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اشتباهات رایج در مسواك زدن را تکرار نکنیدادامه ساماندهى گذر میدان قدس تا میدان خواجومحبوب ترین زوج هاى سینمایى ایرانىبارندگى ها 50 درصد کاهش یافت 3 ایرانى نامزد بهترین لژیونر آسیا شدند سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بین افطار تا سحر 
چه مقدار 

مایعات بنوشیم؟

تکذیب شایعه کرونایى درباره بیمارستان کاشانى 
3

3

2

3

ماجراى انتشار کلیپ 
آوازخوانى «آدختر»

تعلیق 5 عضو 
شوراى شهر شاهین شهر

محدودیت هاى کرونایى 
در اصفهان باز هم 

تمدید شد

5

نظارت سختگیرانه 
بر مصرف آب 

در اصفهان 

بسیارى از مطالعات اهمیت نوشیدن منظم آب را در طول روز، به 
ویژه قبل از غذا، براى آبرسانى به بدن، کاهش وزن و پیشگیرى از 

بیمارى ها تأیید مى کند.
متخصصان میزان آب مورد نیاز فرد در روز را حداقل دو لیتر تعیین 

مى کنند با این حال، افراد در ماه رمضان به دلیل پرهیز از ...

مدیر دفتر خدمات مشــترکین آبفاى اســتان 
اصفهان از نظــارت دقیق و ســخت گیرانه بر 

مصرف آب در کاربرى هاى مختلف خبر داد. 
میثــم اعالیــى گفت: طــرح پایــش هاي 
دوره اي محســوس و نامحسوس انشعابات 
آب با هدف نظارت بــر انطباق مصرف آب با 
کاربرى هاى تعیین شــده و استفاده متناسب از 
ظرفیت مشخص شده، با قدرت در حال اجراست.  
وى با بیان اینکه این طــرح به منظور صیانت از 
حقوق شهروندان عملیاتى مى شود، اظهارکرد: 
الزم است مشترکین، آب شــبکه توزیع را فقط 

مطابق با کاربري مجاز ...

4
آزمایش واکسن ایرانى آزمایش واکسن ایرانى –– کوبایى روى  کوبایى روى 35003500 اصفهانى اصفهانى

در مرحله سوم کارآزمایى بالینى انجام مى شوددر مرحله سوم کارآزمایى بالینى انجام مى شود

3

واکنش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به انتشار یک خبر در فضاى مجازى

برنامه حسینى براى گاندوها در تعطیالت
سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن دو دیدار دوستانه را براى حفظ آمادگى بازیکنان 

در فاصله تعطیلى اجبارى لیگ در نظر گرفت.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که به دلیل حضور تیم هاى پرسپولیس و استقالل 
در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تعطیلى طوالنى مدت مواجه شده، به منظور 

آماده نگه داشتن بازیکنان دو بازى تدارکاتى را پیش بینى کرده است.
شاگردان مجتبى حسینى پس از انجام ...

3

7

در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در بیمارستان 
غرضى هم 

اوضاع وخیم است

روى بام مسجد جامع عباسى چه خبر است؟
3
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فراخوان مناقصه شماره   47- 1 -400  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت 
 www.setadiran.ir:اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.          

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان،     تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:   مرکز تماس سامانه ستاد :41934-021                      دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهردیف

2،534،632،028126،800،0002000001434000003اجراى شبکه برق تصفیه خانه جزن منطقه نطنز1

تاریخروزساعتعنوان

1400/02/01چهار شنبه15:00تاریخ انتشار مناقصه در سامانه

1400/02/07سه شنبه15:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1400/02/18شنبه15:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1400/02/19یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

آگهى تجدید مزایده عمومى (نوبت دوم)

احمدرضا پرى تبار- شهردار شاهین شهر

چاپ اول

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 2208/ش مورخ 99/10/15 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد نسبت به واگذارى به صورت اجاره 
محل بازار میوه و تره بار واقع در خیابان طالقانى نبش بلوار امامت بر اساس قیمت 
کارشناسى ماهیانه 250/000/000 ریال از طریق آگهى مزایده عمومى به افراد 

حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/02/25 به دبیرخانه حراست 

تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
م الف: 1126321 

آگهى دعوت به همکارى
شرکت برق منطقه اى اصفهان در نظر دارد جهت تکمیل 

کادر فنى و نیروى انســانى خود در مشاغل اپراتورى و 

نگهبانى ایستگاه هاى انتقال و فوق توزیع برق  (فشارقوى) 
به صورت برون سپارى از طریق شرکت هاى خصوصى 
«فناورى اطالعات آرامین» و «صیانت گســتر کوثر» 
از بین واجدین شــرایط فارغ التحصیل مرد با برگزارى 

آزمون کتبى، مصاحبه حضــورى و گزینش دعوت به 

همکارى نماید. متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط 

و ثبت نام از روز شنبه مورخ 1400/02/11 تا پایان روز جمعه 

مورخ 1400/02/17 به ســایت www.hrtc.ir مراجعه 

نمایند.
نام روزنامه:روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:1400/02/04
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مارال فرجاد: مارال فرجاد: 

حضورم حضورم 
در تئاتر در تئاتر 
سبب شد تا سبب شد تا 
انتخاب هاى بهترى انتخاب هاى بهترى 
داشته باشمداشته باشم

خلعتبرى: سپاهان به خلعتبرى: سپاهان به 
هر هر 22 جام چشم دارد جام چشم دارد



0202جهان نماجهان نما 4019شنبه  4 اردیبهشت  ماه   1400 سال هجدهم

عضو کمیته ملى واکسن کووید 19 در خصوص ویروس هاى 
جهش یافته آفریقایى و برزیلى گفت: ما هنوز مستند علمى 
نداریم که ویروس هاى جهش یافته آفریقایى یا برزیلى وارد 
ایران شده باشند، البته ممکن است وارد شوند، ولى تا کنون 
هیچگونه مستندى مبنى بر پایش ژنتیکى که واریانت هاى 

آفریقاى جنوبى و برزیلى را نشان دهد در ایران نداشته ایم.
ســید علیرضا ناجى در پاســخ بــه اینکه تفــاوت اصلى 
ویروس هاى آفریقایى و برزیلى با سایر ویروس هاى کرونا 
چیســت؟ توضیح داد: در مورد واریانت انگلیسى، برزیلى 
و آفریقاى جنوبى به اثبات رســیده که سرایت پذیرى آنها 

بسیار باالست.

وى با بیان اینکه جهش هاى آفریقــاى جنوبى و برزیلى، 
واریانت هایى هســتند که مى توانند غیر از بیمارى زایى و 
سرایت پذیرى بر روى واکسیناسیون هم تأثیرگذار باشند، 
افزود: واکسن ها نســبت به این واریانت ها نقطه ضعف و 
کارایى پایین ترى دارند و در حال حاضر هم با جهش جدیدى 
در هند مواجه هستیم که بسیار در این کشور گسترش دارد و 
مواردى از آن در کشور هاى دیگر نظیر انگلیس هم مشاهده 
شده است و از روى مشخصات آنها مى توان گفت هم انتقال 
پذیرى بیشترى دارد و هم ممکن است براى واکسیناسیون 
مشکل ایجاد کند و از این رو موجب نگرانى مراجع بهداشتى 

در سراسر جهان شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت: در سال آبى 
جارى (اول مهر 99 تا مهر امسال) با کمبود 50 درصدى 

بارش نسبت به سال آبى گذشته مواجه هستیم. 
حمیدرضا جانباز افــزود: در تعداد زیادى از اســتان هاى 
مرکز فالت ایران و استان هاى شرقى میزان بارش بسیار 
کاهش پیدا کرده است، مانند استان سیستان و بلوچستان 
که کمتر از 10 میلیمتر کاهش در آن ثبت شده است. وى 
گفت: همچنین استان هاى خراسان جنوبى، کرمان، جنوب 
فارس، یزد و بخش هایى از اصفهان و سمنان دچار کمبود 

شدید بارش هستند. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشــور افزود: از سال 

گذشــته بیش از 90 جلسه با ســازمان هواشناسى براى 
برنامه ریزى مدیریت ارتقاى تــاب آورى و کاهش تنش 
آبى برگزار شد. جانباز ادامه داد: بر اساس برنامه ریزى ها 
قرار است در شهرها و روستاها کمترین تنش آبى را داشته 

باشیم که بر این اساس شش محور تدوین شده است. 
وى گفت: افزایش ظرفیت تأمین آب، کاهش میزان هدر 
رفت آب، افزایش میزان ذخیره سازى آب، اطالع رسانى 
عمومى و آموزش همگانى و درخواست از مشترکان براى 

مدیریت مصرف از آن جمله است.
جانباز گفــت: امیدواریم در اردیبهشــت ماه بارش هاى 

مناسبى داشته باشیم و بخشى از این کاهش جبران شود.

تفاوت ویروس آفریقایى 
با دیگر ویروس هاى کرونا

بارندگى ها 50 درصد
 کاهش یافت

پیک سلبریتى ها
  رکنا| مدتى است که کروناوارد موج چهارم 
شده است و روزانه افراد زیادى از هموطنانمان را 
مبتال و به کام مرگ مى کشاند. دکتر محمدرضا 
هاشــمیان، فوق تخصص مراقبت هــاى ویژه 
بیمارســتان مسیح دانشــورى در خصوص موج 
چهارم کرونا گفت: اینجانب موج چهارم کرونا را 
پیک سلبریتى ها و هنرمندان مى نامم، زیرا میزان 
ابتال و بسترى این افراد مانند سایر مردم بیشتر از 
قبل شده است، مثًال افراد ســینمایى و هنرى به 
دلیل دورهمى ها و ارتباطاتى که با یکدیگر داشتند، 

اکنون به شدت درگیر شده اند.  

مارمولک درون شکم مرغ؟!
مدیرکل دامپزشکى استان ایالم    ایرنا|
گفت: تصویر منتشر شده از مارمولک در شکم 
مرغ پرکنده و کشتار روز در فضاى مجازى این 
استان ســاختگى بوده و صحت ندارد و اصل 
عکس هم مربوط به اســتان کرمانشاه است. 
هفته پیش تصویرى در فضاى مجازى استان 
ایالم مبنــى بر وجود یــک مارمولک مرده در 
شکم مرغ کشــتار روز در حال انتشار گسترده 
اســت که باعث نارضایتى کاربــران و اهالى 
رسانه شده اســت. دکتر رامین پورنجف اظهار 
کرد: این تصویر مورد بررســى قــرار گرفت و 
مشخص شد ساختگى است و با هدف تشویش 
اذهان عمومى و مصــرف کنندگان یا تخریب 
دســتگاه هاى نظارتى از جمله دامپزشــکى و 

عملکرد کشتارگاه ها منتشر شده است.

کشف 15 ُتن ذرت فاسد 
رئیس حوزه قضایى خواجه از    میزان|
کشف 15 ُتن ذرت فاســد در یک شرکت واقع 
در جاده تبریز- اهر خبر داد. سلمان لطفى گفت: 
در پى اخبار و اطالعــات موثق واصله مبنى بر 
اینکه کارخانه تولید خوراك دام، اقدام به انتقال 
ذرت هاى فاســد به مقدار زیادى کرده است با 
دستور رئیس حوزه قضایى خواجه، پلیس آگاهى 
شهرســتان هریس به همراه رئیس صمت و 
نماینده جهاد کشــاورزى از کارخانه بازرسى 
کردند. در بررسى هاى به عمل آمده مشخص 
شــد تمامى ذرت هاى دامى فاسد، کپک زده و 
غیر قابل مصرف براى دام هســتند که در این 

زمینه یک نفر دستگیر شد.

پانسیون نشینى 
به جاى اجاره  نشینى

  خبر فورى| رئیس اتحادیه هتلداران 
تهران گفت: با گــران شــدن اجاره  بها، همه 
خانه هاى خود را مى دهند که در پانســیون ها 
زندگــى کنند. محمدعلــى فــرخ مهرافزود: 
پانسیون ها عموماً از دل پروژه هاى انبوه سازى و 
کوچک سازى واحدهاى مسکونى در شهرهایى 
که با مشکل مســکن مواجه بودند، بیرون آمد. 
تهران نیز از این قاعده مستثنى نبوده. مخصوصًا 
در یکسال گذشته که با افزایش قیمت مسکن، 
نرخ اجاره نشینى هم رشد افسارگسیخته اى را 
تجربه کرد و به این ترتیب بسیارى را به حاشیه 

شهر راند.

آماده تولید اسپوتنیک
  ایرنا| سخنگوى ســازمان غذا و دارو 
گفت: واکسن «اسپوتنیک وى» ساخت روسیه با 
همکارى مشترك شرکت هاى ایرانى و شرکت 
گامالیاى روسیه در ایران به صورت انبوه تولید 
مى شــود.کیانوش جهانپور افزود: سه شرکت 
ایرانى داوطلب تولید مشترك واکسن کروناى 
اسپوتنیک در ایران هستند و از طریق سفارت 
ایران در روسیه به مؤسسه گامالیا معرفى شدند، 
یکى از این شرکت ها از بقیه جلوتر است البته 
دو شــرکت دیگر هم پشت ســر آن هستند و 
هر سه شــرکت توانایى تولید این واکسن را در 

ایران دارند.

نصب سانتریفیوژهاى 
پیشرفته 

  ایسنا| آژانس بین المللى انــرژى اتمى در 
گزارشى تأیید کرد که ایران سانتریفیوژهاى پیشرفته 
بیشترى را در سایت غنى سازى اورانیوم نطنز نصب 
کرده است. در گزارش آژانس آمده است: آژانس تأیید 
مى کند که در سایت غنى سازى سوخت شش آبشار تا 
سقف 1044 سانتریفیوژ IR-2 و دو آبشار تا سقف 348 
سانتریفیوژ IR-4 نصب شده اند که شمارى از آنها نیز 

مورد استفاده قرار گرفته اند.

«بشار اسد» باز هم نامزد شد
  بهار| «بشار اسد» (رئیس حزب بعث سوریه) 
بعد از 21 سال ریاست جمهورى به صورت رسمى براى 
نامزدى در انتخابات ریاست جمهورى آتى این کشور 
درخواســت داد. حکمرانى خانواده اسد بر سوریه حاال 
از نیم قرن هم عبور کرده اســت و این خانواده داراى 

مناصب مختلفى بوده اند. 

هزینه اضافى تجارت
عباس آخونــدى، وزیر ســابق راه و    ایلنا|
شهرسازى اظهار کرد: وقتى ما در 16 سال اخیر تحریم 
شــدیم بحث «دور زدن تحریم ها» را مطرح کردیم 
که اصًال مجانى نیســت و براى کشور هزینه زاست. 
ما مجبور مى شــویم در صــادرات، کاالى خود را به 
جاى دیگر ببریم یا عنوان آن را تغییر دهیم، سیســتم 
بیمــه آن را عوض مى کنیــم که همه اینهــا تقریبًا

 20 تا 30 درصد براى ما هزینــه دارد یعنى اگر میزان 
تجارت ما بین 100 تا 150 میلیارد دالر باشد، ساالنه 
20 تا 25 میلیارد دالر هزینه تجارت ما مى شود. وقتى 
این شرایط 16 سال به طول مى کشد در واقع نهادینه 
مى شــود و ذینفعان جدى پیدا مى کند و این ذینفعان 
با شــعارهاى مختلف به دنبال حفظ شــرایط موجود 

هستند. 

تصمیم جدید درباره تحریم ها
روزنامــه «وال اســتریت ژورنال» در    ایرنا|
گزارشــى به لغو برخى از تحریم ها اشاره کرده است. 
این روزنامه نوشــت: تحریم هایى که ایاالت متحده 
در نظر دارد لغو کند شــامل تحریم هاى تروریستى 
علیه بانک مرکزى ایران، شــرکت هاى ملى نفت و 
نفتکش ها و صنایع اقتصادى مانند فوالد، آلومینیوم و 
سایر موارد است. «وال استریت ژورنال»  گزارش داد 
که واشــنگتن تمایل به کاهش احتمالى تحریم هاى 
مربوط به منسوجات، خودرو، حمل و نقل و بیمه و کلیه 

صنایعى که تحت توافقنامه 2015 بودند، دارد.

خبرخوان

هفته پیش برنامه «شــهر زیبا» میزبان یک مادربزرگ 
گیالنى و خانواده اش بود.

برنامه «شهر زیبا» به تهیه کنندگى سید مصطفى فاطمى، 
ویژه برنامه افطار شبکه 5 سیماســت که در ماه مبارك 

رمضان با اجراى مصطفى امامى روى آنتن مى رود.
چهارشنبه شب گذشته «شــهر زیبا» میزبان «صدیقه 
موسوى ماوردیانى» معروف به «ننه گیالنى» به همراه 
دختر و دامادش بود. چندى پیش ویدیو هایى از آوازخوانى 
این مادربزرگ گیالنى در فضاى مجازى منتشر شد که 

بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفت.
ســیده صدیقه موســوى ماوردیانى ملقب بــه «خانم 
آقا» یا «آدختــر» متولد نهــم مرداد ســال 1313 در 
روســتاى ماوردیان از توابع شهرستان فومن است. این 
مادربزرگ گیالنى به دلیل صداى جــذاب و گیرایش و 

خواندن آهنگ هاى گیالنى به شهرت رسید.
«نژاد محمدى» دختر ننه گیالنى در برنامه «شهر زیبا» 
گفت: «مادرم دوست داشتنى است و هیچ چیز براى ما 
جاى او را نمى دهد. ننه گیالنــى براى ما زحمت زیادى 
کشیده است. من به دالیلى مدتى از او دور بودم و بعد از 

پنج ماه دیدمش.»
داماد خانواده هم ماجراى انتشار ویدیوهاى ننه گیالنى را 
اینگونه تعریف کرد و گفت: «آ دختر (بى بى) با همسرم 
مهمان یکى از اقوام دور خودشــان مى شوند. دختر این 
دوســت قدیمى با توجه به توانایى آوازخوانى آدختر از او 
فیلم مى گیرد و یک صفحه مجازى راه اندازى مى کند؛ 
فیلم آوازخوانى را در آن صفحه منتشــر مى کند؛ اما از 
خانواده اجازه نمى گیرد و فعالیتش را در فضاى مجازى 

ادامه مى دهد.»
وى افزود: «بعد از مدتى دوباره آ دختر را به خانه شــان 
دعوت کردند و این بار اصرار داشتند چند روزى در خانه 

آنها بماند. ما بخاطر اعتمادى که به این خانواده داشتیم، 
قبول کردیم. اما بعد متوجه شدیم کلیپ هایى را درباره بى 
بى در فضاى مجازى منتشر مى کنند و در یک هفته آدختر 

معروف شد. حتى از کلیپ هایى که ساخته بودند، تبلیغات 
و درآمدزایى هم مى کردند و همچنان این تبلیغات ادامه 

دارد.»

