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98 درصد گاوخونى خشک شدخط هوایى استانبول شلوغ تر مى شودرد پاى یک خواننده در ممیزى « میدان سرخ »آبدوغ خیار، 430 هزار تومان شد! کوچ ملى پوشان فوتبال زنان براى اردو به اصفهان استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

دلیل کاهش تولید 
سیب گالب 

در استان اصفهان

مقصد: صفه؛ به هر طریقى!
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عروسى هاى 200 نفره 
در دل «دلتا»

تفریح درمانى 
با «شهر قشنگ»

آبرسانى سیار 
از طریق 8 تانکر 
در روز شنبه
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 روزانه 300 بیمار 
در اصفهان 

بسترى مى شوند

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با اشاره به برداشت سیب گالب از دو هزار 
هکتار باغات استان، اظهار داشت: برداشت سیب 

گالب بهاره استان از اوایل تیرماه آغاز شده و تا 
نیمه مرداد ماه ادامه دارد که پیش بینى ...

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
گفت:آمار بسترى روزانه در اصفهان حدود 300 

بیمار است.
آرش نجیمى در گفت وگو با ایمنا، با اشاره به این 
که اصفهان در وضعیت قرمز و بحرانى کرونا قرار 
دارد، اظهار کرد: میزان رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشــتى مقابله با کرونا در اصفهان به شدت 
کاهش یافتــه و حدود 50 درصد اســت، میزان 

تست هاى مثبت...
4

جریان زاینده رود امروز قطع مى شودجریان زاینده رود امروز قطع مى شود
سرپرست معاونت بهره بردارى شرکت آب منطقه اى: احتمال مى رود آب زاینده رود سرپرست معاونت بهره بردارى شرکت آب منطقه اى: احتمال مى رود آب زاینده رود 

تا روز چهارشنبه یا پنجشنبه در اصفهان جریان داشته باشدتا روز چهارشنبه یا پنجشنبه در اصفهان جریان داشته باشد
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انتقاد رئیس پلیس راهور استان از بى توجهى مردم به محدودیت هاى کرونایى

من تلویزیون را نمى بخشم!

پاى یک پرسپولیسى 
و یک استقاللى در میان است

گزینه هاى سپاهان براى دروازه

پیام نیازمند گلر شماره یک ســپاهان با عقد قراردادى راهى لیگ 
پرتغال مى شود و جاى خالى او در تیمش باید با یک گلر سطح اول 

فوتبال ایران پر شود.
پیام نیازمند بعد از درخشش در پیکان راهى تیم سپاهان شد و...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افزایش میزان تست هاى مثبت کرونا 
به 40 درصد

اصفهان
رتبه پنجم متوفیان 
غرق شدگى کشور

چند درصد بیکاران، فارغ التحصیل دانشگاه هستند؟
2

5

حاج صفى با حاج صفى با 300300 هزار  هزار 
یورو در آ.ا.ك آتنیورو در آ.ا.ك آتن

تنها یک امضا تا حضور کاپیتان سپاهان در یونانتنها یک امضا تا حضور کاپیتان سپاهان در یونان

مجمع عمومى عادى ســاالنه ذوب آهــن اصفهان با 
حضور ســهامداران، نمایندگان صاحبان سهام، اعضاى 
هیات مدیره و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، 
در تاالر تشریفات و تاالر آهن ذوب آهن اصفهان با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى پنجشــنبه 24 تیرماه برگزار شد . 
نمایندگان سهامداران عمده ذوب آهن  در جایگاه هیات 
رییسه قرار گرفتند و ســعید عبودى رییس هیات مدیره 

شرکت صدر تامین ریاست مجمع را عهده دار شد. 
منصور یــزدى زاده مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در 
ارایه گــزارش هیات مدیره مربوط به عملکرد ســال 99 
و برنامه هاى آتى این شــرکت گفت : ســال 99 سالى 
خاص و ویژه به لحاظ شیوع ویروس کرونا و محدودیت 
صادرات و واردات مواد اولیه براى تمام کشورها بود اما با 
این وجود طى ســال هاى 98 و 99 رشد 4 و 5 درصدى 
و در مجموع دو ســال، رشــد 9 درصــدى را در تولید

 داشتیم. 
یزدى زاده با اشاره به دستاوردهاى مهم شرکت ذوب آهن 
اصفهان، تاکید کرد: دریافت گواهینامه اســتاندارد ملى 
ایران براى تولید ریل ملى ، رکورد تولید ریل به میزان 58 
هزار تن با افزایش 282 درصدى نسبت به سال 1398 ، 
طراحى و تولید سوزن ریل E1A160،  طراحى و تولید 
ریل معدن R18 در نورد 650 ، پذیرش ریل ملى در بورس 
کاال ، انعقاد نخستین قرارداد صادرات ریل و به کارگیرى 
ریل در 6 محور راه آهن کشور از جمله دستاوردهاى ریلى 

ذوب آهن در سال 99 بوده است.

  تولید ریل ، آغاز تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باال در ذوب آهن بود

یــزدى زاده با بیان اینکــه ذوب آهــن 10 درصد تولید 
فوالد کشور را دارد که تولید آن مشــابه 75 درصد سایر 
فوالدسازان دنیاســت، افزود: روش سایر تولیدکنندگان 
فوالد کشور مشابه معادل 5 درصد تولیدکنندگان فوالدى 
دنیا با گاز است، بنابراین ذوب آهن براى ماندن در گوى 
رقابت، استراتژى تنوع بخشى به تولیدات خود را در پیش 
گرفته است که تولید ریل آغاز تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باال بود و به دنبال آن محصوالت دیگر همچون 
کالف هاى صنعتى، تکمیل سبد ورق سازه هاى فوالدى، 
طراحى و تولید تیرآهن نیمه ســبک و .... در دستور تولید 

قرار گرفت.
وى به تنوع بخشى محصوالت در نورد650 اشاره کرد و 
گفت: همواره ذوب آهن در نورد650 با ظرفیت مازاد مواجه 
بود که با ورود ریل به این کارگاه، ظرفیت خالى را پر کردیم 
و این موجب تکمیل ظرفیت ، تنوع بخشى محصوالت و 

کاهش ضایعات تولیدات شده است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه کمبود مواد 
اولیه و لزوم تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکى از 
چالش هاى ذوب آهن اســت، تصریح کرد: امروز توسعه 
تیرآهن بال پهن در ذوب آهن ضــرورت دارد، البته باید 
توجه داشت که بیشترین حاشیه سود براى این شرکت به 
ترتیب مربوط به تولید ریل، سپس کالف، آرك، تیرآهن 

و میلگرد ساده است.

وى در ادامه با اشاره به بازسازى کوره بلند شماره یک بعد از 
پنج سال توقف با اتکا به توان داخلى شرکت و بومى سازى، 
گفت: این اتفاق موجب افزایش ظرفیت تولید شرکت به 
میزان 800 هزار تن در سال و کاهش ریسک تولید ذوب 

آهن شده است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به بهبود 
وضعیت نقدینگى شرکت نســبت به 10 سال گذشته، 
اظهار کرد: طى سال گذشته سود شرکت به میزان 15 هزار 
و 819 میلیارد ریال رسید که دالیل افزایش میزان درآمد 
و سود شرکت ناشى از تمرکز بر تولید ، فروش محصوالت 
صنعتى و محصوالت با ارزش افزوده باالتر، تمرکز شرکت 
بر صادرات به دلیل ارزش افــزوده باالتر، افزایش تورم و 

افزایش سطح عمومى قیمت ها است.

  رشد 245 درصدى سودآورى شرکت هاى 
تابعه ذوب آهن در سال 99

وى یادآور شــد: ذوب آهن، شاهد رشــد 245 درصدى 
سودآورى شــرکت هاى تابعه خود نســبت به سال 98 

بوده است.
یزدى زاده با بیان اینکه با همت تالشگران ذوب آهن براى 
نخستین بار خروج از زیان انباشته پس از یک دهه در این 
شرکت اتفاق افتاده است، گفت: ذوب آهن طى یک دهه 
براى نخستین بار در سال 99 به این نقطه رسید تا بتواند 
سود را بین سهامداران توزیع کند و سال گذشته میزان سود 
500 میلیارد تومان را پیش بینى کرده بودیم، اما به 974 

میلیارد تومان سود قابل توزیع دست یافتیم.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان با اشــاره بــه برخى 
دســتاوردهاى مهم این شــرکت، گفت: تملک معادن 
زغال سنگ ســوادکوه، تکمیل فاز نخست پروژه انتقال 
پســاب فوالدشــهر، طراحى، ســاخت و نصب درهاى 
فلکسیبل باطرى 3 کک سازى در مســیر صنعت سبز، 
دستیابى به دانش فنى طراحى نسوز بدنه کوره بلند براى 
نخستین بار در کشور، افزایش 40 هزار میلیارد ریالى حد 
اعتبارى شــرکت در بانک ها، دریافت لوح تقدیر از بانک 

مرکزى و ... از جمله این دستاوردها بوده است.
وى ادامه داد: یکى از عوامل تاثیرگذار بر تولید ذوب آهن، 
عدم تامین یک میلیون و 750 هزار تن سنگ آهن بوده که 
تغییرات پیاپى در وزارت صمت در سال قبل یکى از عوامل 

اصلى آن بوده است.
یزدى زاده دربــاره پروژه تزریق پــودر زغال در کاهش 
مصرف کک، گفت: کاهش هزینه هاى ارز ناشى از واردات 
کک، کاهش وابستگى به کک با توجه به محدود بودن 
ذخایر زغال، افزایش بهره ورى کوره بلند از جمله دالیل 

تاکید بر اجراى این پروژه است.
وى درباره دالیل تاخیر در اجراى این پروژه، گفت: عدم 
استفاده از کارشناسان و شــرکت هاى خارجى به دلیل 
تحریم، عدم امکان بازدید و طى دوره هاى آموزشى پرسنل 
در کشورهاى داراى این تجهیزات، عدم وجود تجربه بهره 
بردارى از این پروژه در کشور، عدم امکان تثبیت شرایط 
کارى در کوره بلندها به دلیل برخى مشکالت در تامین 

مواد اولیه باکیفیت و کم آبى از جمله دالیل تاخیر است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه به برخى چالش هاى 
ذوب آهن اشاره کرد و افزود: خشکسالى، کمبود آب، عدم 
پایدارى تامین مواد آهن دار، قرار گرفتن ذوب آهن در لیست 
تحریم، پایین بودن سرمایه در گردش، شیوع کرونا، ظرفیت 
پایین تولید زغال کشور، تغییرات مداوم قیمت نهاده هاى 
تولید، عدم بهره مندى نیروگاه هاى شرکت از گاز از جمله 

اصلى ترین چالش هاى این شرکت است.
به گفته یزدى زاده، تغییر رژیم کوره بلند به سمت سایر مواد 
آهن دار، خرید برق از بورس انرژى، افزایش تولید، کاهش 
مصرف کک، تملک معادن سنگ آهن، تکمیل پروژه هاى 
تامین آب، تولید محصول با ارزش افزوده باالتر، اصالح 
قراردادهاى خرید، افزایش موجودى مــواد اولیه، تداوم 
صادرات محصوالت به 22 کشــور با وجود قرار گرفتن 
در لیست تحریم، انتقال نماد ذوب از فرابورس به بورس، 
مدیریت هزینه هاى شرکت با اصالح نرم هاى مصرف و ... 

