 
ماه یکبار کودکان به دندانپزشک، استفاده از نخ دندان و دهانشویه را از دیگر موارد 
کاهش مشکالت دهان و دندان دانست و گفت: هر فردى که روزى دو بار از مسواك استفاده مى کند 

باید سالى یکبار هم براى جرم گیرى دندان ها به دندانپزشک مراجعه کند.

شخصیت کودك شما به طور طبیعى شکوفا نمیشود 
بلکه از طریق رفتار هایى که شما با او دارید همچنین از طریق 

واکنش هایى که در برابر رفتار هاى او نشان مى دهید شکل خواهد گرفت 
به همین دلیل الزم است که حتما در نحوه واکنش به رفتار هاى او دقت الزم 
را داشته باشید. نه فقط این عامل بلکه اینکه سایر اعضا با یکدیگر نیز چگونه 
برخورد میکنند. در اینجا 5 کارى که باعث رشد شخصیت کودك شما میشود 

آورده شده است:
1. به یاد داشته باشید که فرزند شما بى نظیر است.

2. بازى را تشویق کنید. بازى تأثیر بسزایى در رشد کودك دارد. بازى به بچه ها 
کمک مى کند تا از نظر جسمى، روحى و روانى رشد کنند. 

3. از برچسب زدن خوددارى کنید. شــما مى خواهید شخصیت فرزندتان به 
تنهایى رشد کند بدون اینکه توسط دیدگاه هاى شما (یا دیگران) شکل بگیرد؛ 
بنابراین از برچسب زدن به کودك دبستانى خود با کلماتى مانند خجالتى، رئیس، 

احساساتى یا سختگیرخوددارى کنید.
4- نمونه باشید. شما احتماًال شخصى هستید که کودك بیشترین ارتباط را با 
شما دارد؛ بنابراین این شما هستید که مى توانید ادب، دلسوزى و صبور بودن را 

الگوى خود قرار دهید.
5. بگذارید فرزندتان خودش باشد نه تصویرى از شما. شاید شما بسیار برون 
گرا، متمرکز، ساکت یا خجالتى باشید. ممکن اســت بخواهید فرزندتان نیز 
چنین باشد. اما خیلى مهمتر است که فرزند شــما فقط باشد نه آنچه که شما 
میخواهید.روش هاى بیشترى براى 
کمک به رشد شخصیت فرزند شما 
وجود دارد. به عنوان 
مثــال، خواندن 
ى  ب هــا کتا

مختلــف 
مناســب سن 
او براى کودك 
دبستانى  پیش 
شما مى تواند یک 

کلید مهم باشد.

با انجام 5 کار 
با شخصیت ترین بچه 
دنیا را خواهید داشت

یک متخصص تغذیه با توجه به شــروع ماه رمضان و با اشاره 
به اهمیت تغذیه ســالم به معرفى مواد غذایى که مصرف آنها 
به هنگام روزه دارى ســبب بروز مشکالت گوارشى مى شود، 

پرداخت.
احمدرضا درستى افزود: هنگام تغذیه خون فراوانى به دستگاه 
گوارش سرازیر مى گردد که به همین دلیل بى حالى و کاهش 
توان فعالیت فکرى به محض پایان غذا خوردن اتفاق مى افتد 
بنابراین بدیهى است که روزه دارى با استراحت دادن به دستگاه 
گوارش و فرستادن خون کافى به سراسر بدن به ویژه به دستگاه 
مغزى-عصبى به ســالمت بدن و ایجــاد فرصت کافى براى 

فعالیت مناسب و کافى فکرى کمک شایانى مى کند.
وى همچنیــن در خصــوص روش مصرف مــواد غذایى در 
وعده هاى افطار و ســحر گفت اگر غذا بسیار آبکى باشد و نان 
در آن تیلیت شود همچنین نوشــیدن مایعات فراوان در طول 
غذا خوردن موجب کاهش دسترســى آنزیم هاى گوارشى به 
غذاها شده که منجر به برخى بیمارى ها و نارسایى هاى گوارشى 
مى شود؛ همچنین مصرف ادویه فراوان عالوه بر ناراحتى هاى 