مادر بزرگ گیالنى که در شبکه هاى اجتماعى محبوب شد به شبکه 5 رفت

ماجراى انتشار کلیپ آوازخوانى «آدختر»

مسئوالن قضایى عراق سرنوشــت بیش از یک میلیون 
دالر پول نقد و مقادیر زیادى شــمش طال را که در یکى 
از مخفیگاه هاى داعش در موصل کشف شده مشخص 

کردند.
شوراى عالى قضایى عراق در بیانیه اى اعالم کرد، دادگاه 
بدوى نینوى طى تحقیقات خود در یکى از آواربردارى هاى 
بخش قدیمى موصل به مقادیر زیادى پول نقد، شمش 

طال به همراه زیورآالت طال و نقره رسیده است.
در این بیانیه آمده اســت، یک میلیون و 600 هزار دالر 

آمریکا به همراه مقادیرى مسکوکات طال، شمش طال 
و زیورآالت طال و نقره در این منطقه قدیمى الشــهوانى 

کشف شده است.
این گنج که در بشــکه هاى پالســتیکى و کیسه هاى 
نایلونى جاسازى و در عمق حدوداً 3 مترى زمین مدفون 
شده احتماًال متعلق به گروه تروریستى داعش بوده و در 
زمان فرار از شهر موصل آن را در زیر زمین پنهان کرده اند.

شوراى عالى قضایى عراق تأکید کرد تمامى این کشفیات 
تحویل بانک مرکزى عراق مى  شود.

کلیپى از چند جوان که سوار بر االغ و قاطر بودند و شبانه در 
خیابان هاى شهر گراش استان فارس در حال تردد بودند، 
در فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى پخش شد که 
این عمل به تشخیص مجریان قانون و دستگاه قضایى، 
حرکتى نامتعــارف و خالف محدودیت هــاى کرونایى 

محسوب و دستور احضار و بازداشت آنها صادر شد.
دادستان عمومى و انقالب شهرستان گراش اعالم کرد، 
تاکنون سه نفر از این افراد بازداشت شــده اند و احضار 
هشت نفر دیگر در دستور کار دستگاه قضایى است. سعید 
کشاورز اضافه کرد پلیس اطالعات شهرستان گراش نیز 

موظف شده که همه این افراد را در کمترین زمان ممکن 
دستگیر و به دادستانى احضار کند.

به گزارش «تابناك»، وقتی گفته می شود نظم عمومی 
مختل شــده، باید توصیف و توضیح داده شود که بر اثر 
چه اقدام و عملی اخالل در نظم عمومی ایجاده شــده و 
چه کســی از این عمل زیان دیده است، زیرا وقتی گفته 
می شود، نظم عمومی مختل شــده طبعًا یک منفعت و 
مصلحتی زیر پا گذاشته شــده و باید مشخص شود، این 
مصلحت چه بوده که نادیده گرفته شــده و نظم عمومی 

مختل شده است.

ابتالى یکى از کوهنوردان به کرونا سبب شد کمپ اصلى 
اورســت قرنطینه شــود. دولت نپال 338 مجوز صعود به 
اورســت را در دوران کرونا درحالى صــادر کرده که همه 
کوهنوردان قبل از ورود به نپال باید تســت PCR منفى 
را ارائه مى کردند اما چند روز گذشته یکى از کوهنوردان با 
عالئم اِِدم ریوى (HAPE) با بالگرد به کاتماندو منتقل شد و 
در بیمارستان مشخص شد که او مبتال به کرونا شده است.

به دلیل اینکه برخى از عالیم ادم ریوى مانند کروناســت 
تشخیص این دو از هم ســخت خواهد بود. سرفه، تنگى 
نفس، درد قفسه سینه و کاهش اشتها از جمله مشکالتى 

است که به سبب ادم ریوى ایجاد مى شود.
با توجه به اینکه یکى از کوهنوردان به کرونا مبتال شــده 
اســت فعًال کوهنوردان در کمپ اصلى قرنطینه هستند و 

باید براى ادامه کار منتظر مجوز دولت نپال باشند.

برنامه ویژه آستان قدس رضوى با عنوان «قرار سحر» 
براى نیمه شــب هاى ماه مبارك رمضان که با اجراى 
فرزاد جمشیدى از ابتداى ماه مبارك، به صورت زنده و 
از طریق اپلیکیشن هاى  پخش آنالین منتشر مى شد با 

دستور صداوسیما توقیف شد!
این برنامه که در برهوت برنامه هاى امسال تلویزیون، 
با استقبال مردم مواجه شــده و بخش هاى مختلفى از 
آن در شــبکه هاى اجتماعى وایرال شده بود، تا کنون 

میزبان چهره هاى محبوبى چون محمدرضا طالقانى، 
محمد معتمدى، محمد اصفهانى و... بوده و هر شــب 
دریافت کننده هــزاران پیام تصویــرى و ویدیویى از 
سوى مردم بود. برنامه اى ترکیبى و مناسبتى که ظاهراً 
برنامه هاى بى رونق و تکرارى تلویزیون را اذیت کرده!

ارسال گسترده پیامک براى مردم به منظور تماشاى این 
برنامه، از جمله نکات قابل تأمل در اقدام صداوسیما در 

توقیف این برنامه است.

پرونده کودك آزارى منجر بــه فوت در کهریزك جهت 
رسیدگى به شعبه 5 دادگاه کیفرى یک استان تهران ارجاع 
شد. حجت االسالم والمسلمین على عباسى، رئیس حوزه 
قضایى کهریزك گفت: متهم هم اکنون در زندان به سر 
مى برد و پرونده مربوطه در حال حاضر براى رسیدگى به 
شعبه 5 دادگاه کیفرى یک استان تهران به ریاست قاضى 
بابایى ارجاع شده اســت. وى تصریح کرد: این پرونده با 

قاطعیت تمام رسیدگى خواهد شد.
در اولین روزهاى فروردین سال جارى زنى نوزاد دختر 17 
ماهه اش را که به شدت بدحال بود به بیمارستان رساند و 

درخواست کمک کرد. این زن به پزشکان گفت دخترش 
را براى چند ســاعتى پیش شوهرش گذاشــته و وقتى 

برگشته متوجه شده که بچه حالش خوب نیست.
او توضیح داد: دخترم خیلى بى قرار بود، هر کارى کردم 
آرام نشد. بعد از چند ساعت تب شدیدى کرد و من او را به 

بیمارستان آوردم.
وقتى پزشــکان نوزاد 17 ماهه را بررسى کردند متوجه 
حادثه وحشتناکى شــدند. آنها پى بردند کودك به طرز 
فجیعى مورد آزار قرار گرفته و دچار خون ریزى شــدید 

داخلى شده است.

سرنوشت
 گنج داعش 
مشخص شد!

آیا «االغ سوارى» مى تواند مخل نظم عمومى باشد؟

اورست هم قرنطینه شد!

برنامه ماه رمضانى آستان قدس توقیف شد!
آخرین وضعیت پدر متهم به آزارجنسى

همانطور که مى دانید قوانین فیزیک ما را همیشــه از 
ساختن یک ماشین زمان ناامید کرده اند. اما این باعث 
نشده است تا مردم نسبت به این تصویر در شبکه هاى 
مجــازى و اینترنت از تئورى هاى توطئه خود دســت 

بکشند.
ماجرا از آنجایى آغاز شده است که مردم در شبکه هاى 
اجتماعى در حال دست به دســت کردن تصویرى به 
قدمت 120 سال هستند که در آن فردى بسیار شبیه به 
«گرتا تونبرگ» وجود دارد. این تصویر متعلق به قرن 

19 میالدى بوده و در کشور کانادا 
گرفته شده است. این تصویر توسط 
بایگانى دانشگاه واشنگتن تأیید شده 
و سه کودك را نشان مى دهد که در 
حال کار در یک معدن طال هستند.

در نگاه اول این دختــر در تصویر 
بسیار شــبیه گرتا تونبرگ به نظر 
مى رســد حتى او مــدل موهاى 
شــبیه به گرتا تونبرگ را دارد که 
از مشــخصات اصلى ظاهرى گرتا 
است. این تصویر و شباهت آن دختر 
با گرتا تونبرگ خیلى ها را به سمت 
ارائه نظریات عجیب و غریب مبنى 
بر سفر گرتا تونبرگ به گذشته براى نجات آینده سوق 

داده است!
گرتا تونبرگ فعال محیط زیست 18 ساله است و بخاطر 
فعالیت  ها و آگاه سازى هاى عجیب و غریبش شناخته 
مى شود. او در سال 2018 و هنگامى که 15 سال داشت، 
مدرســه را ترك کرد و در خارج از پارلمان سوئد، با به 
دست گرفتن تابلویى از مسئوالن درخواست کرد تا در 

مورد اقلیم اقدامات مؤثرترى انجام دهند.

گرتا تونبرگ توانایى سفر در زمان را دارد؟!
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شهرضا فراتر از قرمز شد
مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان شـهرضا گفـت: 
شـهرضا از نظـر شـیوع بیمـارى کرونا بـه وضعیت 
فراتر از قرمز رسـیده اسـت و مجبور بـه افزایش دو 
برابرى کادر درمانى شـدیم. حجت ا... تنهایى گفت: 
با توجه به افزایش آمار بیماران سرپایى و در راستاى 
خدمت رسانى بهتر، پرسـنل مرکز دو برابر و ساعت 
کارى این مراکز از ساعت 14 به 16 افزایش یافت و 
همچنین اتاق پرستار و پزشـک نیز به مرکز درمانى 

اضافه شد.

تعلیق 5 عضو شوراى شهر 
شاهین شهر 

رئیـس شـوراى اسـالمى شـاهین شـهر از تعلیـق 
شـدن پنج عضو این شـورا به دسـتور دادسـتان این 
شهرسـتان خبر داد. علـى فتحى اظهار داشـت: پنج 
عضو شـوراى اسالمى شـهر شاهین شـهر با صدور 
کیفرخواسـت از سـوى سـید نصرالدیـن صالحـى 
دادسـتان شهرسـتان شـاهین شـهر و میمه از ادامه 
فعالیت به عنوان عضو شوراى شهر تعلیق شدند. وى 
افزود: حسـین ابراهیمـى ناغانى، مهـرداد مختارى، 
علیرضـا جهانگیرى، سـجاد قهرمانى فرد و پرسـتو 
جهانگیـرى اعضاى تعلیق شـده شـوراى اسـالمى 

شاهین شهر هستند.

ناپایدارى تا فردا
کارشـناس پیش بینى هواشناسـى اسـتان اصفهان 
گفت: با گذر امواج ناپایدار تا یکشـنبه بر روى استان 
شاهد رگبارهاى بهارى و رعد و برق در سطح استان 
به ویـژه در مناطق غربى خواهیم بـود که در مناطق 
شرقى نیز توام با گرد و خاك است. ابراهیم هنرمند با 
اشاره به نفوذ امواج ناپایدار به استان اصفهان، اظهار 
کـرد: در این مدت آسـمان بسـیارى از مناطق ابرى 
اسـت و گاهى افزایش ابر و وزش باد نسـبتًا شدید تا 

شدید را خواهیم داشت.

تعویض پمپ چاه 
پمپ شناور چاه شماره 2 روسـتاى همگین تعویض 
شد. به گزارش روابط عمومى آبفا دهاقان، این پمپ 
به دلیل کاهش میـزان آبدهى از مـدار بهره بردارى 
خـارج و با یک دسـتگاه الکتـرو پمپ با تـوان باالتر 
در حداقـل زمان ممکن، تعویض شـد. بـا انجام این 
عملیـات میزان آبدهـى از 4 لیتر در ثانیه بـه 10 لیتر 
در ثانیـه افزایـش یافـت . مومنیان کارشـناس بهره 
بردارى منطقه ضمـن اعالم این خبر بیـان نمود ، با 
توجه به ضـرورت و اهمیت چاه شـماره دو در تامین 
آب روستاى همگین این کار با حداقل زمان به مدت 
2 سـاعت با بهترین کیفیت موجود توسـط پرسـنل 

منطقه انجام شد.

توسعه شبکه آب 
عملیـات توسـعه 200 متر شـبکه آب بـه قطر 110 
میلیمتر، در جاده اصفهان شـیراز (باستان آباد) انجام 
شـد. به گزارش روابط عمومـى آبفا بهارسـتان، این 
عملیات با رعایت اصـول اجرایى با نظارت قسـمت 
فنى ،مهندسـى در کمترین زمان قطعى آب درمدت 

زمان یک روز صورت پذیرفت.

100 کیلو تریاك در کامیون
بیش از 100 کیلوگرم تریاك از یک دستگاه کامیون 
بنز در نایین کشـف و توقیف شـد. فرمانده انتظامى 
شهرسـتان نائین گفت: ماموران ایسـتگاه ایسـت و 
بازرسى شهید شرافت نائین  به یک دستگاه خودروى 
کامیون بنز مشـکوك و آن را متوقف کردند. سرگرد 
هادى کیـان مهر افـزود: در بازرسـى از ایـن خودرو 
100 کیلو و 140 گرم تریاك که بـه طرز ماهرانه اى 
در این خودرو جاسـازى شـده بود کشف شـد. وى با 
بیان اینکه ایـن قاچاقچى قصد انتقـال این محموله 
از مرز هـاى جنـوب شـرقى کشـور بـه اسـتان هاى 
مرکزى را داشـت گفت: راننده این خودرو دسـتگیر 

شد.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: در اســتان اصفهان سال گذشــته 70 هکتار زمین 

بالاستفاده خلع ید شد.
محمد جواد بگى در جلسه ستاد سرمایه گذارى و رفع موانع 
تولید در گلپایگان اظهار کرد: به منظور توسعه شرکت هاى 
صنعتى گلپایگان 75 هکتــار زمین براى احداث صنایع تا 
رده سه زیســت محیطى نیاز بود که 50 هکتار موجود در 
محدوده معادن در شوراى معادن استان اصفهان در اختیار 
راه و شهرســازى قرار گرفت تا به شــهرك هاى صنعتى 
واگذار شود. مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: در ناحیه صنعتى سعیدآباد گلپایگان حدود 

38 هکتار زمین براى اجراى واحدهاى غذایى و آرایشى و 
بهداشتى واگذار مى شــود. بگى در رابطه با تعیین تکلیف 
زمین هاى بالاستفاده در شهرك صنعتى گلپایگان گفت: به 
سرمایه گذاران هشدار مى دهم که در صورتى که اقدام به 
ایجاد کارگاه هاى شهرك صنعتى نکنند زمین هاى آن ها 
خلع ید شده و در اختیار شرکت شهرك هاى صنعتى براى 
واگذارى به سرمایه گذاران جدید قرار مى گیرد، سال 1400 

در استان اصفهان 30 قرار داد فسخ و خلع ید خواهد شد.
وى با بیان این که در استان اصفهان سال گذشته 70 هکتار 
زمین بالاستفاده خلع ید شد، افزود: در سه سال گذشته در 

گلپایگان 11 مورد زمین خلع ید شده است.

سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان در 
خصوص ادامه محدودیت هاى دو هفته گذشته در استان 
اصفهان، اظهار کرد: تا زمان تغییر وضعیت شــهرهاى 
اســتان هیچ محدودیتى تغییر نخواهد کرد و همچنان 
محدودیت هاى طرح هوشمند کرونا در استان اصفهان 
ادامه دارد. حجت ا... غالمى افزود: در حال حاضر استان 
اصفهان در وضعیت قرمز است و هرگونه تردد خودروهاى 

غیربومى به کل استان اصفهان ممنوع است.
سخنگوى ستاد اســتانى مقابله با کرونا در اصفهان در 
مورد تردد درون اســتانى، تصریح کرد: بــا توجه به این 
که بیشتر شهرهاى استان وضعیت قرمز دارند تردد بین 

شهرهاى قرمز وجود دارد اما از شهرستان هاى قرمز ورود 
به شهرهاى با وضعیت نارنجى استان ممنوع است.

وى در خصوص روند فعالیت مشاغل در شهرهاى قرمز و 
نارنجى تصریح کرد: در شهرهاى با وضعیت قرمز استان 
تنها مشاغل ضرورى گروه یک فعالیت دارند و در شهرهاى 

نارنجى تنها مشاغل گروه یک و 2 فعال هستند.
غالمى تصریح کرد: منع تردد شبانه از ساعت 10 شب تا 
3 بامداد ادامه دارد و فعالیت مشاغل گروه یک همچنان از 
21:30 دقیقه شب به بعد محدود بوده و باید تعطیل باشند.

وى افزود: طرح جامع هوشمند کرونا در استان اصفهان تا 
زمان تغییر وضعیت رنگ بندى شهرها ادامه دارد.