از جمله برنامه هاى ذوب آهن در سال 1400 است.
وى ادامــه داد: تداوم پروژه هاى تصفیه پســاب، تعیین 
تکلیف قطعى مطالبات سازمان تامین اجتماعى، تسکیل 
کنسرسیویم و کلنگ زنى واحد تولید ورق هاى الکتریکى 
به ارزش 415 میلیون یورو از دیگر برنامه هاى این شرکت 

در سال جارى است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان همچنین اظهار 
کرد: طى سه ماهه نخست امسال تولید محصوالت ذوب 
آهن به میزان 12 درصد در چدن ، 3 درصد در شمش و یک 

درصد در محصول اصلى رشد داشته است.
وى گفــت: به طــور قطــع اگــر امســال ذوب آهن 
محدودیت هاى آبى را نداشت، دست کم 50 هزار تن تولید 

محصوالتش بیشتر بود.

  مصوبات مجمع
مصوبات این مجمع بدین شرح است : صورت هاى مالى 
تلفیقى گروه و شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان (سهامى 
عام) شامل صورت وضعیت هاى مالى به تاریخ 30 اسفند 
ماه 1399 و صورت هاى سود و زیان ، تغییرات در حقوق 
مالکانه و جریان هاى نقدى براى ســال مالى منتهى به 
1399/12/30 ، با اکثریــت آرا مورد تصویب مجمع قرار 
گرفت.  با توجه خروج ذوب آهن اصفهان از زیان انباشته ، 
براى اولین بار به سهامداران سود تعلق گرفت ومقرر گردید 
از محل سود قابل تخصیص 9 هزار و 738 میلیارد ریال 
به میزان 35.4 درصد معادل 3 هزار و 444 میلیارد ریال ( 
به ازاى هر سهم 56 ریال) به  عنوان سود سهام ، با رعایت 
مفاد اصالحیه قانون تجارت ، به ســهامداران پرداخت 
شود. همچنین موسسه حسابرسى هوشیار ممیز به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونى اصلى شرکت و موسسه 
حسابرسى تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانونى على البدل، براى مدت یکسال انتخاب 
گردیدند. همچنین روزنامه هاى دنیاى اقتصاد و صمت 
جهــت درج اطالعیه و آگهى هاى شــرکت براى مدت 

یکسال ، تعیین گردید.

در مجمع عمومى عادى ساالنه ذوب آهن اصفهان عنوان شد

ذوب آهن اصفهان با سود آورى بر مدار توسعه
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نمىبخشم!من تلویزیون را نمى بخشم! ممنتلویزیونرا ىب ویزیونر !ن بخش نم منتلویزیونرا

ر 

انتقاد مسعود روشن پژوه از ورود هنرمندان و 
فوتبالیست ها به عرصه اجرا
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خبرها از بازار نشــان از کاهش عرضه شیرخشــک نوزاد 
دارد. هانى تحویــل زاده، رئیس انجمــن تولیدکنندگان 
شیرخشک و غذاى کودك، درباره وضعیت تامین ارز مواد 
اولیه شیرخشــک نوزاد، اظهار کرد: با پیگیرى انجمن 50 
درصد نیاز ارزى واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد تامین 
شــد اما، عدم تامین 50 درصدى باقى مانده موجب عقب 
ماندن تولیدکنندگان از تامین نیاز بازار شده است. وى ادامه 
داد: البته تولیدکنندگان با مشکالت دیگرى نیز در تامین 
مواد اولیه مواجه هستند که یکى از این مشکالت مربوط به 
اشتباه در قوانین گمرکى است که منتج به رسوب آن ها در 
انبارهاى گمرك شده است. وى نتیجه این اشتباه را رسوب 

800 تن مواد اولیه شیرخشــک نــوزاد در گمرك عنوان 
کرد که تا 6 ماه دیگر تاریخ انقضاى آن ها ســر مى رسد. 
تحویل زاده همچنین با ابراز نگرانى رونق قاچاق شیرخشک 
نوزاد به کشورهاى همســایه اظهار کرد: قیمت دستورى 
پایین موجب تبدیل شــدن شیرخشــک نوزاد به کاالى 
مقرون به صرفه براى قاچاق به کشورهاى همسایه شده 
است به نحوى که قاچاق به کشورهاى افغانستان و عراق 
سهم تاثیرگذارى از شیرخشک نوزادان ایرانى را مى بلعد. 
وى تصریح کرد: اگر تمام مشکالت حل شود اما همچنان 
با قیمت دستورى پایین قاچاق این کاال جاذبه داشته باشد 

بازار شیرخشک نوزاد در ایران همچنان ملتهب مى ماند.

فرمانده عملیات مدیریت بیمارى کرونا در کالنشهر تهران، 
با ابراز نارضایتى از وضعیت واکسیناسیون در کشور تاکید 
کرد: واردات واکســن باید دغدغه و مساله روى میز تمام 

مسئوالن کشور باشد.
علیرضا زالى گفت: پروفایل کشــور در برابر این بیمارى 
مطلوب نیست. کشور در برابر ویروس کرونا باید آرایش 
جنگى به خود بگیرد و در تمام سازمان ها باید اقداماتى فراتر 

از آنچه تاکنون انجام شده است، صورت گیرد.
فرمانده عملیات مدیریت بیمارى کرونا در کالنشهر تهران، 
تصریح کرد: اگر واکسیناسیون به موقع انجام نشود، شاهد 

خیزهاى مجدد کرونا خواهیم بود. 

زالى با اشــاره به اختالل حدود 10 تــا 14 روزه در تامین 
واکسن، یادآور شــد: هم اکنون حدود دو هفته از برنامه 
واکسیناسیون کشور عقب هستیم. وى نسبت به آثار منفى 
تاخیر در فرآیند واکسیناسیون همگانى هشدار داد و گفت: 
هرچه زمان واکسیناسیون طوالنى تر شود آثار واکسن براى 
ایجاد اختالل در گردش ویروس تحت تاثیر قرار مى گیرد و 

در کاهش میزان  مرگ و میرها اثر کمترى خواهد داشت.
زالــى با بیــان اینکه هم اکنــون بســیارى از مراجعان 
بیمارســتان ها متعلق به یــک خانواده اند، شــرکت در 
مراسم هایى همچون جشن عروسى را یکى از عوامل موثر 

در گسترش این ویروس عنوان کرد.

قاچاق شیرخشک ایرانى به 
کشور هاى همسایه

کشور باید  
آرایش جنگى بگیرد

تصادف پراید با شتر 
مدیرعامل جمعیــت هالل احمر    رکنا |
استان سمنان گفت: سانحه برخورد پراید با یک 
نفر شتر در شهر ایوانکى دو فوتى و یک مصدوم 
داشت. این حادثه ساعت 23 و 50 دقیقه شنبه 
26 تیرماه در کیلومتر 18 محور شریف آباد به 
ایوانکى رخ داد. سه نفر حادثه دیده این سانحه 
بودند که دو  نفر از این افراد ســر صحنه فوت 
کردند و یــک مصدوم حادثه توســط عوامل 

اورژانس به مرکز درمانى منتقل شد.

مرگ دام و دامدار
مدیر عامــل اتحادیه سراســرى    بهار |
دامداران مى گوید: در استان خوزستان به علت 
کمبود آب، گاو میش هاى یک دامدار تلف شد؛ 

دامدار بعد از مشاهده این صحنه، فوت کرد.

دزد سمت ما نمى آید!
دیروز در یــک برنامه زنده    برترین ها |
تلویزیونى در حالى که خداداد افشاریان، رئیس 
کمیته داوران مشــغول صحبت درباره مسایل 
داورى و عملکرد فغانى در بازى شهرآورد بود 
ناگهان گویا ضربه اى به گوشــى اش وارد و 
ارتباط او به شکلى قطع شد که مجرى برنامه 
تصور کرد دزد گوشى اش را زده. مجرى برنامه 
گفت: «فکر کنم گوشــى آقاى افشــاریان به 
زمین افتاد. شاید هم گوشــى او را زدند چون 
یک صدایى آمد و بعد قطع شد!» رئیس کمیته 
داوران اما با خنده در این بــاره مى گوید: «نه 
بابا. دزد جرات نمى کند ســمت ما بیاید. تلفن 
فکر کنم به خاطر نقــص فنى یک لحظه قطع 
شد که مجرى تلویزیون تصور کرد گوشى من 

را زده اند.»

عمیقا نگرانم
علیرضا رئیسى سخنگوى ستاد    ایسنا|
ملى مقابله با کرونا گفت: اکنون مى توان گفت 
در تمام کشور ویروس دلتا در حال گردش است 
و با توجه به قدرت سرایت باالیى که دارد باید 
بیش از قبل به سمت رعایت پروتکل ها رویم 
که اتفاقا بر عکس شده و این واقعا جاى نگرانى 
دارد. من عمیقا نگرانم که با توجه به وضعیتى 
که داریم، میزان رعایت پروتکل ها پایین است. 
به طورى که ابتدا پروتکل هاى ما از 85 درصد 
اُفت کرد و بعد به 70 و 60 و حــاال به زیر 50 
درصد رسیده است. حال باید پرسید چه اتفاقى 
افتاده؟ آیا ویــروس ضعیف تر شــده یا از بین 
رفته؟ خیر اتفاقا ویروس مرتبا دارد جهش پیدا 
کرده، قوى تر شــده و قدرت سرایت باالترى 

دارد.

واکسیناسیون
 3 تا 17 ساله ها 

  ایرنا | مقامات بهداشتى چین از صدور 
مجوز استفاده از واکســن ضد کرونا سینوفارم 
ساخت این کشور براى رده سنى 3 تا 17 سال 
خبر دادند. واکســن ســینوفارم مبتنى بر یک 
ویروس غیرفعال است. شرکت سینوفارم این 
واکسن را با همکارى موسسه ویروس شناسى 
ووهان و موسسه محصوالت بیولوژیکى پکن 

توسعه داده است. 