دستگاه گوارش، به تشنگى در طول روز هم دامن مى زند.
درســتى ادامه داد: مصرف غذاهایى از قبیل کله پاچه، سیراب 
و شیردان هم با وارد کردن مقدار معتنابهى چربى و اسیدهاى 
نوکلئیک به بدن، منجر به مشکالت گوارشى و افت سالمتى و 

همچنین تشنگى شدید در طول روز مى گردد.
وى عنوان کرد: خوردن غذاهاى سرخ کرده نظیر کوکو سبزى، 
کوکو سیب زمینى، کتلت و گوشت هاى سرخ شده مثل کباب، 
جوجه کباب و ماهى نیز مى توانند ســبب تشنگى افراد در طى 
روز شــده همچنین مصرف ســس مایونز، خامه، سوسیس، 
کالباس و نوشیدن نوشابه هاى گازدار در وعده سحر سبب بروز 
ناراحتى هاى گوارشــى اى از قبیل ترش کردن، سوء تغذیه و 

افزایش احتمال چاقى مى شود.
درستى با اشاره به اینکه کم خورى و ریزه خوارى در مدت زمان 
افطار تا سحر نیز سبب بروز مشکالتى مى شود اظهار کرد: کم 
خورى در وعده هاى سحر و یا افطار همچنین ریزه خوارى در 
مدت زمان افطار تا سحر مى تواند سبب بروز مشکالتى مانند 
سوء تغذیه، سرگیجه، سردرد، اختالالت عصبى، الغرى مفرط، 
افت قند خون و غیره شود که به سالمت افراد لطمه جدى وارد 
کند بنابراین از این رو رعایت تناسب و تعادل در وعده هاى سحر 

و افطار اهمیت فراوانى دارد.
وى تصریح کرد: عدم نوشــیدن مایعات کافى، نوشیدن چاى 
و قهوه و کاکائوى فراوان و غلیظ، عــدم مصرف و یا مصرف 
ناکافى میوه ها و سبزیجات همگى ممکن است منجر به یبوست 
شوند که با مصرف میوه و سبزى در حد مناسب، این مشکل از 
بین خواهد رفت. مصرف روغن زیتون به همراه ســاالد نیز در 
پیشگیرى از یبوست مؤثر اســت. همچنین مصرف زیاد انواع 
گوشت در سحر توصیه نمى شــود. در ضمن عالوه بر گوشت، 
مصرف مقدار فراوانى از دیگر مواد پروتئینى (از قبیل حبوبات) 

نیز احتمال تشنگى در طول روز را افزایش مى دهد.

تفاوت مسواك زدن در صبح و شب

خوردن کدام نوع غذاها در 
ماه رمضان الزم است؟

الگوى خود قرار دهید.
5. بگذارید فرزندتان خودش باشد نه تصویرى از شما. شاید شم
گرا، متمرکز، ساکت یا خجالتى باشید. ممکن اســت بخواهید
چنین باشد. اما خیلى مهمتر است که فرزند شــما فقط باشد نه
میخواهید.روش هاى بی

کمک به رشد شخصیت
وجودد
مثـ
کت
مخ
من
او

پیش
شما
کلید مهم



دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان:
اللهّم قّونى فیِه على إقاَمِه أْمِرَك واِذْقنى فیِه َحــالَوَه ِذْکِرَك وأْوِزْعنى فیِه 

ألداِء ُشْکِرَك بَِکَرِمَک واْحَفظنى فیِه بِِحفظَک وِسْتِرَك یـا أْبَصَر النّاظرین.
خدایا نیرومندم نما در این روز بر به پا داشــتن دســتور و فرمانت وبچشــان در آن 
شیرینى یادت را ومهیا کن مرا در این روز براى انجام سپاسگزاریت به کـرم خودت 

و نگهدار مرا در این روز به نگاهداریت وپرده پوشى خودت، اى بیناترین بینایان.

اسالم را چنان مى شناسانم که پیش از من کسى آنگونه معرفى 
نکرده باشد. اسالم همان تســلیم در برابر خدا و تسلیم همان 
یقین داشتن و یقین اعتقاد راستین و باور راستین همان اقرار 
درست و اقرار درست انجام مسئولیت ها و انجام مسئولیت ها 

موال على (ع)همان عمل کردن به احکام دین است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان اقدامــات موثر 
بهزیستى در شرایط کرونایى در سال 1399 را برشمرد.