محدودیت هاى کرونایى در 
اصفهان باز هم تمدید شد

هشدار به سوداگران 
در نواحى صنعتى اصفهان

مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
سهمیه اصفهان از مرحله سوم کارآزمایى بالینى واکسن 
مشترك ایران و کوبا(کرونا پاستور) 3500 داوطلب است.
آرش نجیمى افزود: واکسن کروناى نوترکیب که توسط 
انستیتو فینالى کوبا و با مشارکت انستیتو پاستور ایران 
تولید شــد پس از گذراندن مراحل یک و دو وارد مرحله 
ســوم کارآزمایى بالینى شــد تا پس از تایید نهایى در 
انستیتو پاستور نیز تولید و واکسیناسیون عمومى با آن 

آغاز شود.
وى با بیان اینکه مرحله ســوم کارآزمایــى بالینى این 
واکسن در هفت اســتان از جمله اصفهان و بر روى 24 
هزار داوطلب انجام خواهد شــد، اظهار داشت: سهمیه  

اصفهان تعداد یادشده است.
نجیمى با اشاره به شرایط داوطلبان براى مشارکت در 
اجراى این مرحله آزمایشى، خاطرنشان کرد: افراد واجد 
شرایط باید بین 18 تا 80 سال داشته و در شهر اصفهان 
ساکن باشند و از ســالمت عمومى برخوردار بوده یا در 

صورت داشتن بیمارى زمینه اى، کنترل شده باشد.
وى با بیان اینکه ثبت نام براى شــرکت در کارآزمایى 
بالینى مرحله  ســوم واکســن مشــترك ایران و کوبا 

 www.pasteurcovac.ir (سوبرانا) از طریق ســامانه
آغاز شده اســت، گفت: داوطلبان اصفهانى مى توانند 
براى کسب اطالعات بیشتر به سامانه تلفنى 3113 نیز 
تماس بگیرند و با وارد کردن شماره یک، ثبت نام کنند.

مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان، 
تصریح کــرد: داوطلبانى که در این مرحله آزمایشــى، 
در گروه دارونما قرار بگیرند پس از اتمام این مرحله در 

اولویت تزریق واکسن تایید شده قرار مى گیرند.
رضا فدایى، مسوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم با بیان اینکه سالنى 
براى تزریق واکســن مشــترك ایران و کوبا در مرحله 
آزمایشى آن در اصفهان فراهم شد، گفت: تزریق واکسن 

از هفته جارى آغاز مى شود.
به گفته رئیس انســتیتو پاســتور ایران، مرحله سوم یا 
آخرین مرحله کارآزمایى بالینى واکسن در هفت استان 
کشــور شــامل مازندران، بابل، اصفهان، یزد، کرمان، 

هرمزگان، زنجان و همدان آغاز مى شود.
علیرضا بیگلــرى اظهار کرد: این واکســن در فازهاى 
کارآزمایى 1 و 2 از نظر اثربخشى و بى خطر بودن آن به 
دقت مورد بررسى و تایید قرار گرفت و پس از طى مرحله 

نهایى بررسى بالینى مى تواند در واکسیناسیون عمومى 
کشور مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، این واکسن با مشــارکت ایران و کوبا 
ساخته شده و با عنوان واکســن کرونا پاستور از آن یاد 

مى شود.
در شرایط داوطلبان شــرکت کننده در این طرح، آمده 
است که در ابتداى مطالعه به صورت تصادفى در دو گروه 
تقسیم مى شوند که شامل گروه دریافت کننده واکسن 
(80 درصد افراد مطالعه) و گروه دریافت کننده ادجوانت 
به تنهایى (ماده اى که ایمنــى عمومى فرد را تحریک 
مى کند ولــى اثر اختصاصــى براى ایجــاد ایمنى بر 
علیه ویروس کرونا را نــدارد) به عنوان گروه شــاهد 
(20 درصد افراد) اســت و گروه دوم بعــد از پایان این 
مطالعه و مشخص شدن نتایج، به رایگان مورد تزریق 

واکسن مورد تأیید قرار خواهند گرفت.
همچنین در ســامانه ثبت نام کارآزمایى بالینى واکسن 
کرونا پاستور آمده است که در شــهرهاى بندرعباس، 
کرمان، اصفهان، سارى و بابل، این واکسن در 2 نوبت 
تزریق خواهد شــد که نوبت دوم، 28 روز پس از نوبت 

اول خواهد بود.

آزمایش واکسن ایرانى – کوبایى 
روى 3500 اصفهانى

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: با توجه به 
اهمیت گذر اصلى میدان قدس تــا میدان خواجو و 
وجود ابنیه هاى تاریخى در آن، عملیات ساماندهى 
این مســیر در سال هاى گذشــته انجام شده و اکثر 
پروژه هاى ســال جارى در این مسیر و معابر منتهى 

به آن خواهد بود.
حسین کارگر افزود: در دوران قبل از صفویه «حسن 
آباد» مسیر تردد و خروجى شهر از سمت مرکز شهر 
به جنوب اصفهان و در زمان صفویه بوده و با احداث 
میدان نقش جهان و بازار حســن آباد، این مســیر 
ساماندهى شــده و روى رودخانه زاینده رود نیز پلى 
به این منظور احداث شد که همان پل خواجو است، 
لذا این مسیر از سمت میدان امام على(ع) از اهمیت 

ویژه اى برخوردار است.
مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان با بیان این که 
امسال در طول این مســیر و گذرهاى منتهى به آن 
توسط این منطقه اقداماتى خواهد شد، تصریح کرد: 
در دو سال گذشته با انتخاب خیابان چهارباغ خواجو به 

عنوان خیابان نمونه این منطقه، با یک طراحى ویژه 
اقداماتى شده است.

وى ادامه داد: پیرایش شهرى خیابان چهارباغ خواجو 
شامل ســاماندهى پیاده روها، آجرکارى دیواره ها، 
ساماندهى تابلوهاى مغازه ها، تابلو معابر، نورپردازى 
بوده که ادامه این فعالیت در ســال جارى در دست 

اقدام است.
کارگر به سایر پروژه هاى این مسیر اشاره کرد و گفت: 
پیاده روسازى مشتاق اول حاشیه رودخانه، سنگفرش 
پیاده روهاى ضلع شــرقى و غربــى خیابان عالمه 
مجلسى، ساماندهى مسیر گردشگرى دروازه حسن آباد 
تا چهارسوق نقاشى، ادامه ساماندهى بازار اصفهان با 
عنوان میدان تا میدان یعنى میــدان امام على (ع) تا 
میدان امام (ره)، ساماندهى پیاده روهاى خیابان هاتف 

از جمله پروژه هاى در طول مسیر ذکر شده است.
وى گفت:یکــى از مهم ترین پروژه هــاى منطقه 
تعریض پل فردوسى است که با مشارکت مناطق 1 و 

6  در دست طراحى و اقدام بوده است.

معاون استاندار اصفهان گفت: هیأت هاى بازرسى در 
جریان انتخابات و مراحل اجرایى آن هستند و طبق 
قانون نظارت و گزارش هاى خود را تهیه مى کنند و 

تالش مى کنند از این مدار قانونى خارج نشوند.
ایوب درویشــى بابیان اینکه بر اساس قانون در هر 
صندوق اخذ رأى یک بازرس خواهیم داشت، اظهار 
کرد: در همه شهرستان هاى استان اصفهان هیأت 
بازرسى انتخابات در فرماندارى ها شکل گرفته است.
معاون اســتاندار اصفهان، با بیان اینکه، وظیفه این 
هیأت این اســت روند قانونى اجــراى انتخابات را 
مخصوصًا در روز رأى گیرى نظــارت کنند، افزود: 

تمهیــدات الزم اتخاذشــده بازرســان در حــال 
شناسایى هســتند و آموزش هاى الزم را خواهیم 
داد تا روز اخذ رأى وظیفه خودشان را به خوبى انجام

 بدهند.
 وى بابیــان اینکه، ایــن اقدامات نتیجــه آن باید 
امیدوارى مردم و مشارکت باالى مردم در انتخابات 
باشــد، گفت: مراحل انتخابات در حال طى شدن 
است و مشخصاً هیأت هاى بازرسى در حسن جریان 
انتخابات و مراحل اجرایى آن هستند و طبق قانون 
نظارت و گزارش هاى خود را تهیه مى کنند و تالش 

مى کنند از این مدار قانونى خارج نشوند.

شهردار اصفهان در برنامه رادیویى «شهر پرسشگر، 
شهردار پاسخگو»، در خصوص تعطیلى پارکینگ 
محتشــم کاشــانى، گفت: پارکینگ توسط دادگاه 
پلمب شده، در گذشته مدیران قبلى به قصد ایجاد 
پارکینگ براى تملک زمین توافق کردند، اما مالک 
به دلیل اینکه شــاید آنگونه که باید از توافق انجام 

شده، رضایت نداشته، توافق به موقع انجام نشده یا بر 
حسب یک ادعا، به دادگاه شکایت و اسناد خود را ارائه 
کرده و البته قاضى دادگاه نیز بر اساس مستندات و 

دالیل ارائه شده رأى صادر کرده است.
قدرت ا... نوروزى با تاکید بر اینکه شهردارى متولى 
امور پارکینگ ها در شهر اســت و به همین جهت 
در حال پیگیرى موضوع پلمب پارکینگ محتشــم 
کاشانى اســت، اظهار کرد: باید در جریان پیگیرى 
این گونه مسائل، منافع عمومى در اولویت قرار گیرد، 
البته مالک حق مالکیــت دارد و باید حقوق به حق 
خود را حاصل کند، اما الزم اســت تصمیمات با در 

نظر گرفتن منفعت عمومى شهروندان گرفته شود. 
وى گفت: در خیابان توحیــد عملیات احداث یک 
پارکینگ زیرســطحى با ظرفیت گنجایش بیش 
از 400 خودرو در حال احداث اســت که با نظارت 
دائمى در موعد مقرر احداث و مــورد بهره بردارى 

قرار مى گیرد.

بیمارســتان غرضى اصفهان با بیش از ظرفیت خود به 
بیماران کرونایى خدمات رسانى مى کند.

رئیس بیمارستان غرضى اصفهان با اشاره به کاهش سن 
بیماران مراجعه کننده به این بیمارســتان گفت: سرعت 

انتشار این ویروس بیشتر شده است.

آرش علیزاده افزود: کلینیک هاى تخصصى به دو صورت 
سرپایى و بسترى کوتاه مدت مشغول خدمات رسانى به 

بیماران مراجعه کننده هستند. 
وى بــا بیان اینکــه ظرفیــت تخت هاى آى ســى یو 
این بیمارســتان چهــار برابر شــده گفت: اگــر مردم 

دستورالعمل هاى بهداشتى را رعایت نکنند پاسخگویى 
سخت مى شود.

دکتر علیزاده از مراجعه کنندگان تقاضا کرد که در خواست 
همراه بیمار را نداشته باشــند چراکه این موضوع باعث 

افزایش مبتالیان به کرونا مى شود.

معاون میراث فرهنگــى اداره کل میــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان درباره  فیلمى 
که با مضمون نگه دارى انبوهى از نخاله  روى پشت بام 
مسجد جامع عباســى در فضاى مجازى منتشر شده، 

توضیحاتى را بیان کرد.
ناصر طاهرى به «ایســنا» گفت: ایــن روزها عملیات 
مرمت گنبد مسجد جامع عباسى در حال انجام است و 
به هر حال پیمانکار باید مصالحــى را از روى بام پایین 

بیاورد یا باال ببرد.
وى ادامه داد: این مــواد و مصالح، مرحلــه به مرحله 
جمع آورى و روى پشت بام پخش مى شود تا فشار زیادى 
به بنا وارد نکند. ضمن اینکه سازه  این بنا آنقدر ضعیف 

نیست که نتواند این مقدار بار را تحمل کند.
معاون میراث فرهنگــى اداره کل میــراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان خاطر نشان 
کرد: ترك هایى که در فیلم دیده مى شود ربطى به این 

عملیات نــدارد و از قبل هم روى دیوار مســجد جامع 
موجود بوده اســت. به هر حال ما با یک بناى چند صد 
ســاله مواجهیم که وجود ترك در نقــاط مختلف آن 

طبیعى است. 

طاهرى، یادآور شد: موادى که پیمانکار باید براى ادامه 
عملیات مرمت گنبد باال ببرد یا بــه پایین منتقل کند، 
هر روز صبح تخلیه و به واســطه یک ماشین بارگیرى 

مى شود بنابراین از این لحاظ جاى نگرانى نیست.

ادامه ساماندهى گذر  میدان قدس تا میدان خواجو

تشکیل هیئت هاى بازرسى انتخابات 
در سراسر استان اصفهان

پارکینگ محتشم کاشانى را 
شهردارى پلمب نکرد

در بیمارستان غرضى هم اوضاع وخیم است

روى بام مسجد جامع عباسى چه خبر است؟

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان شایعه 
رکورد بدون فوتى کرونا در کشــور در بیمارستان 
کاشــانى اصفهان در فضاى مجــازى را تکذیب

 کرد.
بهروز کلیدرى با اشاره به انتشار شایعه اى در فضاى 
مجازى مبنى بر درمان بیماران کرونایى با طب سنتى 
به وسیله فردى به نام رضازاده منتشر شده گفت: در 
این شایعه آمده که به دلیل استفاده از طب فراسنتى 
نوین در بیمارستان کاشانى آمار مرگ و میر بیماران 

کرونایى به صفر رسیده است.
وى افزود: نبود فوتى در بیمارستان کاشانى اصفهان 
به این علت است که این بیمارستان به بیماران مبتال 

به کرونا اختصاص نیافته و این موضوع به عملکرد 
فرد خاص یا کادر درمان مربوط نیست.

کلیدرى هرگونه شــایعه اى از رکــورد بدون فوتى 
کرونا در کشور در بیمارســتان کاشانى اصفهان در 
فضاى اجتماعى را تکذیب کرد و گفت: بیمارستان 
کاشانى اصفهان هیچ گاه ســانتر کرونا نبوده است 
و ســودجویى این افراد در فضاى مجازى از طریق 

پلیس فتا پیگیرى مى شود.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با 
هشدار به شهروندان نسبت به پیام هاى منتشر شده 
در فضاى مجازى افزود: مردم با حساسیت هرگونه 

مطلبى را از مراجع موثق دنبال کنند.

 تکذیب شایعه کرونایى 
درباره بیمارستان کاشانى 
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 بازیگر ســریال «برادرجان» گفت: حضورم در عرصه تئاتر سبب شد تا بتوانم براى کار هاى تلویزیونى انتخاب هاى 
بهترى داشته باشم و از حضور در آثار بى کیفیت اجتناب کنم.

مارال فرجاد پیرامون فعالیت هاى اخیر در عرصه بازیگرى گفت: چند پیشنهاد از تلویزیون و شبکه نمایش 
خانگى داشتم، اما به دلیل کار در فصل سوم ســریال «خوب بد جلف - رادیو اکتیو» و مجموعه 

«باخانمان» و همچنین احتیاط براى پیشگیرى از ابتال به ویروس کرونا پیشنهاد ات را رد کردم.
وى افزود: قبل از کرونا مى شد چند کار همزمان انجام داد، ولى این روز ها باید احتیاط بیشترى 
داشته باشیم، چون براى ایفاى نقش در یک کار هم با ترس و لرز حاضر مى شویم، براى من 
که اولویتم در بازیگرى تئاتر است و سالى دو یا سه کار روى صحنه داشتم و در کنار آن کار 

تصویر هم انجام مى دادم، عمال از تئاتر فاصله گرفته ام و مى دانم که بخاطر شــیوع ویروس 
کرونا بسیارى از آثار نمایشى به تعطیلى کشیده شده اند. من حتى براى تماشاى نمایش هایى که 

روى صحنه هستند هم حضور پیدا نمى کنم چرا که فضاى مجموعه هاى نمایشى بسته است و 
خطر ابتال به کرونا را چندین برابر مى کند.

فرجاد گفت: من به همراه مونا خواهرم بسیار مراقب پدرم هستیم و حتى در مواردى مانع از پذیرش 
پیشنهاد هاى او مى شویم، زیرا با وجود اینکه عوامل پشت صحنه ماسک دارند و رعایت مى کنند، 
اما بازیگران الزاما بدون ماسک کار مى کنند، و چگونه مى توان در این وضع و با محیطى بسته انتظار 

داشت که بیمارى منتقل نشود.

مانوئل آنتونیو رودولفو کویین اوکزاکا با نام هنرى آنتونى کویین 
21 آوریل 1915 در مکزیک به دنیا آمد و با ایفاى دو نقش ماندگار 
حمزه و عمر مختار در فیلم هاى مصطفى عقاد براى همیشه در 

ذهن مسلمانان جهان چهره اى محبوب شد.
آنتونى کویین یــک بازیگر، نویســنده، نقــاش و کارگردان

 مکزیکى - آمریکایى بود و پیش از ورود به دنیاى سینما مدتى 
مشتزن و نقاش بود. او در نزدیک به هفت دهه فعالیت در سینما 
در بیش از 60 فیلم ایفاى نقش کرد و بین دوســتداران فیلم و 
سینما بیش از همه با آثارى چون «گوژپشت نتردام»، «آخرین 
قطار گان هیل»، «توپ هاى ناوارون»، «الرنس عربستان»، 

«اسب کهر را بنگر»، «زورباى یونانى» و... شناخته مى شود.
کویین با دو بار بردن جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل 
براى «زورباى یونانى» و «شــور زندگى» و دو بار نامزد شدن 
جایزه اســکار بهترین بازیگر مرد براى «باد وحشى است» و 
«زورباى یونانى» از پرافتخارترین بازیگران تاریخ آکادمى اسکار 
است. او براى بازى در فیلم سینمایى «کاروان ها» به کارگردانى 

جیمز فارگو در 1978 به ایران هم آمــد و کنار بازیگرانى چون 
محمدعلى کشاورز ایفاى نقش کرد.