سرعت غیرقابل باور 
اینترنتى

محققان ژاپنى با استفاده از فناورى    بهار |
جدید فیبر نورى موفق بــه افزایش دو برابرى 
رکورد قبلى باالترین سرعت اینترنت شده اند، 
و از دستیابى به اینترنتى با سرعت 319 ترابیت 
بر ثانیه خبر داده انــد. آن ها باور دارند که از این 
فناورى مى توان در شبکه هاى استاندارد فعلى 

استفاده کرد.

عراقچى گفته مذاکرات 
بى فایده است

یک تحلیلگر مســائل سیاسى    نامه نیوز |
اظهار کرد: اخبارى وجود دارد که آقاى عراقچى در 
جایى اظهار نارضایتى از بــى نتیجه بودن مذاکرات 
وین کرده اســت. اگر این اخبار درست باشد نشان 
مى دهد این مذاکرات با فشــار دولت انجام شــد تا 
پیش از پایان مســئولیت، گشایشــى اتفاق بیفتد و 
این دولت با برداشته شــدن تحریم ها کنار برود. در 
حالى که آقاى عراقچى در این اخبار معتقد بود «این 
مذاکرات خیلى فایده اى ندارد.» ناصر ایمانى افزود: 
آمریکایى ها تمایلى به برداشــتن تحریم ها ندارند، 
مگر اینکه دولت جدید ایران کارى کند که آنها مجبور 
به برداشتن تحریم ها شوند. اگر همین شرایطى که 
در دولت آقاى روحانى وجود داشت بخواهد ادامه پیدا 
کند، آمریکایى ها خیلــى براى لغو تحریم ها انگیزه 

ندارند.

سفر مولوى عبدالحمید 
به ترکیه

  روزنامه جمهورى اسالمى | مولوى 
عبدالحمید امام جماعت مســجد مکى زاهدان که 
مدتى است در شرایط کرونائى بلوچستان از نظرها 
غایب است، براى معالجه به ترکیه رفته است. بنا بر 
گفته حافظ اسماعیل داماد عبدالحمید، وى از هفتم 
تیرماه جارى براى معالجه چشم و قلب در استانبول 

بسر مى برد.

پیشنهاد ادامه کار به 
«لعیا جنیدى»؟

معاون حقوقى رئیس جمهور    دیده بان ایران |
درباره دیدارش با ســید ابراهیم رئیسى که این روزها 
از ســوى اعضاى دولت انجام مى شود، گفت: من در 
دیدارى که داشتیم به ایشان توضیح دادم که در این 
دولت درچارچوب اجراى قانون اساسى چه اتفاقاتى 
افتاده اســت و چه هشــدارها و گزارش هایى نوشته 
شــده و چه لوایحى براى قانون به ویژه فصل سوم 
قانون تنظیم، طراحى، ارائه شده است که باید پیگیرى 
شود. لعیا جنیدى در پاسخ  به این سوال که آیا از سوى 
رئیس جمهور منتخب به شما براى حضور در کابینه 
پیشنهادى شده است، گفت: اجازه دهید در رابطه با این 

مسائل صحبت نکنیم.

وارد مصادیق نمى شوم
رئیس شــوراى ائتــالف نیروهاى    ایسنا|
انقالب در واکنش به شــایعات پیرامون شــهردار 
تهران گفت: امیدوارم فردى شهردار تهران شود که 
با مسائل و مشکالت تهران آشــنا و سابقه او چنان 
باشــد که بتواند در مدیریت موفــق عمل کند و در 
عین حال نمادى از نیروهاى انقالبى باشد. غالمعلى 
حداد عادل گفت: ممکن است ائتالف شاخص هایى 
را به اعضاى شورا پیشنهاد دهیم، اما وارد مصادیق 
نمى شــویم و این حق اعضاى شــوراى شهر است 
برنامه کاندیداهاى شــهردارى تهران را بررسى و 
گزینه نهایى را انتخاب کنند. حدادعادل تاکید کرد: 
وارد مصادیق نشده و نمى شــوم و اگر نکاتى درباره 
شاخص ها داشته باشم به دوســتان منتقل خواهم 

کرد.

شکست هاى جدید طالبان
در ادامه نبردهاى سنگین در افغانستان،    ایرنا |
وزارت دفاع این کشور اعالم کرد که 17 شهرستان 
را از گروه طالبان پس گرفته و آمادگى بازپس گیرى 
دیگر شهرســتانها را دارد. طالبان این روزها بر شهر 
قندهار در جنوب این کشور متمرکز شده و حمالت 
ســنگینى را به مواضع نیروهاى دولتى آغاز کرده و 
پیشروى هایى در این منطقه داشــته اند. استاندار 
قندهار افغانســتان با بیان اینکه پیشروى طالبان در 
این مناطق به دلیل برتــرى نظامى این گروه نبوده 
بلکه معامله برخى از افــراد و بزرگان قوم باعث این 
پیشروى شده و هشدار داد که وضعیت در روزهاى 

اخیر تغییر خواهد کرد.

خبرخوان

 دبیر کمیته علمى کشورى کووید 19 با اشاره به وضعیت 
شیوع و ابتال به کروناى دلتا در کشور گفت: اگر به نمودار 
بیمارى در کشــور نگاه کنیم، مى بینیم که یک افزایش 
بسیار سریع و رو به باال را در زمینه افزایش تعداد مبتالیان 

داریم.
دکتر عاطفه عابدینى با بیان اینکه خاصیت موتاسیون دلتا 
این است که سرایت پذیرى آن بسیار سریع است، گفت: 
بر همین اساس اگر به نمودار بیمارى در کشور نگاه کنیم، 
مى بینیم که یک افزایش بسیار ســریع و رو به باال را در 

زمینه افزایش تعداد مبتالیان داریم.
وى درباره مهمترین عوامل انتشار کروناى دلتا در کشور، 
گفت: یکى از این عوامل رفت و آمدهاى بین استانى است. 
از طرفى واقعیت این است که شاید مرزهاى شرق کشور 
را به موقع نبستیم. از طرف دیگر مردم دیگر پروتکل هاى 
بهداشتى را رعایت نمى کنند. در حالى که در پیک دوم و 
سوم همکارى مردم بیشتر بود و در فروردین و اردیبهشت 
توانستیم چند هفته اى مراکز خرید بزرگ را ببندیم، بازار ها 
را ببندیم و جاهاى مختلفى را کنترل کردیم. در حال حاضر 
نه  تنها نمى توانیم این موارد را کنترل کنیم، بلکه مردم هم 
دیگر همراهى نمى کنند. حتــى مى بینیم که مردم حتى 

ماسک زدن را هم خیلى رعایت نمى کنند.
وى گفت: قبال یک ترســى از کرونا وجود داشت و شاید 
اکنون این ترس ریخته است یا مردم خسته شده اند. به هر 
حال قبول داریم که مشکالت اقتصادى هم وجود دارد، 
اما واقعیت این است که میزان رعایت بسیار کاهش یافته 
است. به طورى که حتى مى بینیم که عروسى هاى 200 

نفره و 150 نفره دارد در این شرایط برگزار مى شود.
عابدینــى ادامــه داد: حتــى در کشــورهایى کــه 
واکسیناسیون شــان بهتر از ما انجام شده باشد، در حال 
حاضر نسبت به تجمع در مراکز ســر بسته، واقعا ممنوع 

اســت و درباره آن هشدار داده شده اســت. زیرا در حال 
حاضر موتاسیون دلتا، در باالى 100 کشور دارد به ویروس 
غالب بدل مى شود و بر همین اساس در جاهایى هم که 
بیمارى کنترل شــده، میزان مرگ و میر و مبتال کاهش 
یافته بود، اکنون که دلتا وارد شــده، آن ها هم پروتکل ها 

را على رغم واکسیناسیون پیشنهاد کردند و با سختگیرى 
اعمال مى شــود، اما در ایران نه سختگیرى مى شود و نه 
مردم رعایت مى کنند و این واقعا دردســر درست کرده

است.
وى افزود: یک تعداد بســیار زیادى با تماســى کوچک 

مى توانند درگیر شوند. فقط کافى است که یک صحبت 
کوچک با یک فرد مبتال به کرونا بدون ماســک داشته 
باشــید و به راحتى این بیمــارى را مى گیرید. حاال ما در 
شرایطى با این ویروس درگیر شدیم که مردم ما هم تقریبا 

دیگر رعایت نمى کنند.

هشدار دبیر کمیته علمى کشورى کووید 19 درباره افزایش سریع تعداد مبتالیان کرونا در پیک پنجم

عروسى هاى 200 نفره در دل «دلتا»

آبدوغ خیار، غذایى که در گذشته کم هزینه تلقى مى شد، 
حاال این روزها به یکى از غذاهــاى الکچرى با قیمت 
کاسه اى حدود 430 هزار تومان تبدیل شده است. فروش 
آبدوغ خیار در اپلیکشــین ها و کسب و کارهاى اینترنتى 
باعث شــده که فروشگاه هاى آنالین ســود خوبى را از 

فروش آن به دست آورند.
بعضى از این فروشــنده ها غذا را در رستوران خود تهیه 
مى کنند و با پیک هاى آنالین به نقــاط مختلف انتقال 
مى دهند اما بعضى دیگر این غذا را در خانه تهیه مى کنند 

و به صورت آنالین به فروش مى رسانند.
قیمت لبنیــات که در هفته هاى اخیر حــدود 70 درصد 
افزایش داشته، یکى از اصلى ترین  مواد تشکیل دهنده این 
غذاست. غذایى که طرز تهیه آن بسیار راحت و کم هزینه 
است، حاال به یکى از گران ترین غذاهاى رستوران ها و 

کافى شاپ ها تبدیل شده است.
با یک حساب سرانگشتى هزینه درست کردن 12 کاسه 
آبدوغ خیار 380 هزار تومان اســت اما در فروشگاه هاى 

اینترنتى یک کاسه آن را 50 هزار تومان مى فروشند.

■ یک کیلو خیار به قیمت 10 هزار تومان
■ کشمش کیلویى 64 هزار تومان

■ ماست چکیده پرچرب کیلویى 21 هزار تومان و  ماست 
شرکتى کیلویى 25 هزار تومان

■ دوغ پرچرب کیلویى 10 هزار تومان
■ مغز گردوى درجه یک کیلویى 250 هزار تومان

این میزان از مــواد براى تهیه 12 کاســه آبدوغ خیار در 
سایز متوسط مناسب است. هر کاسه از این غذا در سایز 
کوچک، با قیمت 50 هزار تومان به فروش مى رســد. با 
داغ شدن بازار ســفارش و تهیه این غذا، امکان سفارش 
آنالین آن هم فراهم شــده اســت. هزینه پیک براى 
جابه جایى این غذا در برخى از فروشگاه هاى آنالین 15 

هزار تومان است.
چند فروشگاه آنالین، آبدوغ خیار را در سایز بسیار کوچک 
(فینگر فود) تهیــه مى کنند. به طور مثال یک ســایت 
فروش غذا یک سینى آبدوغ خیار حاوى 10 عدد ظرف 
کوچک (معادل یک کاسه) را به قیمت 429 هزار تومان 

مى فروشد.