به گزارش روابط عمومى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان، دکتر ولى اله نصر گفت: علیرغم وجود شرایط 
کرونایى و محدودیت هــاى مختلف در این خصوص، 
بهزیستى استان در راستاى اهداف سازمانى و گسترش 

عدالت اجتماعى سالى پربار را پشت سر گذاشت.
وى اظهارداشت: در آستانه مبعث رسول اکرم(ص) طرح 
"مثبت زندگى" باحضور ریاست جمهورى درسطح کشور 

2400 مرکز خدمات بهزیستى تحت عنوان مراکز "مثبت 
زندگى" افتتاح شد که سهم اســتان اصفهان 97 مرکز 
خدمات بهزیســتى بود. ”مثبت زندگى“ مراکزى است 
که خدمات بهزیستى را سهل الوصول و دردسترس کرده 
و به محالت برد تا توانخواهان بتوانند دسترسى خیلى 

راحت ترى به خدمات بهزیستى داشته باشند.
نصر گفت: در طرح میز خدمت عالى بهزیستى، با رویکرد 
محله محورى و تکیه بر پتانسیل هاى بومى هر منطقه 
به دنبــال افزایش خدمات ســازمانى کارآمد و افزایش 

رضایت مندى عمومى جامعه هدف هستیم. این طرح در 
دى ماه سال 1399 در محله زینبیه کلید خورد و در بهمن 
ماه هم در محالت شهر فالورجان برگزار شد. امیدواریم 
با تداوم اجراى این برنامه در تمامى محله هاى اصفهان، 

دسترسى خدمات بهزیستى در محل را افزایش دهیم.
مدیرکل بهزیستى استان اصفهان افتتاح ساختمان مدرن 
شــیرخوارگاه نرجس اصفهان با حضور دکتر حبیب اله 
مسعودى فرید معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى 
کشور و مسئولین استانى را برگ زرین دیگرى از اقدامات 
بهزیستى استان در راســتاى ارتقاى خدمات اجتماعى 
بهزیستى استان برشمرد و گفت: ساختمان شیرخوارگاه 
نرجس، هشــت هزار و 800 متر مربع مســاحت و سه 
هزارمتر مربع زیر بنا دارد. این ســاختمان با هزینه اى 
نزدیک به 220 میلیارد ریال که اکثر آن توسط خیرین 
تامین شده اســت؛ با همکارى شــهردارى اصفهان، 
شــهردارى منطقه چهار و مجموعه مدیریت اجرایى و 
شهرى بر اساس استانداردهاى کشورى در 2 طبقه با 12 

سوئیت و ظرفیت 60 نفر به بهره بردارى رسید.
وى گفت: مرکز اورژانس اجتماعى شــماره 2 اصفهان 
جهت تســهیل در ارائه خدمات اورژانس اجتماعى در 
شمال شــهر اصفهان افتتاح شــد و در طى یکى دوماه 
اخیر که از افتتــاح این مرکز مى گــذرد، رضایتمندى 
بسیار خوبى در ســطح مردم منطقه ایجاد کرده است و 
تعامالت بین بخشى این مرکز با دستگاه هاى اجرایى و 
فعال در حوزه اجتماعى، نقش بسیار مهمى در مدیریت 
و کاهش آسیبب هاى اجتماعى منطقه به همراه داشته

 است.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان ضمن تشریح اهم اقدامات این دستگاه اجرایى در سال 1399 :

سال 99 براى بهزیستى اصفهان
 پر بار بود

بیست و دومین دوره مسابقات قرآن کریم در  مخابرات 
منطقه اصفهان برگزار مى شود.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، به 
مناسبت فرا رسیدن ماه مبارك رمضان و بمنظور انس 
هر چه بیشتر با کالم وحى و همچنین گسترش فرهنگ 
قرآنى بین کارکنان،بیســت و دومین دوره مسابقات 
قرآن کریم ویژه کلیه کارکنان (رســمى ، قراردادى ، 
شرکتى و بازنشسته ) و خانواده هاى ایشان، به صورت 