اما بى تردید ماندگارترین فیلم ها و نقش هاى کارنامه پربار این 
بازیگر تحسین شده براى تماشــاگر ایرانى و مسلمانان سراسر 
جهان، «رسالت» و «شیر صحرا»ســت؛ فیلم هایى که بیشتر 
با نام هاى «محمد رســول ا...(س)» و «عمر مختار» اینجا در 
ایران شناخته مى شوند. کویین با چنان مهارتى نقش دو قهرمان 
مســلمان از صدر اســالم و تاریخ معاصر را ایفا کرد که برخى 
پنداشــتند او با آن چهره ناب بومیان مکزیک واقعًا مسلمان و 

عرب تبار است.
«الرســاله» به کارگردانى  مصطفى عقاد در 1976 تولید شد و 
داستان زندگى پیامبر اسالم حضرت محمد(ص) را از سال هاى 
رسیدن به بعثت تا فتح مکه روایت مى کند. عقاد براى احترام 
گذاشتن به باورهاى مســلمانان چهره پیامبر اسالم و حضرت 
على(ع) را نشــان نداد و بیشــتر تمرکز خود را روى شخصیت 
حضرت حمزه سیدالشــهدا(ع)، عموى بزرگوار پیامبر متمرکز 

کرد. بازى کویین در نقش حمزه چنان اثرگذار است که هرگز 
نمى توان «محمد رسول ا...»  را بدون حضور او تصور کرد.

«شیر صحرا» یا «عمر مختار» دومین همکارى عقاد و کویین 
پنج سال پس از موفقیت خیره کننده «رسالت» بود که با هزینه 
35 میلیون دالرى تولید شد و در اکران عمومى فقط 1/5 میلیون 
دالر فروخت هر چند منتقدان بازى کویین را در نقش عمر مختار، 
رهبر آزادیخواهان لیبى ســتودند. یکى از ستون هاى مشترك 
موفقیت هر دو فیلم، موسیقى ماندگار و تاریخى موریس ژار است 
که هنوز هم از گذر چند دهه همچنان شنیدنى و تازه و تاثیرگذار 

رخ مى کند و کامال در خدمت فیلم و داستان است.
آنتونــى کویین کــه در اواخر عمر به ســرطان ریــه مبتال و 
شیمى درمانى شــده بود، ســوم ژوئن 2001 به دلیل نارسایى 
تنفسى ناشى از درمان سرطان در 86 سالگى در بوستن از دنیا 
رفت و جنازه اش در آرامگاه خانوادگى در رودآیلند انگلستان دفن 
شد. او تا سال هاى پایانى زندگى همچنان به بازى در سینما و 

تلویزیون مشغول بود.

به بهانه زادروز 106 سالگى 
ستاره تحسین شده سینماى جهان

«آنتونى کویین»؛ 
بازیگرى که با 2 فیلم 
محبوب مسلمانان شد

مارال فرجاد: 

حضورم در تئاتر سبب شد تا انتخاب هاى 
بهترى داشته باشم

اى تلویزیونى انتخاب هاى 

شبکه نمایش 
جموعه 

ردم.
ى 
ن 
کار 

وس 
یى که 
ه است و

ز پذیرش 
مى کنند، 
ته انتظار 

خاب هاى 
زوج هایى در سینما هستند که در عالم سینما با هم همنشین شدند 

و به ذائقه تماشاچى هم خوش آمدند.
شهاب حسینى و ترانه علیدوستى

اولین فیلم آن ها 
«درباره الى» به 
کارگردانى اصغر 
فرهادى بود. این 
دو در کنــار هم 
درخشــان بودند. 
پس تعجبى نداشــت که آن ها را بار دیگر و در فیلم «فروشنده» 
فرهادى هم بازى شوند. هم چنین آن ها در سریال «شهرزاد» نیز با 

یکدیگر بازى کردند.
لیال حاتمى و على مصفا

 این زوج فراموش 
نشدنى براى اولین 
بار در فیلم «لیال» 
یکدیگـــر  بــا 
همبازى شــدند. 
بــا  همزمــان 
یکدیگر ازدواج کردند. از دیگر فیلم هایى که باهم همبازى بودند 
عبارتند از: «پله آخر»، «چیز هایى هست که نمى دانى»، «در دنیاى 

تو ساعت چند است؟» و «مردى بدون سایه»
نیکى کریمى و محمدرضا فروتن

این زوج معروف نیز 
خاطرات خوبى در 
ســــینما  ذهن 
دوســتان به جا 
در  و  گذاشــتند 
فیلم هــاى «دو 
زن»، «زن دوم»، «نــوك بــرج» و «بــر بــاد رفتــه» نمایش 

«عاشقانه هاى ناآرام» با یکدیگر هم بازى بودند.
الناز شاکردوست و هوتن شکیبا

الناز شاکردوست و 
شکیبا  هوتـــن 
اولین بار در فیلم 
«شــبى که ماه 
کامل شد» با هم 
همبــازى بودند. 
این دو در کنار هم عالى بودند. پس تعجبى نداشت که آن ها را بار 

دیگر و در فیلم هاى «ابلق» و «تى تى» کنارهم ببینیم.
پرویز پرستویى و فاطمه معتمدآریا

شاید در سینماى 
ایران زوج هنرى 
بهتــرى از پرویز 
پرستویى و فاطمه 
معتمدآریــا پیدا 
نشــود. از جمله 
همکارى مشترك این زوج عبارتند از: «زیر تیغ»، «آشپزباشى»، 
«عزیزم من کوك نیستم»، «صد سال به این سال سال ها»، «مرد 

عوضى»، «شوخى» است.
حامد بهداد و باران کوثرى

از  یکـــــــى 
ترین هاى   ر پرکا
زوج هاى سینماى 
ایران حامد بهداد 
و بــاران کوثرى 
هستند. این دو در 
فیلم هاى «دایره زنگى»، «روز ســوم»، «خانــه دختر»، «هفت 
ماهگى»، «ســد معبر»، «جان دار» و «گیجگاه» با هم همبازى 

بودند.
نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار

نوید محمدزاده و 
پرینــاز ایزدیــار 
چندیــن بــار با 
یکدیگر همبازى 
شــده اند. اولین 
فیلم آن ها «ابد و 
یک روز» بود که فیلم موفقى از آب درآمد. از دیگر فیلم هایى که این 
زوج با هــم همبازى بودند مى تــوان به «مترى شــش و نیم»و 

«سرخپوست» اشاره کرد.
فرهاد اصالنى و هانیه توسلى

فرهــاد اصالنى و 
هانیه توســلى در 
سه فیلم «به خاطر 
پونــه، «زندگــى 
خصـــوصـــى»، 
«کلمبــوس» در 

کنار یکدیگر بازى کردند.

محبوب ترین زوج هاى
 سینمایى ایرانى

با ابتالى کیانوش عیارى به کرونا، حاال چهره شناخته شده دیگرى 
از عالم تصویر پایش به بیمارستان باز شده و نزدیکان و عالقمندان 
به آثارش را نگران کرده اســت. عیارى این روزها مشغول انجام 

مراحل فنى ســریالش بود که خبر درگیرى اش با بیمارى منتشر 
شد؛ البته در یک سال اخیر هم مانند بسیارى از پروژه ها، سریالش 
از آفت کرونا در امان نبود و در مقاطعى این بیمارى، حتى مانع از 
ادامه تصویربردارى شده بود. حاال هم که ضبط به پایان رسیده، در 
آخرین مراحل فنى، این بار، خود این کارگردان باسابقه، درگیر کرونا 

و راهى بیمارستان شده است.
سریال هاى کیانوش عیارى مانند فیلم هایش اندك اما به یادماندنى 

هســتند. او که این روزها تدوین نهایى سریالى به نام «78 متر» 
را براى شــبکه اول به پایان رســانده و مجموعه اش در مرحله 
صداگذارى و ساخت موسیقى بود، به کرونا مبتال و راهى بیمارستان 

شد تا عمال باز هم مراحل آماده سازى سریالش به تعویق بیفتد.
ساخت سریال «87 متر» تابستان 96 آغاز و از همان ابتدا با فراز 
و نشیب هاى بسیارى براى عیارى و گروهش همراه بود. شرایط 
دشوار مالى تلویزیون چند بارى منجر به توقف این سریال شد و 

در نهایت هم کرونا بر این دشوارى افزود تا سال گذشته خبرهایى 
مبنى بر وقفه در ساخت، به دلیل شرایط دشوار کرونا به گوش برسد.

با این همه ســرانجام دى ماه 99ـ  پس از گذشت حدود سه سال 
از کلید خوردنـ  خبر پایان تصویربردارى سریال کیانوش عیارى 
منتشــر شــد اما در مراحل پایانى، کرونا این کارگردان را راهى 
بیمارستان کرد تا بازهم کار ناتمام بماند و روند آماده سازى و پخش 

سریال «87 متر» در هاله اى از ابهام باشد.

گرفتارى دست از سر «87 متر» 
بر نمى دارد

حاال که حضور عزت ا... مهرآوران را در سریال «بچه مهندس4»، هر شب 
از شبکه دو سیما تماشا مى کنیم، مى دانیم که فردى عاشق پیشه است، 
درست برخالف نقشى که در «مى خواهم زنده بمانم» ایفا مى کند، هرقدر 
اینجا به بنیان خانواده بها مى دهد، در آن سریال بى قید و بند است. بخشى 

از گفتگوى او با «خبرآنالین» را بخوانید.
در سریال «بچه مهندس» نقش یک آدم ثروتمند 
را بازى مى کنید در چند ســریال دیگر هم چنین 
کاراکترى را از شــما دیده ایــم و مى گویند که 
بسیارى از نقش ها براساس شخصیت و موقعیت 
واقعى افراد نوشته مى شود، در واقعیت هم شما 

پولدارید؟
نه، پولدار نیستم.

اصال هنرمند پولدار داریم؟
 هنرمند یک شب واجب الحج است، یک شب مستحق. اگر پولدار بودم 
که خانه داشــتم. من هنرمندم، هنرمند قدرتى ندارد، اگر مى توانســتم 
کارى انجام دهم، در این پنجاه ســال انجام مى دادم.  واقعیت این است 
که هنرمند مظلوم ترین قشرى است که در جامعه زیست مى کند، مسئله 
فقط داشتن پول نیست، مسئله داشتن روحیه است، در میان این همه آدم، 
تعداد خیلى محدودى پیدا مى شوند که واقعا پولدار باشند و از لحاظ روحى 

به آنها توجه شود. 
چند وقت اخیر در تلویزیون پرکار شــده اید، هم 
در شبکه نمایش خانگى«مى خواهم زنده بمانم» 

حضور دارید، هم در«بچه مهندس 4».
به گفته کارگردانان، بازى من به گونه اى است که به دلشان مى نشیند. 
من هم چون اخیرا ترجیح دادم که کار طنز انجام دهم، بیشتر به این سمت 

حرکت کردم.
در «مى خواهم زنده بمانــم» کاراکتر متفاوتى را 

ارائه داده اید.
بله، سعى کردم تجربیات تازه اى را نشان دهم.

در این شرایط کرونایى، که هم در شبکه نمایش 
خانگــى کار مى کنید هم در تلویزیــون از لحاظ 
سالمتى نگران نیستید؟ برایتان سخت نیست؟

سخت است و با وحشت سریال بازى مى کنم، اما پول نداشتن هم سخت 
است، اجاره نشــینى و همه این موارد روى هم جمع مى شود و آدم را در 
یک اجبارى قرار مى دهد که دیگر به سالمتى خودش فکر نمى کند. من 
از ابتداى کرونا سرکار بودم و خیلى از حوادث را پشت سر گذاشتیم و خیلى 
از دوستان و همکاران به این بیمارى مبتال شدند، این شرایط را دیدیم و 

بازهم کار کردیم.
در نقش هایى که شما ایفا مى کنید یک شخصیت 
یک رو، دل رحم و مهربانى دارید، در سریال «بچه 
مهندس» هم با اینکه آدم تنهایى هستید اما این 

شخصیت را با خود دارید.
رفیع آدم مهربانى است و دلیلش هم تنهایى اش است. به یک نقطه اى 
مى رســد که تحمل این تنهایى را ندارد و حاال مهربانى هایش همراه با 
خواسته هاى عاطفى اش مى شود. همه بدى هاى بهروز را کنار مى زد تا 

به خواسته اش برسد.
سه فصل قبلى سریال«بچه مهندس» را دیده اید؟

بله.
در فصل هاى قبل، یک خط ســیر مشــخصى در 
داســتان وجود داشــت، اما در این فصل خرده 
داستان ها بسیار زیاد است، این اتفاق مخاطب را 

سردرگم نمى کند؟
من تمام فیلمنامه را نمى دانم، اما باید این را در نظر بگیریم که سه فصل از 
این سریال پخش شده و فصل هاى قبل، خواه ناخواه روى قصه این فصل 
اثر مى گذارند. اما اگر یک قصه توانایى و قدرت داشته باشد، تا این اندازه 
پیرامون نمى خواهد، پروراندن یک متن به تنهایى مى تواند یک قصه را 
روایت کند، البته درباره «بچه مهندس» این را نمى گویم چون قصه ها یک 
جایى به هم مرتبط مى شوند، اما به عنوان یک نمایشنامه نویس مى گویم 
که اصال دوست ندارم که یک متن زیاد پیرامون داشته باشد، از نظر حرفه 
خودم و براى کار خودم این موضوع را مى گویم. اما اینجا باید این اتفاق 

بیفتد، چون قرار است یک سریال 30 قسمتى ساخته شود.

عزت ا... مهرآوران 
بازیگر «بچه مهندس» و «مى خواهم  زنده بمانم»:

هنرمند یک شب واجب الحج است 
یک شب مستحق

خودم و براى کار خودم این موضوع را مى گویم. اما اینجا باید این اتفاق 
0بیفتد، چون قرار است یک سریال 30 قسمتى ساخته شود.
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در تعطیالت

خلعتبــرى: 
خلعتبــرى: سپاهان به هر دو جام چشم دارد

سپاهان به هر دو جام چشم دارد  جام چشم دا

ن به هر 22 جام چشم دارد
پاهان به هر 

خلعتبرى: 

مهاجم سپاهان معتقد اســت هر تیمى بهتر و با تمرکز 
باالترى به میدان برود و از موقعیت ها اســتفاده بهترى داشــته باشد 

مى تواند قهرمان شود و تأکید مى کند سپاهان به هر دو جام چشم دارد.
محمدرضا خلعتبرى درباره اینکه چقدر براى سپاهان شانس قهرمانى قائل 

است، گفت: لیگ یک ماراتن خیلى سخت است و با تیم هاى گردن کلفتى 
مثل پرسپولیس، استقالل، تراکتورسازى و فوالد باید رقابت کنیم که آنها هم 
تیم هاى قدرتمندى هستند. مسابقات فشرده  و امتیازات نزدیک است و واقعا 
کار سختى داریم. به نظر من هر تیمى بهتر و با تمرکز باالترى به میدان برود و 
از موقعیت ها استفاده بهترى داشته باشد مى تواند قهرمان شود ولى در مجموع ما 

به هر دو جام چشم داریم و مى خواهیم هم قهرمان لیگ باشیم هم جام حذفى.
خلعتبرى درخصوص اینکه آیا خســتگى تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان آســیا 
مى تواند به نفع ســپاهان باشــد، بیان کرد: نمایندگان ایران در آســیا تیم هاى 
حرفه اى هستند. اگرچه این تیم ها 16 روز یا شاید بیشتر به صورت فشرده درگیر 
لیگ قهرمانان آسیا هستند اما حتمًا کادر فنى آنها تدابیر ویژه اى براى احیاى 
تیم هایشان در نظر مى گیرند. ما هم به عنوان یکى از مدعیان اصلى قهرمانى 

تمرکزمان روى بازى هاى خودمان است و به بقیه تیم ها کارى نداریم. 
ما اگر بتوانیم امتیازات بازى هاى خودمان را بگیریم قطعاً رقبا امتیاز 

از دست مى دهند و این به نفع ما است.
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مهدى طارمى بعــد از گلزنى 
مقابل چلسى و البته یوونتوس 
در لیگ قهرمانان اروپا بیش از 
گذشته مورد توجه قرار گرفته 
است و او مى تواند با پیوستن 
به یک باشگاه بزرگ تر هم 
خود به آرزویش برسد و هم 

پورتو به سود خوبى برسد.
قیچى طارمى، دبل طارمى، 
پنالتى گرفتن طارمى، 
گل  پــاس 
طارمى و ... در 
چند ماه اخیر 
عناوین  ایــن 
به تکرارى ترین 
در  جمــالت 
خصوص بازى هاى پورتو با مهدى طارمى 
تبدیل شده است. پســرى که روزى به خاطر از 
دســت دادن موقعیت هاى پیاپى گلزنى با پیراهن 
ســرخ ها و البته آن ضربه حســرت آور ثانیه هاى پایانى 
مقابل پرتغال باعث عصبانیت هواداران شد؛ حاال چشم و چراغ 
فوتبال ایران شده اســت. حاال دیگر نیازى به مسخره کردن پنالتى 
گرفتن هاى او نیست و طارمى نشان داد راه پیشرفت را در میان هزاران راه 

نادرست پیدا کرده است.
طارمى با رویاى اروپا راهى لیگ قطر شــد و البته توانست راهى ریوآوه شود؛ 

تیمى نه چندان مطرح در لیگ پرتغال. روند گلزنى هاى بازیکن ایرانى در این 
تیم او را به زهردارترین مهاجم لیگ این کشور تبدیل کرد و توانست با اختالف 