پایگاه اطالع رسانى «رویداد24»مى نویسد به اخبارى 
دســت پیدا کرده که نشــان مى دهد برخى از مدیران 
پتروشیمى ها به عنوان پاداش پایان کار دولت قرار است 

سفر تفریحى به اسپانیا داشته باشند.
حمید حسینى رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و 
پتروشیمى به این سایت گفته «از مدیران پتروشیمى هاى 
ایران دعوت به عمل آمــده و طبــق هماهنگى که با 
 PCR کنسولگرى به عمل آورده با حداقل مدارك و تست

ویزا صادر خواهد شد و فرصتى است که مدیران در پایان 
دوره یک سفر تجارى تفریحى به اروپا داشته باشند.»

مشخص نیست مخارج سفر مدیران پتروشیمى به اسپانیا 
از کدام بودجه تامین خواهد شد اما آنچنان که مشخص 
است پیگیرى هایى در سطح سفارت و کنسولگرى براى 
انجام این سفر شده اســت. با توجه به این پیگیرى ها به 
نظر مى رســد هزینه این ســفر از منابع عمومى خواهد

بود.

بررسى تازه ترین آمار مربوط به وضعیت نیروى کار مربوط 
به بهار ســال 1400 که از ســوى مرکز آمار ایــران ارائه 
شده نشــان مى دهد که 924 هزار و 394 نفر از جمعیت 
فارغ التحصیالن کشور، بیکار هستند؛ یعنى 13/4 درصد 
از کل جمعیت فعال فارغ التحصیــل آموزش عالى، بیکار 
بوده اند. این نرخ همچنین در بین زنان بیش از مردان است 
به طورى که 449 هزار و 412 نفر از این جمعیت را مردان 

و 474 هزار و 982 نفر را زنان به خود اختصاص مى دهند؛ از 
نظر درصدى نیز نرخ بیکارى فارغ التحصیالن گروه مردان 

9/4 درصد و گروه زنان 22/4 درصد است.
همچنین در حال حاضر 2 میلیون و 291 هزار و 604 نفر 
بیکار در کشور داریم و  40/3 درصد بیکاران کشور، در گروه 
فارغ التحصیالن آموزش عالى قرار دارند که این سهم در 

بهار سال گذشته، 36 درصد بود.

آبدوغ خیار، 430 هزار تومان شد!

سفر تفریحى مدیران پت روشیمى به اروپا!

چند درصد بیکاران، فارغ التحصیل دانشگاه هستند؟

وزیر کشــور به موضوع تعطیلى هاى پایان هفته جارى 
اشاره و افزود: پیشنهادى مطرح شده به ستاد ملى مقابله 
با کرونا که با تعطیلى دو یا سه روزه موافقت کنند که به 

تعطیالت این هفته اضافه شود تا براى تهران و کرج این 
تعطیالت را داشته باشیم البته این موضوع منوط به مجوز 
ستاد ملى مقابله با کرونا است که در صورت تحقق شاید 

بتواند کمکى به روند کنترل بیمارى داشته باشد.
عبدالرضا رحمانى فضلى  تاکید کرد: دســتورالعملهاى 
شــیوع کرونا ویروس صادر و براى همه شهرهاى قرمز 
ابالغ شده به این ترتیب سفر در این شهرها ممنوع است 
و عالوه بر جرایم دســتور العمل ها هر کجا که با ســفر 
مواجه باشیم ضمن عرض معذرت از خانواده ها، نیروى 
انتظامى آنها را عودت خواهد داد. بى تردید الزم است در 
این مقطع نظارت هاى ســختگیرانه ترى داشته باشیم 
لذا از همین جا تذکر مى  دهیم که مســافرت ها انجام 

نشود.

طبق اعالم ناســا، مریخ نــورد "کنجــکاوى" احتماال 
نشانه اى از حیات باســتانى و آثار نابودى آن را در مریخ 
کشف کرده اســت. این مریخ نورد  احتماال هم اکنون 
در نزدیکــى انبوهى از اطالعات نشســته اســت که 
ممکن اســت نشــانه هایى از زندگى را در مریخ داشته 

باشد.
مریخ نورد "کنجکاوى" ناسا در هنگام بررسى سنگ هاى 
رسوبى غنى از خاك رس در اطراف محل فرود خود در 
"دهانه گیل"، یک دریاچه باستانى که هنگام برخورد یک 
سیارك به سیاره سرخ در حدود 3/6  میلیارد سال پیش 

ایجاد شده بوده، کشف کرد. خاك رس نشانه اى مناسب 
براى اثبات حیات است، زیرا معموًال بر اثر برخورد آب با 
مواد معدنى سنگى و پوسیده شدن ایجاد مى شود. خاك 
رس همچنین یک ماده عالى براى ذخیره فســیل هاى 

میکروبى است.
”جان گروتزینگر“ اســتاد زمین شناســى در موسسه 
فناورى کالیفرنیا گفت: این مکان ها مکان هاى بســیار 
خوبى براى جســتجوى شــواهدى از زندگى باستانى 
هستند و ما واقعًا هیجان زده ایم که این موضوع را کشف 

کرده ایم.

نرخ تورم لبنــان در دوره 12 ماه منتهى به مى به 119/8 
درصد رسید. لبنان که پیشتر نیز درگیر بحران ارزى شده 
بود پس از انفجار مرگبار بندر بیروت با شرایط پیچیده ترى 
مواجه شده و بسیارى از کارشناســان گفته اند وضعیت 
اقتصادى این کشور در ماه هاى پیش رو بدتر خواهد شد. از 
زمان جنگ داخلى لبنان در سه دهه قبل تاکنون هیچ گاه 

تورم این کشور سه رقمى نشده بود.
در بین بخش هاى مختلف، لوازم منزل با تورم 446/4 
پیشران تورم بوده است و پس از این بخش نیز لباس و 

پوشاك با تورم 302/8 درصدى و رستوران و هتلدارى با 
293/9 درصدى قرار دارند. 

از طــرف دیگر نرخ تــورم قطــر در دوازده ماه منتهى 
به ژوئن  به 1/98درصد رســید که کمترین تورم ثبت 
شده در این کشور در ســه ماه اخیر محسوب مى شود. 
در بین بخــش هاى مختلف، آب و بــرق با تورم منفى 
6/5 درصدى بیشــترین تاثیر را در کاهش تورم داشته 
است و پس از آن نیز لباس و پوشاك با تورم منفى 4/72 

درصدى قرار دارند.

پیشنهاد اضافه تعطیلى 3 روزه براى تهران و کرج

کشف احتمالى آثار  حیات در مریخ 

تورم قطر 2 درصد، لبنان 120 درصد!
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رکورد
 واکسیناسیون کرونا 

مسوول بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشـکى اصفهان گفت: میزان واکسیناسـیون 
کرونا در این استان روز 26 تیر به رکورد 23 هزار نفر 
رسـید و امکان افزایش آن تا 40 هزار نفر در صورت 
رعایت نظم توسـط مردم وجود دارد. رضـا فدایى با 
بیان اینکه در هفته گذشـته میانگین واکسیناسیون 
کرونـا در روز در اسـتان اصفهـان حـدود 12 تـا 15 
هزار نفر بود، اظهار داشـت: روز شـنبه ایـن تعداد به 
23 هزار نفـر رسـید. وى اضافـه کرد: واکسـنى که 
در زمـان حاضر بـراى تزریـق اسـت بیشـتر از نوع 

سینوفارم چین است.

کشف محموله قاچاق از 
اتوبوس 

محموله کاالى قاچاق از یک اتوبوس مسافربرى در 
شاهین شهر کشـف و توقیف شـد. فرمانده انتظامى 
شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: ماموران یگان 
امداد این شهرستان حین کنترل خودرو هاى عبورى 
به یک اتوبوس مسافربرى مشـکوك و آن را متوقف 
کردند. سـرهنگ على صادقـى افزود: در بازرسـى از 
این اتوبوس 180 قهوه سـاز، یک موتـور برق و یک 
اره برقـى خارجـى کشـف شـد. وى بـا بیـان اینکه 
کارشناسـان ارزش این محموله را پنـج میلیارد ریال 
بیان کردند گفت: راننده این اتوبوس دستگیر و تحویل 

مراجع قضایى شد.

نگاه طنز به موضوع آب
فعال ترین طنز پرداز در حال حاضر اصفهان، قسمت 
نهـم سـریال اینترنتـى خـود را بـه موضـوع صرفه 
جویى در مصـرف آب اختصـاص داد. علـى قیومى 
که تئاترهاى مشـهور و پرمخاطبى همچون « گیج 
و ویج »و « بالشـت» را در کارنامه خود دارد با شیوع 
ویروس کرونا و تعطیل شدن نمایش هاى صحنه اى، 
فعالیت خود را در فضاى مجازى پى گرفته و تاکنون 
چندین سـریال اینترنتى موفق، تولید و منتشر کرده 
اسـت. جدیدترین سـریال وى «چارقد» نام دارد که 
این روزها مخاطبان بسـیارى را در پیام رسـان هاى 
اینترنتى به خود جذب کرده اسـت. قسمت نهم این 
سریال که با حمایت روابط عمومى و آموزش همگانى 
آبفاى استان اصفهان تولید شده و به موضوع مدیریت 
مصرف بهینه آب پرداخته اسـت تاکنـون نزدیک به 
300 هزار بار در اینترنت دیده شـده و استقبال از آن 

همچنان ادامه دارد.

امتیازى براى 
مشموالن غائب 

سرهنگ مهرداد پناهپوریان، معاون وظیفه عمومى 
پلیس استان اصفهان گفت: امکان جذب و بکارگیرى 
مشـموالن غایـب بـاالى سـه سـال در فرماندهى 
انتظامـى اسـتان فراهم شـده اسـت و این دسـته از 
مشـموالن در صورتـى کـه در طول خدمـت داراى 
حسـن اخالق و رفتار و حسـن انجام وظیفه باشـند 
بخشى از اضافه خدمت سـنواتى آنان مورد بخشش 
قرار خواهد گرفت. وى اظهار کرد: افرادى که قبل از 
سن مشمولیت ترك تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل 
شـده اند، از تاریخ ورود به سن مشـمولیت (18 سال 
تمام)، شش ماه مهلت دارند تا وضعیت خدمتى خود 

را مشخص کنند.