غیر حضورى برگزار میشود.
عالقمندان به شــرکت در ایــن دوره از مســابقات 
مى توانند از طریق ســایت روابط عمومــى یا پرتال 
مخابرات اصفهان به آدرس: isfahan.tci.ir  اقدام به 
ثبت نام نمایند. گفتنى است مراحل اجرایى مسابقات 
از طریق ســایت هاى مذکور قابل مشــاهده خواهد

 بود. 
الزم به ذکر است این مســابقات در رشته هاى حفظ، 
قرائــت، مفاهیم، نهــج البالغه و رســاله حقوق امام 
سجاد(ع) ویژه گروه هاى ســنى مختلف برگزار شده 
و هر داوطلب فقط مــى تواند در یکى از رشــته هاى 

فوق الذکر شرکت نماید.

فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللى قصه گویى 
اعالم شد

مدیر کل کانون پرورش فکرى استان گفت: عالقه مندان 
مى توانند آثار خود را در محور هاى ملى، بین المللى، برترین 
قصه گوى کشور، قصه زندگى من و بخش پادکست تا 15 

خرداد امسال به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
سید محمد قلمکاریان افزود: این جشنواره با محور هاى 
موضوعى امیدها، آرزوها، شــادى ها، غم هــا، ایثار و از 
خودگذشتگى (جهاد و مقاومت در عرصه هاى مختلفت 
زندگى) از 25 فروردین آغاز شــده  و مرحلــه پایانى آن 

همزمان با شب یلدا برگزار خواهد شد.
وى با بیان اینکه معرفى قصه گوى برتر کشــورى و دو 
بخش جدید با نام هاى"قصه گوى برتر" و "پادکست" به 
این جشنواره اضافه شده گفت: عالقه مندان در حوزه هاى 
مختلف مى توانند با مراجعه به پایگاه جشنواره به نشانى 
http://www.kanoonfest.ir ثبت نــام و آثار خود را 

ارسال کنند.

قلمکاریان افزود: بخش ملى، شامل اجراى زنده مجازى 
دختران و پسران 12 تا 18 سال، زنان و مردان 18 سال به 
باال و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها در سه بخش قصه هایى 
براى نوجوانان، قصه هایى براى بزرگســاالن و بخش 

بین الملل، اجرا وبرگزار خواهد شد.
وى با اشاره به عمومى بودن این جشنواره، گفت: تمام افراد 
و عموم مردم مى توانند در این جشنواره شرکت کنند و این 
جشنواره با توجه به همه گیرى بیمارى کرونا به صورت 

مجازى برگزار خواهد شد.

برگزارى مسابقات قرآن کریم در مخابرات اصفهان

فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللى قصه گویى

کمیســیون حقوقــى و پارلمانــى اتــاق 
بازرگانى اصفهان و کمیســیون حقوقى و 
حمایت هاى قضایى و مقرراتى اتاق ایران 
اقدام بــه برگزارى وبینــار « اصول حاکم 
برچک در اصالحات جدیــد قانون چک» 

نمودند.
در ابتداى این وبینار رضا برادران اصفهانى، 
نایب رئیس کمیسیون حقوقى اتاق ایران و 
رئیس کمیســیون حقوقى و پارلمانى اتاق 
اصفهان هدف از برگزارى ایــن وبینار را 
ناگزیرى استفاده از چک توسط بنگاه هاى 
اقتصادى در گردش هاى مالى عنوان نمود. 
وى با بیان اینکه اوصاف تجارى حاکم بر 
چک داراى اوصافى متفاوت از دیگر اسناد 
بوده به ارایــه توضیحاتى در این خصوص 

پرداخت. 
رئیس کمیســیون حقوقى اتاق اصفهان 
همچنین بااشــاره به قانــون جدید چک، 
گفت: بر طبق این قانون، از فروردین سال 
1400 تمامى انتقاالت باید در سامانه صیاد 
ثبت شــود و درغیر اینصورت شــخص از 

یکسرى حقوق محروم مى گردد.
برادران تصریح کرد: قانون تجارت، دارنده 
سند تجارى را براى مطالبه دین خود کامال 
آزاد نگذاشــته و تنها درصــورت عمل در 
چارچوب مواعد تعیین شده امتیازاتى براى 
شخص قائل اســت.  وى ماده 23 قانون 
اصالح صدور چک را راهگشــاى فعاالن 
اقتصادى دانســت و بر ضــرورت آگاهى 
صاحبان کسب و کار از این ماده تاکید کرد.