کم نسبت به آقاى گل، فصل 20-2019 را به پایان برساند.
قبل از پایان فصل گذشته صحبت هایى درخصوص پیوستن او به یکى از دو تیم 
بنفیکا و پورتو به گوش رسید اما در ابتدا این پیشنهادات در حد شایعه قلمداد شد 
اما رسانه هاى معتبر آن را تایید کردند و سرانجام مهدى طارمى با 5 میلیون یورو 
راهى پورتو پرافتخارترین تیم پرتغال شد. در آن زمان هم طارمى و رسانه ها 
تایید کردند که بنفیکا پیشنهاد مالى باالترى به مهاجم ایران داده بودند اما او 

تصمیم گرفت با پول کمتر راهى پورتو شود.
مهدى طارمى ابتدا فرصــت زیادى براى بازى در پورتو به دســت نیاورد اما 
توانست در محدود موقعیت هایى که کونسیسائو به او اعتماد کرد خودش را 
نشان بدهد و خیلى زود به کینگ یا پادشاه پورتو تبدیل شود؛ لقبى که هواداران 

به او دادند.
اوج کار او در جدال پورتو و یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا بود که او توانست 
اولین گلش در این رقابت ها را به تیم بزرگى چون یوونتوس بزند. او در بازى 
رفت مقابل تیم ایتالیایى یک پنالتى گرفت اما با اخراج در ایتالیا هم کار صعود 
تیمش را دشوار کرد و هم بازى رفت مقابل چلسى را از دست داد. او در بازى 
برگشت هم جایى در ترکیب اصلى پورتو نداشت و همین باعث انتقادات نسبت 
به سرمربى تیم شد. با این حال طارمى کارى کرد کارستان و با یک ضربه قیچى 
برگردان زیبا و البته ماندگار دروازه مندى و چلســى را باز کرد تا این تیم وداع 
آبرومندانه اى از رقابت ها داشته باشد. با گل زیباى طارمى، او عنوان بهترین 
گل هفته لیگ قهرمانان را به دست آورد و این شانس را دارد جایزه هاى دیگرى 

را هم به دست آورد.
نکته قابل توجه درخصوص مهدى طارمى رفتار او بعد از گل زدن به چلسى 
است. شاید اگر مهدى طارمى دو سال پیش یا ســال هاى گذشته بود انواع و 

اقسام اظهارنظرها و مصاحبه هاى او در رسانه ها منتشر مى شد اما او نشان داد 
به اندازه کافى حرفه اى شده اســت. او از این اتفاق نه ذوق زده شد و نه به هر 
درخواست مصاحبه اى پاسخ مثبت داد. طارمى حتى به سواالتى که رسانه هاى 
خارجى درخصوص غیبتش در ترکیب اصلى تیم پرسیدند پاسخ حرفه اى داد و 

از هرگونه درگیرى و مجادله لفظى با سرمربى دورى کرد.
خوشحالى بعد از گل او هم نشان داد که طارمى حتى در همان صدم هاى ثانیه 
هم بابت این اتفاق از خود بى خود نشده و چیزى که برایش ارزش داشت صعود 
پورتو بود؛ نه آن گل زیبا. او دیگر طارمى ســال هاى قبل نیست که زندگى 

فوتبالى اش را به سمت وسوى حاشیه ببرد.
مهاجم تیم ملى زمانى که در پرسپولیس بود، 400 هزاریورو ارزش داشت اما 
در زمان پیوســتن به الغرافه این عدد به یک میلیون و 700 هزار یورو رسید. 
او با رقمى به ارزش 2 میلیون و 50 هزار یورو راهى ریوآوه شــد و با عملکرد 

درخشانش به ارزش 10 میلیون یورو رسید.
حاال ارزش طارمى در آخرین به روز رسانى سایت ترنسفرمارکت 12 میلیون 
یورو است و با وجود اینکه به پایان فصل نزدیک مى شویم اما نه او و نه باشگاه 
صحبتى درخصوص جدایى یا پیشــنهادات طارمى نمى کننــد.  با این حال 
شنیده ها حاکى از آن است که طارمى پیشــنهادات خوبى دارد و اگر مایل به 

جدایى از پورتو باشد حتما سورپرایز براى هواداران خواهد داشت.
با وجود اینکه او اکنون از جملــه مهاجمان مطرح لیگ پرتغال به حســاب 
مى آید اما به نظر مى رســد این روزها به جاى بازارگرمى در نقل و انتقاالت 
روى عملکردش تمرکز کرده و مى خواهد هربازى بهتر از قبل باشد. رفتارهاى 
طارمى در ماه هاى اخیر نشان دهنده تالشش براى دورى از حاشیه است. قطعا 
مهاجم شماره 9 آبى پوشان پرتغال به تیم هاى بزرگ فکر مى کند همان طور 
که در گذشته بارها اعالم کرد که رویایش بازى با پیراهن سفید کهکشانى هاى 

اسپانیاست.

در انتظار یک رکوردزنى براى مهدى در نقل و انتقاالت

طارمى به کهکشانى ها مى اندیشد

خلعتبــرى: 
خلعتبــرى: ن به هر دوجامچشمدارد

سپاهان به هر دو جام چشم دارد
ار م مچ دنند

هاجم سپاهان معتقد اســت هر تیمى بهتر و با تمرکز 
 به میدان برود و از موقعیت ها اســتفاده بهترى داشــته باشد 

انشود و تأکید مى کند سپاهان به هر دو جام چشم دارد.
ىدرباره اینکه چقدر براى سپاهان شانس قهرمانى قائل 

کلفتى  ماراتن خیلى سخت است و با تیمهاى گردن
ل، تراکتورسازى و فوالد باید رقابت کنیم که آنها هم 
د. مسابقات فشرده  و امتیازات نزدیک است و واقعا 
 هر تیمى بهتر و با تمرکز باالترى به میدان برود و 
شته باشد مى تواند قهرمان شود ولى در مجموع ما 

خواهیم هم قهرمان لیگ باشیم هم جام حذفى.
خســتگى تیم هاى حاضر در لیگ قهرمانان آســیا 
آســیا تیم هاى  ایراندر ـد، بیانکرد: نمایندگان
6مها 16 روز یا شاید بیشتر به صورت فشرده درگیر 
ما حتمًا کادر فنى آنها تدابیر ویژه اى براى احیاى 
ما هم به عنوان یکى از مدعیان اصلى قهرمانى  د.

ى خودمان است و به بقیه تیم ها کارى نداریم. 
زىهاى خودمان را بگیریم قطعاً رقبا امتیاز 

ین به نفع ما است.

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن دو دیدار دوستانه را براى حفظ آمادگى بازیکنان در فاصله تعطیلى 
اجبارى لیگ در نظر گرفت.

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که به دلیل حضور تیم هاى پرسپولیس و استقالل در مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا با تعطیلى طوالنى مدت مواجه شده، به منظور آماده نگه داشتن بازیکنان دو بازى 

تدارکاتى را پیش بینى کرده است.
شاگردان مجتبى حسینى پس از انجام بازى مقابل پدیده در روز 26 فروردین، تا دیدار بعدى در 
لیگ برتر و در تاریخ 17 اردیبهشت  مقابل استقالل، بازى رسمى دیگرى را پیش رو ندارند. 
به همین دلیل ذوب آهن با نظر سرمربى این تیم در دو بازى دوستانه به مصاف تیم هاى برق 

شیراز و شاهین بوشهر مى رود
براساس برنامه ریزى انجام شده، بازیکنان ذوب آهن قرار بود دیروز جمعه 3 اردیبهشت 

مقابل برق شیراز به میدان بروند و 9 اردیبهشت هم برابر شاهین بوشهر قرار مى گیرند.

اا
ررررببببرررىى:: للخخخععععللللتتتتععععببببتتتت

است. نادرست پیدا کرده
طارمى با رویاى اروپا راهى لیگ

نان در فاصله تعطیلى 

الل در مسابقات لیگ 
تن بازیکنان دو بازى 

، تا دیدار بعدى در 
 پیش رو ندارند. 
ف تیم هاى برق 

3 3 اردیبهشت 
ر مى گیرند.

برنامه حسینى براى گاندوها 

عبدالوهاب ابوالهیل، ســتاره اسبق تیم هاى سپاهان، 
اســتقالل اهواز و فوالد هدایت تیــم زاخوى عراق را 

برعهده گرفت.
ابوالهیل که هفت سال متوالى در لیگ برتر خلیج فارس 
حضور داشــت و پیراهن سه تیم ســپاهان، استقالل 
اهواز و فوالد را هم برتن کرد، حاال در چهارمین تجربه 
ســرمربیگرى، روى نیمکت تیم زاخوى عراق خواهد 

نشست.
او با تیم سپاهان روزهاى بسیار خوبى را در فوتبال ایران 
سپرى کرد و به عنوان یکى از هافبک هاى خوش فکر 
با طالیى پوشــان به فینــال لیگ قهرمانــان و جام 
باشگاه هاى آسیا نیز رفت. در آن دوره عماد رضا هم به 

عنوان بازیکنى عراقى در سپاهان بود.
عبدالوهاب ابوالهیل 45 ساله پیش تر در الطلبه، االهلى 

و انصار عراق نیز مربیگرى کرده بود.

ستاره اسبق سپاهان سرمربى تیم عراقى شد

مدافع و دو مهاجم ایرانى شــاغل در لیگ هاى اروپایى نامزد بهترین لژیونر هفته گذشته 
فوتبال آسیا شدند.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اســامى نامزدهاى بهترین لژیونر هفته گذشته 
 AFC .فوتبال آسیا را اعالم کرد که نام سه بازیکن از ایران در این نظرسنجى دیده مى شود

درخصوص این سه بازیکن نوشت:
مهدى طارمى: پنج روز پس از گل فوق العاده به چلســى، گل پیروزى بخش هفته گذشته 
طارمى در لیگ پرتغال در همان سطح بود؛ این بار با قطع توپ دور شده توسط دروازه بان 

ناسیونال توانست گل برترى تیمش را به ثمر برساند.
میالد محمدى: در شبى که خنت با هفت گل از ســد زولته وارگام در آخرین بازى فصل 
گذشت، دفاع چپ ایرانى با دو پاس گل و برترى در 15 نبرد از 17 دوئل با بازیکنان حریف، 

عملکردى عالى به نمایش گذاشت.
على قلى زاده: با وجود آغازى قدرتمند، شارلوا در پایان این فصل لیگ حرفه اى بلژیک به رده 
سیزدهم تنزل یافت؛ با این حال، هیچکس از عملکرد قلى زاده ناامید نشد و در هفته پایانى 

گلى زیبا به ثمر رساند تا عملکرد انفرادى به یادماندنى ثبت کند.

3 ایرانى 
نامزد بهترین لژیونر آسیا شدندنامزد بهترین لژیونر آسیا شدند

مهدى قائدى در دقیقــه 81 دیدار با الدحیل یکبــار دیگر تکنیک ناب 
خودش را به نمایش گذاشت.

پسر خلف بوشهر حاال به درجه اى از اعتماد به نفس در فوتبالش رسیده 
که در مصاف با هر تیمى با هر تعداد ستاره اى که باشد مى تواند هر کارى 

که دلش بخواهد در مستطیل سبز انجام بدهد.
اگرچه استقالل مقابل الدحیل در سومین بازى آسیایى شکست تلخى را 
تجربه کرد اما نمى شود از عملکرد خوب خط حمله این تیم و به خصوص 
نمایش بى نظیر مهدى قائدى به ســادگى عبور کرد. مهاجم تکنیکى 
و گلزن استقالل در بازى چهارشنبه شــب هفته گذشته تالش زیادى 
انجام داد تا تیمش بازنده نشود و در این مسیر بارها تکنیک خود را مقابل 
ستاره هاى بزرگ الدحیل به رخ کشید اما در نهایت نتوانست مانع از این 

شکست شود.
قائدى که در دقیقه 56 با حرکت زیبایش بازیکن الدحیل را مجبور به خطا 
کرد اما داور مسابقه از پنالتى براى استقالل به سادگى عبور کرد، تا آخرین 
دقایق براى رسیدن به دروازه حریف تالش کرد. اوج هنرنمایى قائدى به 
دقیقه 81 برمى گشت؛ جایى که او با یک دریبل و الیى بى نظیر بازیکن 

الدحیل را محو تکنیک ناب خودش کرد.
در این صحنه قائدى در جناح چپ استقالل و سمت راست دفاعى الدحیل 
لب خط صاحب توپ شد و در شرایطى که اسماعیل محمد بازیکن قطرى 
را پیش رو داشت دوبار این بازیکن را فریب داد و در نهایت با یک الیى 
زیبا از او عبور کرد. یار شماره 7 الدحیل که در دقیقه 75 به زمین رفته بود، 
سعى زیادى کرد تا جلوى قائدى ایستادگى کند اما ملى پوش استقالل 
ابتدا با یک سر توپ زیبا او را فریب داد و بعد توپ را از بین پاهاى محمد 
عبور داد و از جناح چپ به سمت دروازه حریف حمله ور شد. اگرچه توپ 
قائدى ثانیه هایى بعد توســط دیگر مدافع الدحیل دفع شد اما حرکت 

تکنیکى این ستاره استقالل بسیار ارزشمند بود.
بى تردید اگر استقالل مسابقه با الدحیل را واگذار نکرده بود، حاال بیشتر 
درباره این حرکت و الیى زیباى قائدى بحث مى شد اما همین حاال هم 
نباید از این مسئله به سادگى گذشت. دریبلى که یک خطر جدى دیگر 
را براى استقالل ایجاد کرد و شــاید اگر این توپ وارد دروازه مى شد، با 
توجه به اینکه نتیجه 3 بر 3 مساوى بود، آبى ها گل چهارم را هم دریافت 

نمى کردند و برنده از زمین خارج مى شدند.

زیباترین دریبل
 لیگ قهرمانان آسیا
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است .لذامشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را دراداره ثبت اسناد وامالك محل تسلیم وپس از اخذ 
رسید، رف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع قضایى تقدیم 

نمایند.
1- رأى شماره 6054 مورخه 1399/10/06 آقاى محمد کاظم مصطفىء  فرزند محمدحسن 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 532 اصلى 
واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

2- رأى شــماره 6047 مورخه 1399/10/06 آقاى علیرضا طوســى نجف آبادى  فرزند 
عبدالمحمود در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 90/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
344 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
3- رأى شــماره 6051 مورخــه 1399/10/06 خانم عفت صالحى نجــف آبادى  فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3 
و4فرعى از 980 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
4- رأى شــماره 6579 مورخه 1399/11/04 خانم اسماءالسادات اسمعیلیان نجف آبادى  
فرزند سیداحمد در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 106/25 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 747 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
5- رأى شماره 6430 مورخه 1399/10/29 آقاى محمد کاظم سجادى نجف آبادى فرزند 
رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/64 مترمربع قسمتى از پالك شماره 747 
اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
6- رأى شماره 6582 مورخه 1399/11/04 خانم فرشته منتظرى نجف آبادى  فرزند على 
محمد در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 48/32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4 
فرعى از 717 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
7- رأى شماره 6587 مورخه 1399/11/04 آقاى فرهاد مهدوى نجف آبادى  فرزند مهدى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 107/41 مترمربع قسمتى از پالك شماره 790 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
8- رأى شــماره 7305 مورخه 1399/12/11 آقاى غالمرضا جاللى نجف آبادى  فرزند 
محمدمهدى در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 247/66 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 3 فرعى  از 977 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

به موجب مبایعه نامه عادى از مالک رسمى غالمرضا ومحمود وحسن همگى معینى .
9- رأى شــماره 5765 مورخه 1399/09/29 آقاى ابراهیم فاضل  فرزند حســینعلى در 
ششدانگ یکباب خانه سفتکارى به مســاحت 132/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
852 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
10- رأى شماره 5651 مورخه 1399/09/24 آقاى محمدرضا بدیهیان نجف آبادى  فرزند 
حسین در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 39/20مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 
فرعى از 740 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
11- رأى شماره 6461 مورخه 1399/10/30 آقاى محمد عروجعلیان  فرزند محمدحسین 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88/74 مترمربع قسمتى از پالك شماره 391 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
12- رأى شماره 5090 مورخه 1399/08/29 خانم نســرین حیدریان نجف آبادى  فرزند 
عباسعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 173/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
14 فرعى از 15 اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
13- رأى شــماره 5777 مورخه 1399/09/29 خانم خدیجه شیرزادى قلعه شاهى  فرزند 
فتح اله در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 175/41 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
10139 فرعى از 391 اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبــت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
14- رأى شــماره 6586 مورخــه 1399/11/04 آقاى محمد احمدى فرزنــد ابراهیم در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 88/32 مترمربع قســمتى از پالك شماره 1 فرعى از 
853 اصلى واقع درقطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
15- رأى شماره 6597 مورخه 1399/11/05 آقاى یوسف مختارى دهکردى فرزند محمود 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203 مترمربع قســمتى از پالك شماره 23 فرعى از 
1531 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب مبایعه 

نامه عادى از مالک رسمى عیدى هارونى
16- رأى شــماره 7129 مورخه 1399/12/04 خانم طاهره افضلى اســفیدواجانى فرزند 
سیدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 373/35 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
217 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
17- رأى شــماره 6588 مورخه 1399/11/04 خانم شهین چاوشى فرزند غالمحسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 223 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
18- رأى شــماره 6532 مورخه 1399/11/01 آقاى مهدى کارشناس نجف آبادى فرزند 
حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 409 
اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
19- رأى شماره 3425 مورخه 1399/06/06 آقاى محمد احمدى نجف آبادى فرزند فتح 
اله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 83/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 663 اصلى 
واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
20- رأى شماره 6600 مورخه 1399/11/05 خانم رضوان ربانیان نجف آبادى فرزند رضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/24 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع 