به روزرسانى شبکه 
در راسـتاى ارتقـا تجهیـزات مخابراتـى، عملیـات 
بهینه سـازى تجهیـزات و زیرسـاختهاى مخابراتى 
بـه منظـور برگردانـدن تجهیـزات انتقـال در مرکز 
شـهید سـیفى گلپایگان صورت خواهد پذیرفت. به 
گزارش  روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در 
اثر این عملیـات کلیه ترافیک هـاى موبایل– دیتا و 
سـوئیچ در سـاعت 9  صبح امروز 28 تیرماه به مدت 
سه سـاعت با احتمال قطعى و یک سـاعت احتمال 
اختـالل در مرکـز شـهید سـیفى گلپایـگان مواجه 

خواهند شد.

خبر

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: در مجموعه کوه 
صفه ورود خودروها ممنوع است همچنین پارك خودروها در 
حاشیه زاینده رود، بزرگراه اقارب پرست و پارك ناژوان اعمال 

قانون مى شود.
ســرهنگ محمدرضا محمدى با حضور در جلســه دیروز 
شوراى شهر افزود: ممنوعیت ورود پالك هاى غیربومى به 
شهرها یکى از موضوعاتى است که در اجراى آن دچار چالش 
هستیم. طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا، ورود پالك هاى 
غیربومى به شهرهاى قرمز و نارنجى ممنوع است بنابراین اگر 
خودرویى از کمربندى گذر کند نباید مشمول جریمه شود اما 
به دلیل ضعف در زیرساخت ها، ناچاریم دوربین هاى جاده اى 

را فعال کنیم و براى کمربندى ها نیز محدودیت هاى منع تردد 
اعمال مى شود. وى با بیان این که در کالنشهر اصفهان، ورود 
به تفرجگاه ها على رغم ممنوعیت، جدى گرفته نمى شود، ادامه 
داد: در مجموعه کوه صفه با ایــن که ورود خودروها ممنوع 
است، مردم با آژانس و تاکسى اینترنتى و موتورسیکلت به 
این مکان رجوع مى کنند که مشکالتى ایجاد مى کند و گاهًا 
دیده شده شهروندان از عرض بزرگراه عبور مى کنند که بسیار 
خطرآفرین است. محمدى ادامه داد: اگرچه تمایلى به صدور 
جریمه نداریم اما در مواردى که محدودیت وجود دارد، پارك 
خودروها در حاشیه زاینده رود، بزرگراه اقارب پرست و پارك 

ناژوان اعمال قانون مى شود تا مشکلى پیش نیاید. 

سرپرست معاونت بهره بردارى شــرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: از اواســط روز دوشنبه 28 تیر ماه (امروز) 
خروجى سد زاینده رود به سمت اصفهان کاهش مى یابد 
و تقریبا به مدت 36 ســاعت جریان رودخانه در اصفهان 

دوام خواهد داشت.
محمود چیتیان در خصوص آخرین وضعیت ســد زاینده 
رود، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره آب سد زاینده رود 
358 میلیون مترمکعب است، که ورودى سد 12 و نیم و 

خروجى آن 70 مترمکعب بر ثانیه است.
وى با اشاره به اینکه حدود 10 روز زاینده رود در اصفهان 
جریان داشته است، تاکید کرد: احتمال مى رود آب زاینده 

رود تا روز چهارشنبه یا پنجشنبه در اصفهان جریان داشته 
باشد. وى  درباره میزان آب تحویلى به کشاورزان غرب و 
شرق اصفهان، گفت: هنوز آمار دقیق تحویل آب استخراج 
نشده، اما به نظر مى رسد با احتساب روز دوشنبه، حدود 
70 میلیون مترمکعب به کشاورزان غرب و شرق اصفهان 

تحویل دهیم.
وى درباره اینکه آیا آب رهاسازى شــده در این 10 روز 
به تاالب گاوخونى رســید یا خیر، اظهار کرد: اگرچه آب 
رهاسازى شده به تاالب گاوخونى نرسید، اما این میزان 
اندك آب به ســد رودشتین و ورزنه رســید و بخشى از 

اراضى آن مشروب شد.

جریان زاینده رود 
امروز قطع مى شود

مقصد: صفه؛ 
به هر طریقى!

رئیس روابط عمومى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفت: شرکت آب و فاضالب هیچ گونه شبکه 
فاضالبى در بلوار میالد ندارد که به خانه ها نشــت کرده 
باشد و نشتى فاضالب شنبه شــب در این بلوار، به دلیل 
پوسیدگى ســپتیک تانک هاى اختصاصى مجتمع بوده 

است.
مهرداد خورسندى اظهار کرد: شرکت آبفا در محله مذکور 
شبکه فاضالب ندارد و نشــت فاضالب به دلیل آن بود 

که مجتمع مذکور از سپتیک تانک اختصاصى فاضالب 
استفاده مى کرد.

وى افزود: نشتى مذکور از ســپتیک تانک اختصاصى 
مجتمع بوده است؛ این مخزن در طول سال ها پوسیده و 
پس از آن فاضالب به بیرون نشت کرده است که موجب 
شکستگى لوله آب نیز شده است. اداره آب نیز از مقصران 
این اتفاق شاکى است زیرا این نشتى به تأسیسات شرکت 

آب و فاضالب خسارت زده است.

دلیل نشتى فاضالب در بلوار میالد اصفهان

مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با اشاره به برداشت ســیب گالب از دو هزار 
هکتار باغات استان، اظهار داشت: برداشت سیب گالب 
بهاره استان از اوایل تیرماه آغاز شده و تا نیمه مرداد ماه 
ادامه دارد که پیش بینى مى شــود بیش از 15 هزار تن 
انواع سیب گالب بهاره تا نیمه دوم مرداد ماه برداشت و 

روانه بازار مصرف شود.
احمدرضا رئیس زاده افزود: ارقام ســیب گالب استان 
براســاس تاریخ رسیدن متفاوت اســت و انواع سیب 
گالب اصفهان،گالب کهنز و ســلطانى در اســتان 

وجود دارد.
وى با بیان میزان مساحت ســه هزار هکتارى باغات 
سیب گالب در اســتان گفت: از این میزان در سطح 

نزدیک به هزار هکتار در پاییز ســیب گالب سلطانى 
برداشت مى شود.

مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان تصریح کرد: حدود90 درصد باغات ســیب 
گالب استان در شهرستان سمیرم و بخش هایى دیگر 
در شهرستان هاى شهرضا، دهاقان  و کاشان قرار دارند.
رئیس زاده ســرمازدگى بهاره و تداوم خشکســالى را 
از مهم ترین مشــکالت باغداران دانســت و افزود: 
سرمازدگى بهاره و تداوم خشکســالى دو عامل مهم 
کاهش تولید سیب گالب استان در سال جارى هستند 
که این مشکل سایر باغات استان مانند درختان شلیل، 
آلو، انگور و گالبى را نیز تحت تاثیر قرار داده اســت و 

حدود یک سوم باغات تحت تنش آبى قرار دارند.

دلیل کاهش تولید سیب گالب در استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان گفت: 
تاکنون 98 درصد از تاالب بین المللى گاوخونى خشک 
شده است و در صورت اســتمرار تخصیص ندادن حقابه 
این پهنه با ارزش زیســت محیطى شــاهد نابودى آن 

خواهیم بود.
منصور شیشه فروش دلیل افزایش خشکى در این تاالب 
را افزایش بى سابقه دماى هوا و کاهش چشمگیر بارش ها 
اعالم کرد و افــزود: هم اکنون تنهــا 2 درصد از تاالب 
گاوخونى رطوبت دارد و این زنگ خطر بزرگى براى آن 

به شمار مى رود.
وى با اشاره به اهمیت حفظ گونه هاى جانورى اضافه کرد: 
گاوخونى روزگارى میزبان هزاران قطعه انواع پرندگان از 
جمله پرندگان مهاجر بود اما این روزها کمتر از 700 قطعه 

پرنده در آن زندگى مى کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان خاطرنشان 
کرد: از سوى دیگر این تاالب، طى هزاران سال منبع آبى 
پایدار براى استفاده انواع گونه هاى گیاهى اطراف آن بوده 

است اما آنها نیز در دهه هاى اخیر از بین رفته اند.
شیشــه فروش با بیان اینکه خشک شدن تاالب خطرات 
گوناگونى مانند تبدیل آن به کانــون تولید گرد و غبار و 
انتشــار ریزگردها را به همراه دارد، اظهار داشت: در این 
صورت با یک منطقه وسیع ُمضر روبه رو خواهیم شد که 

ریزگردهاى آن بالى جان انسان ها مى شود.
وى با اشــاره به اینکه حقابه ساالنه زیست محیطى این 
تاالب 176 میلیون مترمکعب است، خاطرنشان کرد: در 
سال هاى گذشته هیچگاه این حقابه تامین نشده که نتیجه 

آن خشکى وسیع این عرصه زیست محیطى بوده است.

98 درصد گاوخونى خشک شد

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان از کشف 110 کیلو 
تریاك در بازرسى از یک سوارى پژو پارس که راننده آن 
قصد داشت با حرکت در الین خالف ماموران را فریب 

دهد خبر داد.

سرهنگ محمدرضا هاشمى فر بیان کرد: ماموران پلیس 
تکاورى اصفهان حین گشــت زنى در اطراف ایستگاه 
بازرسى شهید امامى شهرستان شهرضا متوجه حرکت 

یک سوارى پژو پارس در الین خالف و چراغ خاموش در 
تاریکى شب شدند.

وى افزود: بالفاصله اکیپى از پلیس تکاورى وارد عمل 
شدند و دستور ایست صادرکردند که راننده خودرو توجهى 
نکرد و با استفاده از سیســتم دودزا قصد داشت 
محدوده دید مامــوران را محدود کرده و متوارى 

شود.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان ادامه داد: 
سرانجام ماموران در عملیاتى ضربتى و با تیراندازى 
به سمت الســتیک هاى خودرو موفق شدند آن 
را متوقف و در بازرســى از صنــدوق عقب و زیر 
صندلى هاى پژو 110 کیلو تریاك را کشف کردند.

این مســئول انتظامى اظهارکرد: در این خصوص یک 
سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشــکیل پرونده براى 

اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل داده شد.