 

بررسى اصول حاکم 
برچک در اصالحات 
جدید قانون چک

آگهى مناقصه مرحله دوم

محمدرضا احتشام زاده- شهردار خورزوق

نوبت دوم

 HFW5442EP-Z  شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد  موافقتنامه شماره 490771 مورخ 99/09/05 تملک دارایى هاى سرمایه اى، نسبت به اعالم قیمت پیشنهادى جهت خرید 50 عدد دوربین
با اعتبار -/3/250/000/000 ریال به صورت اسناد خزانه اسالمى با سر  رسید 1401/06/21و مبلغ -/1/298/000/000 ریال به صورت نقدى  از محل اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى به شرح ذیل از 
طریق انجام مناقصه عمومى اقدام نماید. شرکت هاى واجد صالحیت مى توانند تا پایان مهلت اعتبار ذکر شده شرکت نمایند.شایسته است با رعایت صرفه و صالح شهردارى،مناسب ترین و آخرین قیمت 

پیشنهادى خود را بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده اعالم نمائید.

م.الف:1120806

1-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.مناقصه گران محترم مى توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت نسبت به خرید اسناد 

مناقصه اقدام نمایند.
2- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

3- مهلت دریافت پیشنهادات تا مورخ 1400/01/31 تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى 1400/02/11 مى باشد که پیشنهادات دهنده مى بایست در مهلت تعیین شده پیشنهادات خود محتوى ضمانتنامه 
بانکى و یا فیش واریزى نقدى معادل -/227/400/000 ریال واریز بشماره حساب 3100000819003 نزد بانک ملى بنام شهردارى خورزوق بابت 5٪ سپرده شرکت در مناقصه ، مدارك و اسناد ثبتى شرکت 

و آخرین تغییرات آن و برگ پیشنهاد قیمت که باید به عدد وحروف نوشته شود.
4-هیچگونه مبلغى بابت تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمى گیرد و کلیه کسورات قانونى(مطابق قوانین شهردارى) بعهده برنده آگهى مناقصه مى باشد.

5-شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.
6-هنگام امضاء قرارداد طرف قرارداد براى تضمین حسن انجام کار خود باید به میزان 10٪ از مبلغ برآوردى قرارداد را بصورت سپرده وجه نقد واریزى به حساب شماره 3100000819003 نزد بانک ملى یا 

ضمانت نامه مورد قبول کارفرما ارائه نماید.
7-پیشنهادات رسیده در ساعت 15 مورخ 1400/02/11 باز و قرائت مى گردد.ضمنا برنده مناقصه پس از بررسى هاى الزم و تشخیص کمیسیون با در نظر گرفتن رعایت صرفه و صالح شهردارى و همچنین 

رعایت ضوابط تعیین و اعالم مى گردد.
8- جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالى شهردارى مراجعه نموده و یا با شماره 45463041-031 تماس حاصل نمایند.

قیمت یک عدد (به حروف)قیمت یک عدد(به عدد)واحدتعدادشرح استعالمردیف

1

IPC-دوربین مداربسته آى پى داهوا
HFW5442EP-ZE-0832  مدل
1-نوع دوربین مدار بسته :بولت

2-تکنولوژى: آى پى
  progresive CMOS :3-حسگر تصویر

4-سایز حسگر تصویر: 1,18 اینچى
5-کیفیت تصویر: 4 مگاپیکسل
6-دید در شب:با برد 50 متر

motorized – 7-لنز دوربین مداربسته:8 تا 32 میلیمترى
H  &   265.H:264 :8-فشرده سازى

hlc  9-تکنولوژى هاى بهبود کیفیت تصاویر
WDR(140db).DAY/NIGHT(ICR).3DNR.AWB.AGC.BLC 

IP67   .  IK10:10- استاندار محافظتى
11-قابلیتPOE :دارد

عدد50

معاون اجتماعى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شهردارى اصفهان از اختصاص تابلوهاى گالرى شهرى 
به اسماء الهى و برگزارى مسابقه «بهار در بهار» خبر داد.