در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
21- رأى شــماره 6059 مورخه 1399/10/06 خانم شــهین مهدیه نجف آبادى فرزند 
براتعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 141/99 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
405 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
22- رأى شماره 5687 مورخه 1399/09/25 آقاى ناصر هاشمى جوزدانى فرزند قربانعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1228 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى به موجب قولنامه عادى 

خریدارى از مالک رسمى شهناز ذکریا به صورت مع الواسطه.
23- رأى شماره 7599مورخه 1399/12/17 خانم زهرا شفیعیان نجف آبادى فرزند یداله 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 358 و357 
اصلى( که قسمت واقع شده برروى پالك 357 به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى مى باشد) واقع 

درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

24- رأى شماره 6985 مورخه 1399/11/29 آقاى اصغر جوزى نجف آبادى فرزند محمد 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 969 اصلى 
واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

25- رأى شــماره 6064 مورخه 1399/10/07 آقاى مهدى یزدانى فرد فرزند نادعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 175/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 959 اصلى 
واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب مبایعه نامه عادى 

خریدارى از مالک رسمى مهدى هادى
26- رأى شماره 6046 مورخه 1399/10/06 آقاى عبداالمیر مظفرى فرزند عبدالصاحب 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 76/95مترمربع قسمتى از پالك شماره 37 اصلى واقع 

درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
27- رأى شــماره 6533 مورخه 1399/11/01 آقاى فتح اهللا مــرادى نجف آبادى فرزند 
مرتضى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 499/98 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
675 فرعى از 1014 اصلى واقع درقطعــه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
28- رأى شماره 3507 مورخه 1399/06/12 خانم مریم عرشى نجف آبادى فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 323/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3 فرعى از 
1058 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
29- رأى شماره 6994 مورخه 1399/11/29 آقاى مهدى احمدى فرزند اصغر در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 155/30 مترمربع قسمتى از پالك شماره 412 اصلى واقع درقطعه6 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
30- رأى شــماره 6629 مورخــه 1399/11/06 خانم ســیده معصومه حســینى فرزند 
سیدابوالقاسم در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 143/79 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره637 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
31- رأى شماره 1288 مورخه 1399/02/30 آقاى محمود مهدیه نجف آبادى فرزند براتعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/82مترمربع قسمتى از پالك شماره 296 اصلى 
واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

32- رأى شماره 6989 مورخه 1399/11/29 آقاى علیرضا حاجى حسینى فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 469 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
33- رأى شماره 5790 مورخه 1399/09/30 خانم ام لیال عبداللهى گلدره فرزند ابوطالب 
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 126/35 مترمربع قســمتى از پالك شماره 3604 
فرعى از 391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
34- رأى شــماره 7554 مورخه 1399/12/14 خانم محترم طالبى نجــف آبادى فرزند 
عبدالخالق در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/69 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
30 فرعى از 491 اصلى واقع درقطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
35- رأى شماره 5088 مورخه 1399/08/29 خانم منیژه عادل نیا نجف آبادى فرزند احمد 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 435 اصلى 
واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

36- رأى شــماره 7254 مورخه 1399/12/10 آقاى حسین ســلطانى نجف آبادى فرزند 
احمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218/58 مترمربع قسمتى از پالك شماره 208 
و 208/1 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
37- رأى شماره 7457 مورخه 1399/12/13 خانم زهرا محمدى نجف آبادى فرزند على در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/04 مترمربع قسمتى از پالك شماره 389 اصلى واقع 

درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
38- رأى شماره 5797 مورخه 1399/09/30 آقاى حیدرعلى نصراللهى نجف آبادى فرزند 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 407 
اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
39- رأى شــماره 6431 مورخه 1399/10/29 خانم فاطمه اقابابائیان نجف آبادى فرزند 
مصطفى در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 60مترمربع قسمتى از پالك شماره 
792 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
40- رأى شماره 6572 مورخه 1399/11/04 خانم ملک موذن صفایى فرزند عبدالرسول 
در 1182/69 سهم مشاع از 17671872/72 سهم ششدانگ پالك شماره 1 فرعى از 391 
اصلى واقع در بخش9(که به شــماره 391/10334 استانداردسازى شده است)-متقاضى 
مورد تقاضا را به موجب قولنامه عادى از مالک رسمى على جمشیدیان بصورت مع الواسطه 

خریدارى نموده است .
41- رأى شــماره 6333 مورخه 1399/10/24 خانم عظیمه پورحسن نجف آبادى فرزند 
محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/87مترمربع قسمتى از پالك شماره 721 
و722 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
42- رأى شماره 6571 مورخه 1399/11/04 آقاى نعمت اهللا جعفرزاده قهدریجانى فرزند 
قاسم در ششدانگ یک واحد مرغدارى با کاربرى کشاورزى(مرغدارى گوشتى) به مساحت 
9389/37مترمربع قسمتى از پالك شماره 86 فرعى از 395 اصلى واقع در بخش 9 حوزه 

ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
43- رأى شماره 7605 مورخه 1399/12/17 خانم الهه صحرا گرد نجف آبادى فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/98مترمربع قسمتى از پالك شماره 959 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

44- رأى شماره 6995 مورخه 1399/11/29 آقاى ابراهیم پورپیرعلى فرزند صفرعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/55مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع در 

بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
45- رأى شماره 7187 مورخه 1399/12/06 خانم مریم دقیقى فرزند خداداد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 174/30مترمربع قسمتى از پالك شماره 843 اصلى واقع درقطعه3 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
46- رأى شماره 7277 مورخه 1399/12/11 آقاى منصور دیانى  نجف آبادى فرزند اسداله 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 43/48مترمربع قسمتى از پالك شماره 1163 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
47- رأى شماره 5508 مورخه 1399/09/19 خانم بهاره السادات سورانى فرزند سیدمنصور 
در ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى  به مساحت 67/10مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 300 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
48- رأى شــماره 7158 مورخــه 1399/12/05 آقاى محمود یکتایى فرزند حســین در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 37/07مترمربع قسمتى از پالك شماره 1537 اصلى 
واقع درقطعه2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

49- رأى شماره 7168 مورخه 1399/12/06 آقاى اسماعیل شریفیانا نجف آبادى فرزند 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/85مترمربع قسمتى از پالك شماره 331 
اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
50- رأى شماره 7295 مورخه 1399/12/11 آقاى شمسعلى رضائى حیدرى فرزند جمال 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221/55مترمربع قســمتى از پالك شماره 10139 
فرعى از 391 اصلــى واقع در بخش 9حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.

51- رأى شماره 6469 مورخه 1399/10/30 آقاى سیدحسن غیورى نجف آبادى  فرزند 
سیدمحمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/40مترمربع قسمتى از پالك شماره 
232 اصلى واقع درقطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
52- رأى شــماره 6619 مورخه 1399/11/05 آقاى على رضا ســورانى فرزند فرج اله در 
ششدانگ یک ساختمان سفتکارى به مســاحت 157/94مترمربع قسمتى از پالك شماره 
400 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
53- رأى شماره 7565 مورخه 1399/12/14 آقاى على گلى نجف آبادى فرزند جعفرقلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/05مترمربع قسمتى از پالك شماره 966 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

54- رأى شــماره 7151 مورخه 1399/12/05 خانم اکرم همتیان فرزند محمدحسن در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 212/24مترمربع قســمتى از پالك شماره 906/38 
و905/4 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
55- رأى شــماره 6581 مورخه 1399/11/04 آقاى جعفر عبدالعظیمى فرزند حسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/98مترمربع قسمتى از پالك شماره 100فرعى از 
888 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
56- رأى شماره 6628 مورخه 1399/11/05 آقاى حسینعلى حکیمى نجف آبادى فرزند 
نعمت اله در ششدانگ  قسمتى از یکباب خانه به مساحت 42/07مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 8 فرعى از 739 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
57- رأى شــماره 6417 مورخه 1399/10/29 آقاى رسول انتشــارى فرزند مصطفى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/08مترمربع قســمتى از پالك شماره 1 فرعى از 
444اصلى واقع درقطعــه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
58- رأى شماره 7306 مورخه 1399/12/11 آقاى غالمحسین قیصرى جالل آباد  فرزند 
ابوالقاسم  در ششدانگ یکباب خانه سفتکارى به مساحت 184/28 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 30 فرعى از 491 اصلى واقع درقطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
59- رأى شــماره 5806 مورخه 1399/09/30 آقاى حسنعلى صالحى نجف آبادى فرزند 
اسداله در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 180/78 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1000 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
60- رأى شــماره 7494 مورخه 1399/12/13 آقاى آرمین دیناروند فرزند على صفدر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/43 مترمربع قسمتى از پالك شماره 785 اصلى واقع 

درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
61- رأى شماره 6480 مورخه 1399/11/01 خانم فاطمه مومنى نجف آبادى فرزند رضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/81 مترمربع قسمتى از پالك شماره 280 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

62- رأى شماره 7559 مورخه 1399/12/14 خانم خورشــید پورمحمدى فرزند یداله در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 328 اصلى واقع 
درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب قولنامه عادى خریدارى 

از مالک رسمى رجبعلى ملک زاده به صورت مع الواسطه.
63- رأى شــماره 6045 مورخه 1399/10/06 آقاى خدایار ســلطانى فرزند رحمن در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 536 اصلى 
واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
64- رأى شــماره 6067 مورخه 1399/10/07 خانم مریم جوزقیــان نجف آبادى فرزند 
عبدالمحمود در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
118 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب قولنامه 

عادى خریدارى از مالک رسمى عباسعلى یوسفى نژاد.
65- رأى شــماره 7149 مورخه 1399/12/05 آقاى محسن محمدى نجف آبادى فرزند 
محمدرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116/57 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1110 و1111 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب 
مبایعه نامه عادى خریدارى از مالک رسمى مهدى نادعلى نسبت به پالك 1111 و خدیجه 

مالخداداد نسبت به پالك 1110 به صورت مع الواسطه.
66- رأى شماره 6287 مورخه 1399/10/21 آقاى حسین محمودى فرزند نوروزعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع در 

بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
67- رأى شــماره 6488 مورخه 1399/11/01 آقاى جمال انتشــارى فرزند عباسعلى در 
ششدانگ دو باب مغازه به مساحت 60/18 مترمربع قسمتى از پالك شماره 150 اصلى واقع 

درقطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
68- رأى شماره 6432 مورخه 1399/10/29 خانم اعظم السادات متفکران فرزند سیدجواد 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/12 مترمربع قسمتى از پالك شماره 773 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

69- رأى شــماره 6293 مورخه 1399/10/21 آقاى ابراهیم محمدى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 320/89 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
776 و777 اصلى واقــع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
70- رأى شــماره 6063 مورخه 1399/10/07 آقاى محمود رحیمیان نجف آبادى فرزند 
حسینعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 60/90مترمربع قسمتى از پالك شماره 
298 اصلى واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب بایعه نامه 
عادى خریدارى از مالک رسمى احمدرضا بیگى و شهناز خاکى (0/13)دانگ براى مالکان 

رسمى مالکیت باقیست.
71- رأى شــماره 6996 مورخه 1399/11/29 آقاى نصرت اله تواضعــى فرزند رضا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96 مترمربع قسمتى از پالك شماره 5 فرعى از 491 اصلى 
واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

72- رأى شماره 69926 مورخه 1399/11/29 آقاى اکبر سلیمى فرزند حسین در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 236/64 مترمربع قسمتى از پالك شماره 564 اصلى واقع درقطعه6 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
73- رأى شماره 7183 مورخه 1399/12/06 خانم زهرا خادم الحسینى نجف آبادى فرزند 
سیدهاشم در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 90/81مترمربع قسمتى از پالك شماره 
163 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
74- رأى شماره 7107 مورخه 1399/12/04 آقاى جمال خسروى نجف آبادى فرزند على 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157 مترمربع قسمتى از پالك شماره 857 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
75- رأى شــماره6420 و6421مورخه1399/10/29 و1399/10/29 خانم نیره صالحى 
نجف آبادى فرزند محمدباقر درســه دانگ مشــاع وآقاى محمدرضا صالحى نجف آبادى 
فرزندعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225/25 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 211 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضیان به 

موجب قولنامه عادى خریدارى از مالک رسمى غالمرضا حبیبى به صورت مع الواسطه.
76- رأى شماره6426 و6425مورخه1399/10/29 و1399/10/29 آقاى عباس على بافقى 
نجف آبادى فرزند محمود درسه دانگ مشــاع وخانم زهرا مداح نجف آبادى فرزندعباس 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/10 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 353 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
77- رأى شماره5668 و5667مورخه1399/09/24 و1399/09/24 خانم بتول پورشبانان 
نجف آبادى فرزند اسداله نســبت به یک و صدوسى-صدوسى و یکم دانگ مشاع و آقاى 
سیدنصراله حسینى عسکرانى فرزندعلى نســبت به چهار و یک - صدو سى و یکم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/28 مترمربع قسمتى از پالك شماره 871 
اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 

باشد.
78- رأى شماره3551 و3550مورخه1399/06/13 و1399/06/13 آقاى سعید کاظمى 
نجف آبادى فرزند مجتبى درسه دانگ مشاع وخانم فائزه یوسفى نجف آبادى فرزندمظاهر 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103/83 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 4 فرعى از864 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
79- رأى شماره7184 و7185مورخه1399/12/06 و1399/12/06 خانم مریم شهیدى 
فرزند احمد درسه دانگ مشاع وخانم مهرى شــهیدى فرزندمحمدعلى درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 475 اصلى 

واقع درقطعه 6بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
80- رأى شــماره6604 و6605مورخــه1399/11/05 و1399/11/05 آقــاى مظاهر 
عبدالغالمى نجف آبــادى فرزند رجبعلى درســه دانگ مشــاع وخانم فــردوس بهمن 
پورفرزندمحمود درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/44 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 367 اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
81- رأى شماره5609 و5610مورخه1399/09/22 و1399/09/22 آقاى حسین مشاورى 
فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع وخانم زهرا فخارى زاده نجف آبادى فرزندمحمود درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98 مترمربع قسمتى از پالك شماره 363 
اصلى واقع درقطعه 3بخش 11 حوزه ثبت اصفهــان- متقاضیان به موجب قولنامه عادى 

خریدارى از مالک رسمى فتح اله مهدیه به صورت مع الواسطه.
82- رأى شماره6630 و6631مورخه1399/11/06 و1399/11/06 خانم راضیه حسنى 
نجف آبادى فرزندسیدجعفر درسه دانگ مشاع آقاى مجید سمندرى نجف آبادى فرزنداسداله 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/20 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 4فرعى از 889اصلى واقع درقطعه 9بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
83- رأى شــماره7157 و7154مورخه1399/12/05 و1399/12/05 خانم مریم رجایى 
ریزى فرزند حسینعلى در2/4 دانگ مشــاع وآقاى على منزه نجف آبادى فرزندجعفرقلى 
در3/6 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/90 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 2 فرعى از 112 اصلى واقع درقطعه 6بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
84- رأى شماره6984 و6983مورخه1399/11/29 و1399/11/29 آقاى محمد گوینده 
نجف آبادى فرزند رجبعلى درسه دانگ مشــاع وآقاى مهدى گوینده فرزندرجبعلى درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
163 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
85- رأى شماره6696 و5510مورخه1399/11/12 و1399/09/19 خانم مرضیه ربانیان 
نجف آبادى فرزند مرتضى نسبت به سه دانگ و یک -سیزدهم دانگ مشاع و آقاى سعید 
عابدینى فرزنداسداهللا نسبت به دو دانگ و دوازده-سیزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 169/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 248 اصلى واقع درقطعه 4بخش 

11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
86- رأى شماره6290 و6291مورخه1399/10/21 و1399/10/21 خانم زهره عسگرپور 
نجف آبادى فرزند رضا درسه دانگ مشاع وخانم اکرم غیور نجف آبادى فرزندعباسعلى درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 312/50 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 526 اصلى واقع درقطعه 8بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
87- رأى شــماره4424 و4426مورخه1399/08/14 و1399/08/14 آقاى عبدالحسین 
لطفى فرزند عزیزاله درسه دانگ مشــاع وخانم رضوان مالخداداد نجف آبادى فرزندعلى 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 96/68 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 1 فرعى از 768اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
88- رأى شــماره7567 و7568مورخه1399/12/14 و1399/12/14 آقاى علیرضا حاج 
على عسگرى نجف آبادى فرزند قدیرعلى درسه دانگ مشاع وخانم فهیمه محمدى نجف 
آبادى فرزندحسن درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/40 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 405 اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
89- رأى شــماره6419 و6418مورخــه1399/10/29 و1399/10/29 خانــم اکــرم 
صداقت نجف آبادى فرزند حسنعلى درسه دانگ مشــاع وآقاى حسن حجتى نجف آبادى 
فرزندحسینعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/85 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 628/1 و627/1اصلى واقع درقطعه 10بخــش 11 حوزه ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
90- رأى شماره7562 و7563مورخه1399/12/14 و1399/12/14 خانم ناهید امیرخانى 
نجف آبادى فرزند محمدعلى درچهار دانگ مشــاع وآقاى میثم حاجى امینى نجف آبادى 
فرزندعبداله دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/56 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 837 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
91- رأى شماره3782 و3774مورخه1399/06/25 و1399/06/25 آقاى محمد صالحى 
نجف آبادى فرزند محمود درســه دانگ مشاع وخانم شــهیده نمازیان فرزندمهدى درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 257 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4 
فرعى از 475 اصلى واقع درقطعه 6بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
92- رأى شماره1317 و1316مورخه1399/02/31 و1399/02/31 خانم عزت همتیان 
نجف آبادى فرزند حسین درسه دانگ مشــاع وخانم زینب قربعلى نجف آبادى فرزندعلى 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/75 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 923 و924 اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
93- رأى شــماره6990 و6991مورخــه1399/11/29 و1399/11/29 آقاى حســین 
مهدیه نجف آبادى فرزند محمدعلى دردو دانگ مشــاع وخانم مریم شماعى نجف آبادى 
فرزندحسین درچهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 140/54 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 3 فرعى از 410اصلى واقع درقطعه 6بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
94- رأى شــماره7631 و 7632و7633و7634مورخــه1399/12/17 و1399/12/17و 
1399/12/17 و1399/12/17  آقاى مجید نصرالهى فرزند حســن دریک دانگ مشاع و 
آقاى مهدى نصراللهى فرزندحسن در یک دانگ مشاع وخانم اشرف دیانى فرزند حسین در 
یک دانگ مشاع وآقاى حسن نصراللهى فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 148/10 مترمربع قسمتى از پالك شماره 530 اصلى واقع درقطعه 5بخش 