حرکت پژو حامل موادمخدر در الین خالف 

مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان گفت: آمار متوفیان 
ناشى از غرق شدگى در سه ماهه ابتدائى امسال پنج 
نفر بوده است که از این تعداد سه نفر مرد و دو نفر زن 
هستند و از این پنج نفر چهار نفر در استخر کشاورزى 
و یک نفر در سد و دریاچه مصنوعى غرق شده است، 
البته این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 

داشته است.
على ســلیمانپور در خصوص متوفیان غرق شدگى 
در اصفهــان، اظهار کرد: هر ســال با شــیوع گرما 
شــاهد افزایش آمار متوفیان ناشى از غرق شدگى و 
برق گرفتگى هســتیم به طورى که در سال گذشته 

بیشترین مورد را در تابستان شاهد بودیم.
وى با اشــاره به تلفات ناشى از غرق شدگى در فصل 
گرما در اصفهــان، ادامه داد: تلفات ناشــى از غرق 
شدگى در ســال گذشــته حدود 87 نفر بوده که 40 

درصــد آن مربوط به فصل تابســتان اســت و این 
زنگ هشــدارى اســت که افراد باید در فصل گرما 
موارد ایمنــى را رعایت کــرده و در مناطق ممنوع

 شنا نکنند.
مدیرکل پزشــکى قانونى اصفهان با اشــاره به آمار 
غرق شدگى در ســه ماه ابتدایى امسال، خاطرنشان 
کرد: آمار متوفیان ناشى از غرق شدگى در سه ماهه 
ابتدایى امسال پنج نفر بوده است که از این تعداد سه 
نفر مرد و دو نفر زن هستند و از این پنج نفر چهار نفر در 
استخر کشاورزى و یک نفر در سد و دریاچه مصنوعى 
غرق شده است البته این آمار نسبت به مدت مشابه 

سال قبل کاهش داشته است.
وى تصریح کرد: استان اصفهان با توجه به نداشتن 
مرزهاى آبى، رتبــه پنجم متوفیان ناشــى از غرق 

شدگى در بین استان هاى کشور را داراست.

اصفهان، رتبه پنجم متوفیان غرق شدگى کشور 

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
گفت: بارش هاى رگبــارى و وزش باد و گرد و خاك 

نواحى شرق و شمال استان را در برمى گیرد.
حجت ا... على عســگریان با بیان اینکه بارش برف 
در کاشان صحت ندارد، اظهار داشت: بارشى در این 
شهرستان رخ نداده و تصاویر منتشر شده کذب است.

وى ادامه داد: بیشــترین میانگین بارشــى در سطح 
استان در 24 ساعت منتهى به روز یکشنبه از چادگان 
با 2 میلى متر بوده ضمن اینکه از دهاقان با چهاردهم 
میلى متر و شهرضا و خوروبیابانک کمتر از یک دهم 

میلى متر بارش ثبت شده است.

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
با بیان اینکه بارش هاى امروز بیشــتر نیمه جنوبى و 
به ویژه ســمیرم را در برمى گیرد، خاطرنشان کرد: 
بارندگى در جنوب اســتان به نسبت خوب و احتمال 
بارش هاى رگبارى همراه با رعد و برق بســیار زیاد 
است. وى با بیان اینکه دماى هواى استان بین یک 
تا 3 درجه سانتیگراد کاهش مى یابد، ادامه داد: دماى 
هواى کالنشهر اصفهان در گرم ترین ساعات دیروز 
به 37 درجه ســانتیگراد باالى صفر و در خنک ترین 
ســاعات بامداد امروز به 21 درجه سانتیگراد باالى 

صفر رسید.

خبر بارش برف در کاشان کذب است!

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت:آمار 
بسترى روزانه در اصفهان حدود 300 بیمار است.

آرش نجیمى در گفت وگو بــا ایمنا، با اشــاره به این که 
اصفهان در وضعیت قرمز و بحرانى کرونا قرار دارد، اظهار 
کرد: میزان رعایت دســتورالعمل هاى بهداشتى مقابله با 
کرونا در اصفهان به شدت کاهش یافته و حدود 50 درصد 
است، میزان تست هاى مثبت بیش از 40 درصد شده و آمار 
تست هاى ســرپایى نیز حدود 50 درصد است و حدود 40 

درصد از بیماران کرونا در اصفهان از گونه دلتا است.
وى با بیان این که نوع غالب کرونا در استان اصفهان دلتا 
است، ادامه داد: تشخیص نوع دلتا کرونا بسیار سخت است، 
در بین بیماران مبتال به کرونا کــودکان و زنان باردار نیز 
مشاهده مى شود و این نوع از جهش کرونا تمام گروه هاى 

سنى را تحت تأثیر قرار مى دهد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با توضیح این 
که تمام بیمارستان ها در اســتان ملزم به پذیرش بیماران 
کرونا هستند، افزود: ازپنج روز گذشــته بیمارستان هاى 
ریفرال کرونا در اصفهان تغییر کرده و بیمارســتان هاى 
امین، خورشید، ارتش و سیار صدوقى با تمام ظرفیت خود به 
عنوان بیمارستان هاى مرجع کرونا فعالیت مى کنند و عالوه 
بر آن بیمارستان هاى شریعتى، غرضى، میالد، عسگریه، 
خانواده، زهراى مرضیه، مطهرى و صدوقى باید دو سوم 
ظرفیت خود را براى پذیرش و بســترى بیماران کرونایى 
اختصاص دهند تا هیچ بیمارى در انتظار دریافت خدمات 

کرونایى نماند.
وى با بیــان این کــه ارائه خدمــات غیراورژانســى در 
بیمارستان هاى استان ممنوع است، تصریح کرد: در شرایط 
فعلى که بیشتر شهرهاى استان در وضعیت قرمز و نارنجى 

قرار دارد، تمام بیمارستان ها در شهرهاى قرمز تنها اجازه 
انجام اعمال جراحى اورژانسى را دارند در غیر این صورت 
باید خدمات مربوط به درمان کرونا را به بیماران ارائه دهند.

وى اضافه کرد: آمار بســترى روزانــه در اصفهان حدود 
300 بیمار است و فوتى هاى مربوط به کرونا تغییر چندانى 
نداشته و حدود 10 تا 15 بیمار کرونا روزانه فوت مى کنند 
و به طور کلى بیماران بسترى در استان بیش از یک 1500 
بیمار است و پیش بینى مى شود اگر روند بیمارى همچنان 
صعودى باشد، بیماران بســترى احتماًال به مرز سه هزار 

بیمار برسد.
نجیمى با بیان این که مشــکل اصلى در حال حاضر شهر 
اصفهان اســت، اظهار کرد: شهرســتان هاى اصفهان، 
کاشان، اردستان، خمینى شهر، شــهرضا، لنجان، نائین و 

آران و بیدگل در وضعیت قرمز (بسیار پرخطر) قرار دارند.

افزایش میزان تست هاى مثبت کرونا به 40 درصد

 روزانه 300 بیمار در اصفهان 
بسترى مى شوند

مدیر کل فرودگاه هاى استان از افزایش پروازهاى خارجى 
این فرودگاه خبر داد و گفت : جهت رفاه حال مسافران، 
شــرکت هواپیمایى ایران ایرتور براى نخســتین بار در 
اصفهان اقدام به برقرارى پرواز در مسیر استانبول اصفهان 

استانبول کرده است.
وى افزود: این پرواز که با هواپیماى ایرباس و با ظرفیت 
280 مسافر انجام مى شود، به صورت برنامه اي روزهاى 
شنبه و سه شنبه هر هفته درســاعت 17 و 50 دقیقه  از 

استانبول وارد اصفهان شــده و در ساعت 18 و 55 دقیقه  
فرودگاه شهید بهشتى را به مقصد استانبول ترك مى کند.

امجدى در پایان خاطر نشــان کرد در حــال حاضر در 
فرودگاه بین المللى شــهید بهشــتى اصفهان 20 پرواز 
ورودى و خروجى در هفته در مســیرهاى اســتانبول ، 
دبــى و دوحــه توســط شــرکت هــاى هواپیمایى 
ترکیش، ایــران ایرتــور، فالى دبــى و قطــر ایرویز

 انجام مى پذیرد.

خط هوایى استانبول شلوغ تر مى شود
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مسعود روشن پژوه، مجرى قدیمى تلویزیون که اخیرا در برنامه «مثبت صباهنگ» 
رادیو صبا مشــغول اجراســت، درباره به کار گرفتن بازیگران و فوتبالیست ها در 
تلویزیون به عنوان مجرى و به تبع آن منزوى شدن مجریان باسابقه، تصریح کرد: 
«من تلویزیون را به دلیل وام گرفتن از موفقیت برخى هنرمندان و فوتبالیست ها و 

وارد کردن آن ها در فضاى تلویزیون به دلیل شهرتشان نمى بخشم.»
مسعود روشن پژوه که یکى از مجریان باسابقه رادیو و تلویزیون است و به مدت 
12 سال اجراى برنامه اى با نام «مسابقه محله» را بر عهده داشت، اخیرا با اجراى 
برنامه در رادیو از تلویزیون فاصله گرفته است. این مجرى در رابطه با تجربه اجرا 
در فضاى رادیو، به ایسنا گفت: «رادیو فضاى مناسبى براى خیلى از فعالیت هایى 

است که شاید نشود در قالب کارهاى تلویزیونى انجام داد.» 
او با اشــاره به این نکته که رادیو فاقد منابع تصویرى است، خاطرنشان کرد: «در 
اجراى رادیویى شما باید منابع تصویرى را به گونه اى در کالم و اجراى خود لحاظ 
کنید.» به گفته این مجرى، اجرا در رادیو انرژى مضاعفى را طلب مى کند که در 

نهایت فضاى جالبى را مى سازد. 
روشن پژوه در پاسخ به این پرسش که علت کمرنگ شدن حضور او در تلویزیون 
چیست؟ اظهار کرد: «نمى توانم در این زمینه نظر بدهم که تلویزیون چه سیاستى 
را دنبال مى کند.» این مجرى در ادامه با اشــاره به این نکته که فضاى مجازى 
تبدیل به رقیبى براى تلویزیون شده است و بخشى از کارهاى تلویزیون به فضاى 

مجازى واگذار شده اســت، گفت: «تلویزیون نمى تواند در مقابل فضاى 
مجازى برنامه بسازد.» 