مرتضى رشــیدى اظهار داشت: 
گالرى تبلیغات شــهرى با بیش 
از 300 تابلو شــهرى به عنوان 
یک ظرفیت تبلیغاتى متناســب 
با موضوعات روز جامعه طراحى 
شده که مورد اســتقبال و توجه 

شهروندان قرار مى گیرد.
وى گفــت: معاونــت اجتماعى 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشــى شــهردارى اصفهان 
همزمــان با حلول مــاه مبارك 
رمضان، تمام تابلوهاى شهرى را 
به طرح هایى با محوریت اسماء 
الهى اختصاص داده و  متناسب با 

نام و صفت بارى تعالى، اشعارى از شاعران فارسى زبان 
از گذشته تاکنون نیز در پیام طرح ها نوشته شده است. 

وى با اشــاره به فضاسازى شهرى به اســماء خداوند 
افزود: با توجــه به فرارســیدن ماه رمضــان ماه بهار 

قرآن و همزمانــى آن با فصــل بهار، مســابقه اى با 
عنوان بهار در بهار برنامه ریزى شــده که شهروندان 
مى توانند با مشــاهده طرح هاى نصب شــده در شهر 
و همچنیــن بارگذارى شــده 
در شــبکه هــاى اجتماعى، با 
مراجعه به صفحه اینســتاگرام 
isfahanfarhang  هر شب 

در این مسابقه شرکت کنند.
وى ادامه داد: هر شــب یکى از 
اسماء خداوند و اشعار به نمایش 
گذاشته مى شود که شهروندان 
مى توانند با انتخاب مصراع دوم 
و تکمیل بیت در مسابقه شرکت 
کنند که هر شب به یک نفر به 
قید قرعه جایزه نقدى به ارزش 
5 میلیون ریال اهداء خواهد شد.

معــاون اجتماعــى ســازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان  بیان 
داشت: این مسابقه تا پایان ماه رمضان هر شب ساعت 
21 برگزار مى شود و 30 نفر از شهروندان در این مسابقه 

به عنوان برنده معرفى خواهند شد. 

کوهنوردان  عالقه مند به محیط زیست شرکت آبفا استان 
اصفهان ارتفاعات هاردنگ لنجان را از وجود زباله پاکسازى 
کردند.  سرپرست گروه کوهنوردى آبفاى استان اصفهان  
اظهار داشت:  بر اساس مسئولیت اجتماعى که همه افراد به 
ویژه آبفاى استان اصفهان بر عهده دارد، در مسیر کوهستان 
به طبیعت گردها و به ویژه کــودکان و نوجوانان آموزش 
مى دهیم که بخشــى از آب شــرب کشــور از مناطق 
کوهستانى تامین مى شود، بنابراین با توجه به اینکه بحران 
کم آبى، کشور را تهدید مى کند، حفاظت از منابع آبى  امرى 
مهم و اجتناب ناپذیر است. فرود نصیرى  گفت: گردشگران 
باید ضامن جمع آورى زباله هاى تولیدى خود باشند، زیرا 
حجم زیاد زباله در محیط هاى کوهســتانى، منابع آب و 
گونه هاى جانورى را تهدید مى کند . زباله هاى خشــک  
به خصوص بطرى هاى پالســتیکى، بیشــترین حجم 

زباله هاى کوهستان  را تشکیل میدهند. 
وى  تصریح کرد: بر اساس مسئولیت اجتماعى شرکت، 
در فروردیــن ماه جارى گــروه 10 نفــرى  کوهنوردى 
دوست دار طبیعت آبفا اســتان اصفهان ، از مسیر 3 هزار 
مترى ارتفاعات هاردنگ ، بیــش از 10 کیلوگرم زباله را 

جمع آورى کردند. 

پاکسازى ارتفاعات 
هاردنگ از زباله

برگزارى مسابقه «بهار در بهار»  با محوریت اسماء الهى