11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
95- رأى شماره6570 و6569مورخه1399/11/04 و1399/11/04 خانم زهرا مومنى فرزند 
تیمور درسه دانگ مشاع وآقاى حمیدرضا عطائى فرزنداحمد درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور با اعیانى احداثى به مساحت 1176/47 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 100فرعى از 790 اصلى  واقع درقطعه 8بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
96- رأى شــماره3360 و3361مورخه1399/06/02 و1399/06/02 آقاى محمدعلى 
نادعلى نجف آبادى فرزند حسینعلى دردو دانگ مشاع وخانم صدیقه محمدى نجف آبادى 
فرزندیداله درچهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 202/48 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 14 فرعى از 835اصلى واقع درقطعه 3بخش 11 حوزه ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
97- رأى شــماره6591 و6592مورخــه1399/11/05 و1399/11/05 آقاى نصراله 
پیرمرادیان نجف آبادى فرزند رضا درســه دانگ مشــاع وخانم مهناز پیرمرادیان نجف 
آبادى فرزندنصراله درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 200/54 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 49 اصلى واقع درقطعه 9بخش 11 حوزه ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
98- رأى شماره6621 و6622مورخه1399/11/05 و1399/11/05 آقاى مهدى وثوقیان 
فرزند حسین درسه دانگ مشاع وخانم اعظم صالحى نجف آبادى فرزندحسینعلى درسه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 221/84 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 130اصلى واقع درقطعه 6بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
99- رأى شماره5607 و5606مورخه1399/09/22 و1399/09/22 آقاى مهدى پورملک 
نجف آبادى فرزند غالمعلى نسبت به 1/5 دانگ مشــاع وخانم زهرا لطفى جالل آبادى 
فرزندقاسمعلى در4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/50 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 421اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
100- رأى شماره 7623 مورخه 1399/12/17 آقاى محمد حبیب الهى نجف آبادى فرزند 
حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/73مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1 و5فرعى از 1059 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
101- رأى شــماره6618 و6617مورخه1399/11/05 و1399/11/05 آقاى بنیامین 
عباسى فرزند مرتضى قلى درسه دانگ مشاع وآقاى مهدى عباسى فرزندمرتضى قلى درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 

6اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
102- رأى شماره7139 و7135مورخه1399/12/05 و1399/12/05 خانم ندا عالمى 

یاســه چاهى فرزند محمود درسه دانگ مشــاع وآقاى اســحاق بهارلوئى یاسه چاهى 
فرزنداحمددرســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 158/45 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 899اصلى واقع درقطعه 4بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
103- رأى شماره6065 و6066مورخه1399/10/07 و1399/10/07 آقاى وحید خسروى 
نجف آبادى فرزند محمدحسن درسه دانگ مشاع وخانم سمانه جاللى فر فرزندعلى درسه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 140/62 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 288اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
104- رأى شــماره7120 و7121مورخــه1399/12/04 و1399/12/04 آقــاى روح 
اهللا شــریفیانا نجف آبادى فرزند حســن درچهار دانگ مشــاع وخانم الهــه عابدینى 
فرزندمحمدکریم دردو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 181/62 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 583 و583/3 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 حوزه ثبت 
اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشــاعى وقهرى ارثى از مالک رسمى حسن شریفیانا 

مى باشد.
105- رأى شماره5681 و5682مورخه1399/09/25 و1399/09/25 خانم اسراء یوسفى 
فرزنداحمد دردو دانگ مشــاع وآقاى على اصغر کاظمى نجف آبادى فرزندحســینعلى 
درچهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 143/40 مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره 791اصلى واقع درقطعه 6بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
106- رأى شــماره4457 و4458مورخــه1399/08/15 و1399/08/15 آقاى محمد 
حاجى صادقیان نجف آبادى فرزندمحمدصادق درچهار دانگ مشاع و خانم زهرا منتظرى  
نجف آبادى فرزندحسن دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/62 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 731اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
107- رأى شــماره5354 و5353مورخــه1399/09/15 و1399/09/15 آقاى مجید 
حجتى نجف آبادى فرزندهاشــم نسبت به ســى و دو حبه و یکصدو وشصت ونه هزار و 
چهارصدوهشتاد-دویست وبیســت و دو هزار و نهصد وسى و هفتم حبه مشاع از 72حبه 
ششدانگ و خانم مریم السادات قریشى فرزندسیدجواد نسبت به سى و نه حبه و پنجاه و 
سه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت-دویست وبیست و دو هزار ونهصد وسى وهفتم حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 205/96 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 854اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
108- رأى شماره7629 و7630مورخه1399/12/17 و1399/12/17 خانم مریم فقهى 
نجف آبادى فرزنداحمد درسه دانگ مشاع و آقاى مجید امیرخانى فرزندمحمدعلى درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 269 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
41/1 و40اصلى واقع درقطعه 8بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
109- رأى شماره 3160 مورخه 1399/05/21 آقاى مهدى نجفیان نجف آبادى فرزند 
حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/95مترمربع قسمتى از پالك شماره 
3 فرعى از 151 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
110- رأى شماره7265 و7266مورخه1399/12/10 و1399/12/10 آقاى محمد حبیب 
الهى فرزندمرتضى درسه دانگ مشاع و خانم هاجر صالحى نجف آبادى فرزنداسداله درسه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 120/85 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 274 اصلى واقع درقطعه 8بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
111- رأى شماره4563 و4569مورخه1399/08/20 و1399/08/20 آقاى جواد خلیلیان 
نجف آبادى فرزندمرتضى نســبت به سه دانگ و چهل وســه -چهارصدوهشتادوششم 
دانگ مشاع و خانم طیبه زمانیان فرزندیداله نســبت به دو دانگ وچهارصد وچهل وسه 
-چهارصدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/80 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 246 اصلى واقع درقطعه 3بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
112- رأى شــماره6529 و6530 و6521مورخــه1399/11/01 و1399/11/01 
و1399/11/01 خانم صبا میرعباسى نجف آبادى فرزندمحمد نسبت به یک وهفت-نهم 
دانگ مشاع به اســتثناء بهاى یک -هشــتم اعیانى و آقاى آریا میرعباسى نجف آبادى 
فرزندمحمد دردوو دو-نهم دانگ مشاع به استثناء بهاى یک -هشتم اعیانى وخانم مریم 
صالحى کهریزســنگى فرزند غالمرضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 76/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 354 اصلى واقع درقطعه 5بخش 11 

حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

113- راى اصالحــى شــماره6295و6294مورخ1399/10/21پیروراى شــماره 
10642و10643مالکیت آقاى ســعید فرقانــى فرزند عباس در دو دانگ مشــاع و 
آقاى مســعود فرقانى فرزند عباس درچهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت136/85مترمربع برروى قسمتى از پالك شماره 3فرعى از پالك551اصلى 
واقع درقطعه3نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رســمى مشــاعى

 مى باشد.
114- راى اصالحــى شــماره7128و7123مورخ1399/12/04پیروراى شــماره 
7151و7089مالکیت خانم زهره کاظمى نجف آبادى فرزند مهدى در سه دانگ مشاع و 
آقاى اسداله کاظمى نجف آبادى فرزند عباس درسه  دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت208/26مترمربع برروى قسمتى از پالك شماره 4 و5 فرعى از پالك497اصلى 
واقع درقطعه10نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى طبق قولنامه عادى از مالک 

رسمى حمیدرضا کاظمى وفهیمه نبى خریدارى نموده.
115- راى اصالحى شماره 6601 مورخ 1399/11/05 پیرو راى شماره 11267 مالکیت 
خانم احترام بهجتى نجف آبادى فرزندغالمعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
180/81 متر مربع بر روى شــماره پالك ثبتى 676 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 

ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
116- راى اصالحى شماره 7548 مورخ 1399/12/14 پیرو راى شماره 10091 مالکیت 
آقاى مهدى محمدى نجف آبادى فرزندرمضانعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
191/98 متر مربع بر روى قسمتى از پالك شماره 651 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 

11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
117- راى اصالحى شماره 6627 مورخ 1399/11/05 پیرو راى شماره 3531 مالکیت 
خانم مریم غیور فرزند قربانعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/73 متر مربع 
بر روى پالك شــماره 852 واقع در قطعه 3نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
118- راى اصالحى شماره 6606 مورخ 1399/11/05 پیرو راى شماره 5017 مالکیت 
خانم عزت جاللى فرزند مصطفى قلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/60 متر 
مربع بر روى قسمتى از پالك شماره 2فرعى از پالك  299اصلى واقع در قطعه 3 نجف 

آباد بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/02/04 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/02/19 م الف: 

1126565 مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد/2/104

آگهى تغییرات
 شرکت کاکتوس طالیى آوین سهامى خاص به شماره ثبت 61202 و شناسه ملى 
14007857020 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1399/09/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خدیجه دارابى به کدملى 1757378571، 
زهرا فیض مرزوقى به کدملى 3258997462، بتول دارابى به کدملى 1753716136 
و سجاد فیض مرزوقى به کدملى 3258344620 به ســمت اعضاى اصلى هیئت 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - دامون جمشیدى بابرصاد به کدملى 
1971594695 و ســعید دهقان زاد به کدملى 1270589921 بترتیب بســمت 
بازرسان على البدل و اصلى شرکت براى مدت یک ســال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1126246)

آگهى تغییرات
شرکت تجهیز برق اصفهان کاویان سهامى خاص به شــماره ثبت 63502 و شناسه ملى 14008763453 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/12/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملى 10100200524 به سمت بازرس اصلى و ملیحه صفائى به شماره ملى 
1280860162 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126251)

بسیارى از مطالعات اهمیت نوشیدن منظم آب را در 
طول روز، به ویژه قبل از غذا، براى آبرسانى به بدن، 

کاهش وزن و پیشگیرى از بیمارى ها تأیید مى کند.
متخصصان میزان آب مورد نیاز فرد در روز را حداقل 
دو لیتر تعیین مى کنند با این حال، افراد در ماه رمضان 
به دلیل پرهیز از نوشیدن آب در ساعات روزه دارى، 
نسبت به سالمت خود نگران هستند و مى پرسند بین 
ساعات افطار تا ســحر چه مقدار آب باید بنوشند تا 
کمبود آن جبران شود؟ مقدار آب مورد نیاز بدن بعد از 
افطار چقدر است؟ توزیع ایده آل آن مقدار بین افطار 
تا سحر چگونه است؟ بهترین آب میوه هاى طبیعى 
که براى ساعات بعد از افطار توصیه مى شوند تا مواد 

مغذى مورد نیاز بدن را تأمین کنند کدامند؟
ایمان فکرى، مشــاور تغذیه و چاقى به روزه داران 
اطمینان مى دهد که جاى نگرانى نیست و مى توان 
آب مورد نیاز بدن را در ساعات پس از افطار با میانگین 

10 تا 12 لیوان در روز، براى تقویت ایمنى و جلوگیرى 
از کمبود آب بدن جبران کرد.

این مشــاور تغذیه براى وعده افطار به نوشیدن یک 
لیوان آب همراه با نعناع و دو قطره لیمو توصیه مى کند 
و توضیح مى دهد که این نوشــیدنى قلیایى است و 
پس از افطار براى خنثى کردن اسیدیته معده عمل 
مى کند و باعث کاهش چربى سوزى و ضعف ایمنى 

بدن مى شود.
او با بیان اینکه مقدار مایعاتى که یک فرد بالغ مصرف 
مى کند نباید کمتر از دو لیتر در روز باشد، توضیح داد: 
این مقدار براى از بین بردن چربى ها و سموم در بدن ما 
مؤثر است، همچنین هضم غذا را تسهیل، از یبوست 

جلوگیرى و شادابى پوست را حفظ مى کند.
این مشاور تغذیه تصریح کرد: بدترین چیزى که بدن 
در معرض آن است از دست دادن احساس تشنگى و 
به تبع آن، نوشیدن آب کمتر از میزان مورد نیاز بدن 

است که راه را براى افزایش وزن باز مى کند و بسیارى 
از مشکالت سالمتى را به دنبال دارد.

او گفت: توصیه مى شــود براى افزایــش ایمنى و 
جلوگیرى از کمبود آب بدن، هر ساعت حداقل یک 
لیوان آب بنوشید. با توجه به بیمارى همه گیر کرونا، 
آب براى از بین بردن ســموم و حفظ رطوبت گلو از 

اهمیت باالیى برخوردار است.
این مشــاور تغذیه تاکید کرد: مصرف آب میوه هاى 
طبیعى که بدون قند باشــند در مــاه رمضان براى 
رفع تشنگى موثر است. به بیماران مبتال به نقرس، 
افرادى که کلســترول باال دارند و یا از بیمارى هاى 
کلیوى رنج مى برند، توصیه مى شود از آب میوه هاى 
طبیعى مانند آب گریپ فروت، جعفرى آب پز و آب 

خیار استفاده کنند.
لیندا گاد مشاور تغذیه و چاقى نیز، بر اهمیت نوشیدن 
آب بیشــتر از زمان افطار تا سحر تأکید کرد و گفت: 

مایعات بیش از حد در هنگام افطار ممکن است نتیجه 
مثبتى نداشته باشد حتى ممکن است مضر هم باشد.

این مشــاور مى گوید:  تهیه مایعات گرم بدون قند 
مخصوصاً هنگام افطار، براى آماده سازى معده براى 

دریافت غذا مهم است.
او در مورد مقدار آب مورد نیــاز بدن توضیح داد: این 
مقدار از فردى به فرد دیگر متفاوت است اما مى توان 
با توجه بــه وزن فرد تعیین کرد که بــه ازاى هر 10 
کیلوگرم به مقدار یک لیوان آب مصرف شود؛ بنابراین 
کسى که مثال 60 کیلوگرم وزن دارد نباید کمتر از 6 
لیوان آب بنوشد و بهتر است به طور متوسط دو لیتر در 

روز مصرف کند.
این مشــاور تغذیه تاکید کرد: دورى از شیرینى ها و 
مرکبات تا حد امکان به ویــژه در وعده هاى غذایى 
قبل از سحر ضرورى است زیرا باعث افزایش احساس 

تشنگى در طول ماه رمضان مى شود.

بین افطار تا سحر چه مقدار مایعات بنوشیم؟

آگهى تغییرات
شرکت جهان بافت ایرانیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 57200 و شناسه 
ملى 14006264086 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین رجالى به شــماره ملى1280798440 به سمت 
رئیس هیات مدیره و فردوس تقى اف به شــمار ه ملى 1282217321 به ســمت 
نایب رئیس هیات مدیره و فریماه رجالى به شــماره ملى 1270489070 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر اســت. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1126247)

آگهى تغییرات
شرکت جهان بافت ایرانیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 57200 و شناسه 
ملى 14006264086 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حســین رجالى به شماره ملى 
1280798440 و خانم فریماه رجالى به شماره ملى 1270489070 و خانم فردوس 
تقى اف به شماره ملى 1282217321 به سمت اعضاءاصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند . علیرضا قلیج خانى به شماره ملى 1280986883 به سمت 
بازرس اصلى و محسن باقرى به شماره ملى 2121559094 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1126343)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى فرا طرح آروین سهامى خاص به شماره ثبت 37909 و شناسه ملى 10260554919 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/01/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: رضا معظم به کدملى 1170147811 و حمید صالحى به کدملى 1170707637 بترتیب بســمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1126369)

رعایت بهداشت دهان و دندان تاثیر قابل توجهى بر حفظ سالمت بدن دارد. از آنجا که دهان کانونى براى 
میلیاردها باکترى است، عدم توجه به بهداشت دندان و دهان از ســوى برخى از افراد، فاجعه به بار 
مى آورد. همه مى دانند که مسواك زدن منظم یکى از بهترین راه ها براى حفظ سالمت دندان ها 

و لثه هاست. بنابراین مراقبت از مسواك بسیار مهم و ضرورى است.
محققان مى گویند اغلب مردم یک اشتباه شایع و خطرناك، یعنى گذاشتن مسواك در سرپوش 
پس از استفاده از آن را مرتکب مى شوند. اگر بقایاى خمیر دندان یا مواد غذایى را بر روى برس 

مسواك مشاهده کردید، قبل از استفاده آن را به طور کامل بشویید.
هر سه ماه باید مسواك خود را عوض کنید: برس مسواك پس از مدتى 

خشن تر مى شود و این تغییر روى لثه ها تاثیر منفى مى گذارد.
هرگز مســواك خود را با شــخص دیگرى به اشتراك 
نگذارید: از نگهدارى مســواك اعضاى خانواده در 

یک فنجان خوددارى کنید.
برس مسواك را نپوشانید: پوشاندن برس 
ممکن است رشد باکترى ها و کپک ها 
را روى برس آن افزایش دهد. ظرف یا 
لیوان نگهدارنده مسواك را همیشه تمیز 
کنید: تمیــز کردن ظرف نگهدارنده از تشــکیل 

باکترى در آن جلوگیرى مى کند.