به اعتقاد او بخشــى از علت این امر که چــرا تلویزیون نمى تواند 
در مقابل فضاى مجازى برنامه بســازد، به محیط آزادتر فضاى 
مجازى بازمى گردد. به گفته مســعود روشــن پژوه «برخى از 
حرف ها هســتند که گفتن آن ها در فضاى مجازى منعى ندارد؛ 
در حالى که اگر همان ســخنان در تلویزیون و در مقابل دوربین 
زده شوند، ممنوعیت شامل آن ها مى شــود»؛ بنابراین به گفته 

این مجرى «دلیلى ندارد زمانى که مخاطب مى تواند این 
حرف ها را بدون سانسور در فضاى مجازى دنبال کند، 

با وجود ممنوعیت هاى موجود در تلویزیون به 
دنبال آن باشد. از آن جهت که مخاطب 

آنچه را که در فضاى مجازى بدون 
ممنوعیت گفته مى شود را دنبال 

مى کند، فضاى مجازى رقیبى 
جدى در مقابــل تلویزیون 

محسوب مى شود.»

این مجرى رادیو و تلویزیون در ادامه با اشاره به شیوع کرونا به عنوان دلیل اصلى 
وقفه در ساخت «مسابقه محله»، گفت: «به دنبال بحث کرونا و عدم حضور بچه ها 

به دلیل رعایت فاصله گذارى اجتماعى، ساخت برنامه دچار وقفه شده است.» 
او که برنامه «مثبت صباهنگ» را با موضوع پخش موسیقى هاى درخواستى در 
رادیو اجرا مى کند، همچنین در پاســخ به این پرسش که با توجه به جایگاه ویژه 
پخش موسیقى در رادیو، مى توان از این طریق انرژى مثبت به مردم تزریق کرد، بر 
این باور است: «گوش دادن به موسیقى همیشه براى انسان ها در همه زمینه هاى 

موسیقیایى حس خوبى داشته است.» 
او در عین حال تاکید کرد: «اینکه صرفا با پخش کردن یک موســیقى در رادیو، 
شما بخواهید جامعه اى را شــاد کنید دور از انتظار است؛ چراکه چنین شادى اى 

لحظه اى است.» 
روشن پژوه همچنین با اشاره به لزوم ساخت برنامه هاى طنز در شرایط نامساعد 
اقتصادى و شیوع ویروس کرونا، برنامه ســازى در این زمینه را ضعیف دانست و 
گفت: «در شرایط موجود که رقباى تلویزیونى و رادیویى زیاد شده اند، برنامه ریزى 

و برنامه نویسى خیلى سخت شده است.»
این مجرى با تأکید بر اینکه باید سیاستى اتخاذ شــود تا از رقبا در زمینه ساخت 
برنامه عقب نیفتیم، با اشاره به سریال هاى طنزى که با هزینه هاى هنگفت ساخته 
مى شوند، این سریال ها را داراى تبعات نامطلوبى دانست و اظهار کرد:  
«برخى از این سریال ها به قدرى فضاى آرمانى اى را ترسیم 
مى کنند که مخاطبانى که به تماشاى آن مى پردازند با 
این سوال مواجه مى شــوند که آیا مى توان این چنین 

زندگى کرد؟»
مجرى برنامه مســابقه مجله در نهایت با اشاره به 
اینکه هر رســانه اى به دنبال جذب مخاطب است، 
گفت: «من تلویزیون را به دلیل وام گرفتن از موفقیت 
برخى هنرمندان و فوتبالیســت ها که آن هــا را وارد 
فضاى تلویزیون کرده اســت، نمى بخشم.» این مجرى 
ضمن اشــاره به غیرتخصصى بودن این اتفــاق، آن را 
اجحاف در حق افرادى دانست که سال ها در 
فعالیت  تلویزیون 

مى کردند.

انتقاد مسعود روشن پژوه از ورود هنرمندان و فوتبالیست ها به عرصه اجرا

من تلویزیون را نمى بخشم!

را دنبال مى کند.» این مجرى در ادامه با اشــاره به این نکته که فضاى مجازى 
تبدیل به رقیبى براى تلویزیون شده است و بخشى از کارهاى تلویزیون به فضاى 

مجازى واگذار شده اســت، گفت: «تلویزیوننمى تواند در مقابل فضاى 
مجازى برنامه بسازد.» 

اعتقاد او بخشــى از علت این امر که چــرا تلویزیون نمى تواند  به
در مقابل فضاى مجازى برنامه بســازد، به محیط آزادتر فضاى 
مجازى بازمى گردد. به گفته مســعود روشــن پژوه «برخى از 
حرف ها هســتند که گفتن آن ها در فضاى مجازى منعى ندارد؛ 
در حالى که اگر همان ســخنان در تلویزیون و در مقابل دوربین 
زده شوند، ممنوعیت شامل آن ها مى شــود»؛ بنابراین به گفته 

این مجرى «دلیلى ندارد زمانى که مخاطب مى تواند این 
حرف ها را بدون سانسور در فضاى مجازى دنبال کند، 

تلویزیون به  با وجود ممنوعیت هاى موجود در
دنبال آن باشد. از آن جهت که مخاطب 

آنچه را که در فضاى مجازى بدون 
ممنوعیت گفته مى شود را دنبال

مى کند، فضاى مجازى رقیبى 
جدى در مقابــل تلویزیون 

محسوب مى شود.»

برنامه عقب نیفتیم، با اشاره به سریال هاى طنزى که با هزینه هاى هنگفت ساخته 
مى شوند، این سریال ها را داراى تبعات نامطلوبى دانست و اظهار کرد:  
از این سریال ها به قدرى فضاى آرمانى اى را ترسیم «برخى

مى کنند که مخاطبانى که به تماشاى آن مى پردازند با 
این سوالمواجه مى شــوندکه آیا مى تواناین چنین

زندگى کرد؟»
مجرى برنامه مســابقه مجله در نهایت با اشاره به 
اینکه هر رســانه اى به دنبال جذب مخاطب است، 
گفت: «من تلویزیون را به دلیل وام گرفتن از موفقیت 
برخى هنرمندان و فوتبالیســت ها که آن هــا را وارد 
فضاى تلویزیون کرده اســت، نمى بخشم.» این مجرى 
ضمن اشــاره به غیرتخصصى بودن این اتفــاق، آن را 
اجحاف در حق افرادى دانست که سال ها در

فعالیت  تلویزیون 
مى کردند.

اصغر فرهادى پس از دریافت جایزه بزرگ جشــنواره 
فیلم کن براى ساخت فیلم "قهرمان" سخنان کوتاهى 

را مطرح کرد.
این کارگردان سینماى ایران با تشکر از دست اندرکاران 
جشــنواره کن و هیات داوران در ســخنانى کوتاه از 
گروهش، تهیه کننده فیلمش و خانواده اش تشکر کرد 
و گفت: از دخترم (سارینا) مخصوصا تشکر مى کنم که 

ترغیبم کرد این داستان را بسازم.
این کارگردان برگزیده اسکار همچنین خاطرنشان کرد: 
االن که اینجا ایستاده ام به یاد 36 سال قبل افتادم که 
یک بچه 13 ساله بودم و در شهرى که به دنیا آمدم، با 
کمترین امکانات اولین فیلم کوتاهم را ساختم. 36 سال 
است که جز نوشتن و فیلم ساختن کار دیگرى نکردم و 

باهمه محدودیت ها، مشکالت و فشارها و گرفتارهایى 
که مى توانست من را از این مسیر که داشتم منصرف 
بکند و این فیلم ها را نسازم و شما هم نبینید اما به امید 
اینکه با هر فیلمى که مى سازم ، یک پرسش  از شرایط 
تلخ اجتماعى که اطرافم هســت را با تماشــاگر ها به 
اشتراك بگذارم و با فکر کردن آنها به یک راه حل برسم؛ 

باز ادامه دادم.
اصغر فرهادى در پایان اظهار امیــدوارى کرد: با وجود 
همه مشــکالت ادامه بدهم چون ایمان دارم یکى از 

راه هاى نجات کشورم، آگاهى بخشى است.  
«قهرمان» جایــزه بزرگ هیــات داوران را به صورت 
مشترك با فیلم «کوپه شماره 6» به کارگردانى «یوهو 

کاسمانن» از فنالند دریافت کرد.

اصغر فرهادى پس از دریافت جایزه کن چه گفت؟

مرجانه گلچین با انتشار ویدیویى در فضاى مجازى از 
ابتالیش به کرونا و طى کردن دوران سخت بیمارى 

خبر داده است.
این بازیگــر با ظاهرى که گویاى شــرایط دشــوار 
کروناست که از ســر گذرانده، در ویدئوى منتشرشده 

گفته است:
«بعد از طى کردن دوران سخت بیمارى کرونا خدمت 
رسیدم تا از همراهى ها، دلجویى ها و احوال پرسى هاى 
شما تشکر کنم. اگر چه اصال دلم نمى خواست کسى از 
بیمارى من آگاه شود زیرا همیشه شما من را با روحیه 
شاد دیده اید اما گوش به گوش رفت و خبردار شدند.»

گلچین سپس درباره شرایط بیمارى اش گفته است: 
سخت بود؛ آنقدر ســخت که فکر مى کنم از یک 

کابوس وحشــتناك پریده ام و هنوز هم بدنم 
از آن خواب وحشــتناك عرق کرده، ترسیده 

و یخ زده است.
خیلى سخت گذشــت به اندازه  اى  که اگر 
تجربه اش نمى کردم آنقــدر کرونا را جدى 

نمى گرفتم اما بســیار جدى و بســیار 
خطرناك و آزاردهنده اســت. 

مشکل من در کرونا بیشتر 
مربوط به قسمت سرم 
بود. ســردرد و گردن 
درد. گوش دردهاى 

وحشتناکى داشتم که هنوز هم برطرف نشده است. در 
روزهاى اول بدن درد و سرفه هم داشتم خوشبختانه 
با تشــخیص به موقع دکترم و شــروع آنتى بیوتیک 
ریه ام درگیر نشد. اما تا آخرین روزهاى درمان تعریق 
و تب را داشتم. بى حالى و بى انرژى عجیبى و غریبى 
دارد کرونا. همه ما بارها مریض شــده ایم و آنفلوآنزا 
گرفته ایم اما این بیمارى را هیچکس تجربه نکرده و 

امیدوارم هیچکس هم تجربه نکند.
او ادامه داده است: « کمى سخت بود زیرا در این دوران 
بدون پرستار ماندم یکى دو تا از پرستارها متوجه شدند و 
فکر کنم که ترسیده بودند خودم هم صالح نمى دانستم 
در کنارم باشــند؛ از ترس اینکه در مورد 
یکى واکنش هاى حاد ترى نشان 
دهد وجدانم قبول نمى کرد. در 
تمام این مــدت در کنار مادرم 
بودم که سالمندند و چون تماس 
نزدیکى با ایشان داشتم دلهره 
داشــتم که درگیرشــان نکنم. 
سخت از جایش بلند مى شود و من 
ناچار بودن تمام امورات 
یــک مریضى که 
هست  بسترى 
را هــم انجام 

دهم.»