رعایت بهداشت دهان و دندان تاثیر قابل توجهى بر حفظ سالمتب
میلیاردها باکترى است، عدم توجه به بهداشت دندان و دهان
مى آورد. همه مى دانند که مسواك زدن منظم یکى از بهت
و لثه هاست. بنابراین مراقبت از مسواك بسیار مهم و ضر
محققان مى گویند اغلب مردم یک اشتباه شایع و خطرن
پس از استفاده از آن را مرتکب مىشوند. اگر بقایاى خم
مسواك مشاهده کردید، قبلاز استفا
هر سه ماه بایدمسواك خود را
خشن تر مى شود و اینت
هرگز مســواكخ
نگذارید: از ن

یک فنج
برس
م
ر
لیو
کنید: تمیـ
باکترى در آن جلوگیرى

اشتباهات رایج در مسواك زدن را تکرار نکنید
بوى بد دهان بیشــتر به دلیل بهداشت نامناســب دهان است. اگر به طور 
مرتب دندان  ها و دهان خود را تمیز نکنید، ذرات غذا مى تواند در دهان شما 

باقى بماند و تجمع چسبنده اى از باکترى (که به آن پالك نیز گفته 
مى شود) بر روى دندان شما ایجاد مى شود.

سطح ناهموار زبان و همچنین لوزه ها مى توانند ذرات غذا 
و باکترى ها را در دهان به وجود بیاورند که بوى بد دهان 
ایجاد مى کنند. بهداشــت ضعیف دهان و دندان، باعث 
ســایر بیمارى ها مانند بیمارى لثه مى شود که با بوى 

بد دهان نیز ارتباط دارد. مراقبــت از دهان و دندان، 
بهترین دفاع در برابر بوى بد دهان است.

پس از خــوردن غذا هاى خاص، مانند پیاز، ســیر، 
برخى از ســبزیجات و ادویه جــات، ذرات غذایى 
عامل بو وارد جریان خون شــده و به ریه ها منتقل 
مى شوند، جایى که هر بار بازدم بر بوى نفس شما 

تأثیر مى گذارد.
اگر براى شروع روز خود طرفدار 

یک فنجان قهوه هســتید، 
ممکن است متوجه شده 

باشید که مى تواند احساس بوى بد دهان در شما ایجاد کند. قهوه به دلیل 
عطر و طعم شدید و همچنین تاثیرى که در تولید بزاق دارد، مى تواند دلیل 

بوى بد دهان باشد. 
عالوه بر غذا هاى ادویه دار، رژیم هایى که داراى مقدار زیادى قند و پروتئین 
هستند نیز مى توانند منجر به بوى بد دهان شوند. باکترى هایى 
که به طور طبیعى در دهان شما وجود دارند از قند هایى تغذیه 
مى کنند که گیاهان شیرین را به بوى ترش تبدیل مى کند.
کربوهیدرات ها عملکرد هاى اساســى در بدن ما دارند 
و اگر رژیم غذایى شــما کمتــر از انــدازه کافى داراى 
کربوهیدرات باشــد، مى تواند منجر به بــوى بد دهان 
شــود. گاهى هضم غذا هاى حاوى پروتئین باال براى 
بدن شما دشوار اســت و هنگامى که متابولیزه نشوند، 
گاز هاى گوگردى آزاد مى کنند. با خوردن یک 
رژیم غذایى متعادل و مغذى، از جمله سبزیجات 

و گیاهان بیشتر، از این کار خوددارى کنید.
اســتعمال دخانیات نیز مانند سیگار، 
باعث بوى بد دهان مى شود. 
جدا از اینکه دهانتان بوى 
خاکستر مى دهد، به 
بافت لثه آسیب 

مى رساند و باعث بیمارى لثه مى شود.
هضم ضعیف، یبوست یا اختالالت روده مى تواند باعث بوى نامطبوع نفس 
شود. اگر مرتبًا دچار ریفالکس اسید مى شوید، بوى غذا هاى اخیراً مصرف 

شده ممکن است به راحتى باعث بازگشــت به سمت مرى و خارج 
شدن دهان شده و باعث بوى بد دهان شود.

بزاق با از بین بردن ذرات غذایــى که منجر به بوى بد دهان 
مى شود، به تمیز نگه داشتن دهان کمک مى کند. هنگامى 
که تولید بزاق کند و یا متوقف مى شود، بوى بد دهان ایجاد 
مى شــود. این به طور طبیعى هنگام خواب اتفاق مى افتد، 
به همین دلیل است که اکثر افراد پس از بیدار شدن نفس 
خود را کمى بوینده مى دانند. اما اگر مشکل در طول روز 

ادامه پیدا کند، درمان ممکن است قابل تأمل باشد.
بوى بد دهان مى تواند عالمت هشدار دهنده اى براى وجود سایر 

بیمارى ها باشــد. قطره بعد از عمل بینى، عفونت هاى تنفسى 
و لوزه ها، مشکالت سینوســى، دیابت، مشکالت کبدى، 

کلیوى و همچنیــن برخى از اختــالالت خونى 
مى تواند باعث بوى بد دهان شود. در برخى 

موارد نادر، بوى بد دهان مى تواند نشانه اى 
از سرطان یا ســایر بیمارى هاى جدى 

مانند اختالالت متابولیکى باشد.

علت بوى بد دهان و دالیل عجیب آن

هان خود را تمیز نکنید، ذرات غذا مى تواند در دهانشما 
 چسبنده اى از باکترى (که به آن پالك نیز گفته 

دان شما ایجاد مى شود.
و همچنین لوزه ها مى توانند ذراتغذا 
هان به وجود بیاورند که بوى بد دهان 
شــت ضعیف دهان و دندان، باعث 
مانند بیمارى لثه مى شود که با بوى 
دارد. مراقبــت از دهان و دندان،

بوى بد دهان است. ر
ا هاى خاص، مانند پیاز، ســیر، 
ادویه جــات، ذرات غذایى  ت و
نخون شــده و به ریه ها منتقل 
نفسشما  بوى هر بار بازدم بر

 خود طرفدار 
هســتید، 

شده

زیادى قند غذا هاىادویه دار، رژیم هایى که داراى مقدار عالوه بر
مى توانند منجر به بوى بد دهان شوند. با هستند نیز
که به طور طبیعى در دهان شما وجود دارند از قند
به بوى ترش تبد مى کنند که گیاهان شیرین را
کربوهیدرات ها عملکرد هاى اساســى در بد
ک و اگر رژیم غذایى شــما کمتــر از انــدازه
کربوهیدرات باشــد، مى تواند منجر به بــو

شــود. گاهى هضم غذا هاى حاوى پروتئین
بدن شما دشوار اســت و هنگامىکه متابو
گاز هاى گوگردى آزاد مى کنند. با خ
رژیم غذایى متعادل و مغذى، از جمله
و گیاهان بیشتر، از این کار خوددارى
اســتعمال دخانیات نیز ما
باعث بوى بد دهان
جدا از اینکه ده
خاکستر م
بافت



 به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن نصیحت پذیر، حاللش را حالل و 
حرامش را حرام بشمار و حقى را که در زندگى گذشتگان بود تصدیق 
کن و از حوادث گذشــته تاریخ، براى آینده عبرت گیر که حوادث 
روزگار با یکدیگر همانند بوده و پایان دنیا به آغازش مى پیوندد و 

موال على (ع)همه آن رفتنى است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاىروز یازدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم َحبّْب الّى فیِه اإلْحساَن وَکّرْه الّى فیِه الُفسوَق والِعْصیاَن وَحّرْم علّى فیِه 

الّسَخَط والنّیراَن بَِعْونَِک یا غیاَث الُمْستغیثین.
خدایا دوست گردان به من در این روز نیکى را و نـاپسند بدار در این روز 
فسق و نافرمانى را و حرام کن بر من در آن خشم و سوزندگى را به یاریت 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاى دادرس داد خواهان.

  اطالعیه

اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان

به اطالع مى رساند با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان در ثبت نام اولیه رشته عمران فراخوان استخدام اداره کل 
نوسازى مدارس استان اصفهان ،  مهلت فراخوان به شرح ذیل تمدید گردید. به منظور تکمیل نیروى انسانى متخصص از بین فارغ 
التحصیالن دانشگاه در رشته هاى تحصیلى به تعداد یک نفر (مرد) به صورت قراردادى از محل طرحهاى عمرانى از طریق آزمون 
کتبى و مصاحبه تخصصى و عمومى بکارگیرى نماید. لذا داوطلبان محترم مى توانند حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1400/02/09 
مدارك و مستندات خود را از طریق پرتال این اداره کل به آدرس www.dres-isf.ir بارگذارى نمایند . در صورت لزوم جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32222889 (امور ادارى) تماس حاصل نمایند.

م الف: 1126616

تعدادجنسیتگرایش تحصیلىمدرك تحصیلىعنوان رشته
1مردسازه - زلزلهفوق لیسانسعمران

شرایط عمومى : 
- اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکى از ادیان رسمى کشور

- تابعیت از نظام و التزام به قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ایران

- داشــتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومــى (یا معافیت 
دائم)

- نداشتن اعتیاد به انواع مواد مخدر 

-  نداشتن محکومیت جزایى مؤثر
- داشتن سالمت جسمانى و روانى و توانایى انجام کار مرتبط 

با شغل
شرایط اختصاصى :

- داشتن حداکثر سن 35 سال تمام 
- داشتن شرایط معدل دانشگاهى مطابق با دستورالعمل هاى 

ابالغى و ضوابط سازمانى این اداره کل به شرح جدول ذیل :

دانشگاه هاى 
بزرگ*

سایر دانشگاه هاى دولتى 
و پردیس ها

دانشگاه هاى پیام نور و 
علمى کاربردى

دانشگاه آزاد اسالمى

سایر واحدهامراکز استان و واحدهاى علوم تحقیقات

1516171718

*دانشگاه هاى بزرگ شامل : دانشگاه تهران – دانشگاه شهید بهشتى – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشگاه شریف – دانشگاه 
عالمه طباطبایى – دانشگاه امیرکبیر – دانشگاه تبریز – دانشگاه فردوسى مشهد – دانشگاه صنعتى اصفهان – دانشگاه شیراز – دانشگاه اصفهان

ضمناً آدرس این اداره کل به شرح ذیل مى باشد :
" اصفهان – خیابان باغ گلدسته – روبروى بازار هنر – اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان"

مدیر دفتر خدمات مشــترکین آبفاى اســتان اصفهان 
از نظــارت دقیق و ســخت گیرانه بر مصــرف آب در 

کاربرى هاى مختلف خبر داد. 
میثم اعالیى گفت: طرح پایش هاي دوره اي محسوس 
و نامحسوس انشــعابات آب با هدف نظارت بر انطباق 
مصرف آب با کاربرى هاى تعیین شده و استفاده متناسب 

از ظرفیت مشخص شده، با قدرت در حال اجرا است.  

وى با بیان این که این طرح به منظور صیانت از حقوق 
شهروندان عملیاتى مى شود، اظهارداشت: الزم است 
مشترکین، آب شــبکه توزیع را فقط مطابق با کاربري 
مجاز تعریف شــده مصرف کنند در غیر این صورت بر 
اســاس ضوابط و اختیارات قانونی موجود، با متخلفان 

برخورد مى شود. 
وى با تاکید بر این نکته که مصرف آب در هر نوع کاربري 

به غیر از کاربري تعریف شده در قرارداد واگذاري انشعاب 
آب ممنوع است، بیان داشت: نه تنها استفاده از آب شرب 
براي مواردي همچون ســاخت و ساز، غیرمجاز است، 
بلکه نمى توان از آب کاربري هاي خانگی براي مصارف 
غیرخانگی نظیر اماکن تجاري نیز استفاده کرد و انجام 

این کار خالف قانون است.  
وى در ادامه به سیاســت ســخت گیرانه شرکت آب و 

فاضالب اســتان براي واگذاري انشعاب  به اماکن غیر 
مسکونی مانند باغ، کارواش، استخر و کاربري هایی از 
این دســت پرداخت و افزود: با توجه به این که به دلیل 
وقوع خشکسالى هاى مستمر، با بحران کم آبى در استان 
مواجه هستیم، مدیریت مصارف آب شرب و بهداشت در 
استان از اهمیت به سزایى برخوردار است و سال هاست 
که واگذاري آب به مصارف غیر مسکونی مشروط به اخذ 

تاییدیه در کارگروه تخصیص آب شرکت است .
اعالیى ادامه داد: در مواردي که واگذاري انشــعاب به 
کاربري هاي غیرمسکونی انجام شود، ظرفیت تخصیص 
یافته فقط در حد تامین آب شرب و بهداشت کارکنان آن 
مجموعه خواهد بود و شرکت آب و فاضالب تعهدي در 
خصوص تامین آب در مصارف غیر از شرب و بهداشت 

ندارد.
مدیر خدمات مشترکین آبفاى استان اصفهان در بخش 
دیگري از سخنان خود افزود: در سال گذشته  همه گیري 
و شیوع ویروس کووید 19 و الزام به رعایت بیشتر نکات 
بهداشتی از جمله شستشوي مکرر دست ها باعث شد 
تا متوسط مصرف آب استان پس از حدود یک دهه که 
شیب نزولی داشت، با افزایش 20 درصدى مواجه شود .

اعالیى تصریح کــرد: با وجود این همچنان در ســال 
گذشته 80 درصد از مشــترکین خانگی کمتر از 20 متر 
مکعب آب مصرف کردند و تنها 1/2درصد از مشترکین 

مصرف باالتر از 40 مترمکعب در ماه داشتند. 
وى در پایان با اشاره به شرایط خاص تابستان پیش رو، 
از مشترکین این شــرکت تقاضا کرد همچون گذشته 
با بهینه ســازي و مدیریت مصرف، بــا خدمتگزاران 
خود در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مدیریت 
بحران کم آبی تابستان 1400 همکاري تنگاتنگ داشته 

باشند.

مدیر دفتر خدمات مشترکین آبفاى استان خبر داد

نظارت سختگیرانه بر مصرف آب در اصفهان

پیام هاى سالمت و بهداشت اداره توسعه فرهنگ 
سالمت ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان به منظــور افزایش و بهبود 
بخشیدن به وضعیت سالمت جامعه در شبکه هاى 

اجتماعى در حال انتشار است.
رئیس اداره توســعه فرهنگ ســالمت سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان 
با بیان این مطلب گفت: ارتقاء ســالمت مى تواند 
نقش مهمى در زندگى ســالم داشــته باشــد به 
گونه اى که فرد را قادر مى سازد تا توانایى و فعالیت 
خود را بهبود بخشــیده و وضعیت سالمت خود را 

افزایش دهد. 
فریناز توالییان افزود: ســازمان بهداشت جهانى، 
ســالمت را برخوردارى از آسایش کامل جسمى، 
روانى و اجتماعى مى داند لذا براى داشتن سبک 
زندگى ســالم و خوب در وهله نخست باید برنامه 

مناسب با سبک زندگى تنظیم شود. 
وى تصریح کرد: براى داشــتن زندگى ســالم و 
بانشاط الزم است که مواردى را در ابعاد سالمت 

روان و جســم رعایت کنیم و عالوه بر جنبه هاى 
جســمانى توجه ویژه اى هم به ســالمت روان 
داشته باشیم تا به داشتن یک سبک زندگى سالم 

نزدیک شویم. 
وى ادامه داد: اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان در 
همین راستا به منظور افزایش سطح سالمت جامعه 
به طراحى و انتشار پیام هاى بهداشتى و سالمت در 

شبکه هاى اجتماعى اقدام کرده است.
توالییان خاطرنشــان کرد: چند دقیقه راه رفتن 
بعد از دو ساعت نشســتن، انتخاب غذاى سالم، 
ترك سیگار و قلیان، 15 دقیقه پیاده روى روزانه، 
حذف نمکدان از سفره، انجام ورزش هاى هوازى 
همچون کوهنورى و شنا، انجام نرمش و حرکات 
کششى، انجام معاینه ساالنه، حفظ سالمت روحى 

و ... از جمله پیام هاى این طرح ها است.
گفتنى است؛ عالقه مندان براى دریافت طرح هاى 
پیام هاى بهداشت و سالمت مى توانند به سایت  

esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

انتشار پیام هاى «سالمت و بهداشت» 
در شبکه هاى اجتماعى 

سرپرســت مخابرات منطقــه اصفهــان در دیدار با 
حسینعلى حاجى دلیگانى نماینده مردم شاهین شهر 
و میمه و برخوار در مجلس شــوراى اسالمى گفت : 
مخابرات منطقه اصفهان با تالش و جدیت در افزایش 
رضایتمندى مردم عزیز  استان اصفهان تالش مى کند.
به گزارش  روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
اســماعیل قربانى در این دیدار ضمن تشریح اقدامات 
مخابرات منطقه اصفهان اظهار داشت: مخابرات منطقه 
اصفهان با تالش و جدیت در خصوص بروزرســانى 

و ارتقاء شــبکه تلفن ثابت و همراه  اقــدام مى نماید 
که امیدواریم  شــاهد تسهیل و تســریع دسترسى به 
اینترنت در کل استان  و رضایتمندى مردم عزیز استان 

باشیم.
در این دیدار که با حضور روســاى شهرســتان هاى 
شاهین شهر و میمه و برخوار برگزار شد ، محمد غیور 
رئیس اداره مخابرات شهرستان شاهین شهر و میمه و 
ناصر حیدریان رئیس اداره مخابرات شهرستان برخوار 

گزارشى از عملکرد خود در سال گذشته ارائه دادند.

عزم جدى مخابرات بر افزایش رضایتمندى مردم استان