مرجانه گلچین: دوست نداشتم
 کسى بفهمد کرونا گرفتم

ســریال «میدان ســرخ» به کارگردانى ابراهیم 
ابراهیمیان و بهرام بهرامیان و تهیه کنندگى جواد 
نوروزبیگى به نظر مى رســد در نزدیکى پخش از 

فیلیمو زیر تیغ سانسور رفته است.
هنوز چند روزى از اعتراض محمدحسین مهدویان 
کارگردان سریال «زخم کارى» و صاحبان پلتفرم 
فیلیمــو تولید کننده و پخش کننده این ســریال 
نگذشــته اســت که حاال ابراهیــم ابراهیمیان 
کارگردان قســمت هاى ابتدایى سریال «میدان 

سرخ» هم از سانسور اثرش خبر داد.
او در صفحه اجتماعى خود نوشت: «هیچ ثمرى 
ندارد... هر چه تالش مى کنى براى ذره اى کیفیت 
همه اش به باد فنا مى رود! بــراى ما که پیش از 

پخش به باد فنا رفت...»
بنابر اعالم ابراهیمیان این ســریال که قرار بود 
از پلتفرم فیلیمو پخش شود، پیش از آغاز پخش 
دچار مشکل شــده و حتى ممکن است به دست 

مخاطبان نرسد.
سریال «میدان سرخ» که قرار است در دو فصل 
تولید شــود و کارگردانــى آن از نیمه هاى تولید 
فصل اول به بهرام بهرامیان محول شده است تا 
ماه گذشته 70 درصد آن یعنى بخش زیادى از کار 

مقابل دوربین رفته است.
به گفته تهیه کننده این ســریال، «میدان سرخ» 
به آســیب هاى اجتماعى مى پــردازد و در قالب 
قصه هایى عاشقانه ناهنجارى هاى جامعه را مورد 

بررسى قرار مى دهد.
در همین حال گفته شــده کــه خوانندگى فرزاد 
فرزین خواننده پاپ کشــورمان که مدتى است 
او را در قامــت بازیگر در فیلم ها و ســریال هاى 
مختلف مى بینیم محل مناقشه بین مدیران ساترا 
و پلتفرم پخش کننده «میدان سرخ» و تیم تولید 

شده است.
اینطور که به نظر مى رســد، اعالم شــده قطعه 
خوانده شده توسط این خواننده باید حذف شود و 
هنوز اطالعات دقیقى درباره چرایى این تصمیم 

در دست نیست. 
این اتفاق در حالى مى افتد که فرزین درحال بازى 
در سریال «ملکه گدایان» است و حتى پیش تر از 
آن بازى در سریال هاى «عاشقانه» و «مانکن» 
را تجربه کرده است و چه شده که به دلیل خواندن 
آنونس، تیتراژ ابتدایى و پایانى «میدان ســرخ» 

مورد ممیزى قرار گرفته است؟
حمید فرخ نژاد، مهتاب کرامتى، بهرام افشارى، 
کاظم ســیاحى، مســعود کرامتى، امید روحانى، 
بهدخت ولیان، آرمین رحیمیان، با هنرمندى على 
مصفا و امیر حســین آرمان از بازیگران «میدان 

سرخ» هستند.

رد پاى یک خواننده در 
ممیزى «میدان سرخ»

 درباره شرایط بیمارى اش گفته است: 
در ســخت که فکر مى کنم از یک 

ـتناك پریده ام و هنوز هم بدنم 
شــتناك عرق کرده، ترسیده 

ذشــت به اندازه اى که اگر
ى کردم آنقــدر کرونا را جدى 

 بســیار جدى و بســیار 
ردهنده اســت. 

کرونا بیشتر
مت سرم
و گردن 
دهاى 

در کنارم باشــند؛ از ترس این
یکى واکنش هاى حاد
دهد وجدانم قبول نم
تمام این مــدت در
بودم که سالمندند وچ
دا نزدیکى با ایشان
داشــتم که درگیرش

سخت از جایش بلند مى
ناچار بودن تم
م یــک
بستر
را ه
دهم

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 140003902125000005 - تاریخ آگهــى: 1400/04/26 - 
شــماره پرونــده: 139404002003001045 و 139404002004000335 و 
139404002004000349 و 139404002003001045 - به موجب پرونده اجرائى 
کالسه 9600029 له بانک تجارت علیه شرکت راهسر سهامى خاص به شماره ثبت 
10915 به عنوان وام گیرنده و آقایان علیرضــا نکوئى فرزند جواد 1284353966 و 
فرزاد نکوئى فرزند علیرضا 1280356553 و فرهاد نکوئــى فرزند علیرضا کدملى 
1280328460 به عنوان راهنین موضوع سند رهنى 5244-1383/07/29 تنظیمى 
دفترخانــه 129 اصفهان با موضــوع الزم االجــراى 1202390000 ریال اصل و 
252501900 ریال ســود دوران مشــارکت و 1527636495 ریال خسارت تأخیر 
تأدیه تا تاریــخ 1394/02/01 و مبلغ 1395101 ریال خســارت تاخیر روزانه و نیز 
در پرونده اجرایى کالســه 9600023 له بانک تجارت علیه شرکت راهسر سهامى 
خاص به شــماره ثبت 10915 به عنوان وام گیرنده و آقایــان علیرضا نکوئى فرزند 
جواد 1284353966 و فرزاد نکوئى فرزنــد علیرضا 1280356553 و فرهاد نکوئى 
فرزند علیرضا کدملى 1280328460 به عنوان راهنین موضوع سند رهنى 66605-

1391/12/17 با موضوع الزم االجراى 1520120000 ریال اصل و 319225200 
ریال ســود دوران مشــارکت و 721376069 ریال خســارت تاخیر تأدیه تا تاریخ 

1394/02/01 و مبلغ 1763755 ریال خسارت تاخیر روزانه اصل ششدانگ یک باب 
ویال تحت پالك ثبتى 128 فرعى از 124 اصلى بخش ســیزده ثبت اصفهان متعلق 
به آقایان علیرضا نکوئى فرزند جواد 1284353966 و فــرزاد نکوئى فرزند علیرضا 
1280356553 و فرهاد نکوئى فرزند علیرضا کدملى 1280328460 به عنوان راهنین 
بالسویه به نسبت دودانگ مشاع از ششدانگ با حدود شماال: به طول 12 متر درب و 
دیواریست به پیاده رو شرقا: به طول 52,6 متر دیواریست به 124/127 جنوبا: به طول 
12 متر دیواریست به فضاى سبزغربا: به طول 52,6 متر به دیوار 124/129، در رهن 
و ضمانت بانک تجارت به نشانى اصفهان خیابان شیخ بهائى نبش خیابان ابوذر قرار 
گرفته و طبق نظر هیأت سه نفره کارشناس رسمى با مساحت عرصه 631 متر مربع 
و اعیان در یک و نیم طبقه به مساحت 186 مترمربع با مشخصات اسکلت فلزى که 
سقف نیم طبقه فلزى و سقف اصلى شیب دار و سفالى اجرا گردیده است. پوشش کف 
پارکت و سطوح دیوار قرنیز و رنگ و نقاشى مى باشد. پوشش زیرزمین سقف در طبقه 
همکف لمبه کوبى با سطح سیلر کیلر و در قسمت نیم طبقه زیرزمین، رنگ و نقاشى 
اجرا شده است. کف و دیوار ســرویس حمام و دستشویى و آشپزخانه کاشى مى باشد 
و درب هاى داخلى چوبى با سیلر کیلر و درى و پنجره هاى خرجى آلومینیوم و داراى 
حفاظ فلزى فرفوژه و از داخل در ســمت جنوبى داراى کرکره آلومینیوم ریموت دار 
مى باشــد. در آشــپزخانه کابینت MDF با هود و گاز صفحه اى نصب شده است و 

سیستم گرمایش ساختمان از شومینه و پکیج تأمین شــده است و نماى خارجى بنا 
آجر نماى پالك و محوطه سازى در کف ها و دست اندازها و پله هاى موجود با سنگ 
مالن اجرا شده است. ویال با قدمت بیش از بیست سال داراى اشتراکات آب و برق و 
گاز و فاضالب مى باشد. به مبلغ 75600000000 ریال هفتاد و پنج میلیارد و ششصد 
میلیون ریال ارزیابى و قطعى شده است، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز شنبه مورخ 
1400/05/09 در اداره ثبت اسناد و امالك فریدن از طریق مزایده به فروش مى رسد. 
مزایده از مبلغ هفتاد و پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادى نقداً فروخته مى شــود. ضمنًا وفق ماده 136 آئین نامه اجراى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجرا اصالحى سال 1398 شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در 
جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار 
ساقط و مزایده تجدید مى گردد. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده 
داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده 

اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد. ضمنًا مازاد پالك فوق طى نامه 920005 - 1392/01/26 
به مبلغ 513500000 ریال در بازداشت اجراى احکام شوراى حل اختالف چادگان 
و نیز طــى نامــه 92002-1392/02/23 در قبال مبلــغ 1035000000 ریال در 
بازداشت اجراى احکام حقوقى چادگان و نیز طى نامه 139304902125000337 
- 1393/06/01 در بازداشــت اجراى ثبت فریدن در قبال مبلــغ 1000000000 
ریــال و نیــز طــى نامــه 139304002003000280/2 - 1393/08/03 در 
بازداشــت اجراى ثبت فریدن و نیز طــى نامــه 13960490212500000090- 
1396/02/17 در قبال مبلغ 20879578000 ریال در بازداشت اجراى ثبت فریدن 
و نیز طــى نامــه 13960490212500000090 - 1396/02/17 در بازداشــت 
اجراى ثبت فریــدن و نیــز 1396/02/17 - 139604902125000000090 در 
بازداشــت اجراى ثبت فریــدن و نیز طى دســتور شــماره 202011/1774 مورخ 
1397/01/30 در بازداشــت امور مالیاتى مى باشــد. م الف: 1166565 - اداره ثبت
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بازیگر نقش عبدلى در طنز «اوستا و عبدلى» گفت: تئاتر و سیاه 
بازى ریشــه در دوره اشــکانیان دارد و تالش کرده ایم ارزش 
نمایش ایرانى را تبیین کنیم. 7 کتاب نوشته ام که اولین آن «سیاه 

بازى از دیدگاه یک سیاه باز»است.
جواد انصافى در پنجمین قسمت از برنامه گفت وگو محور «شب 
نشینى» با اجراى محمد سلوکى گفت: آموزش جزو وظایف ما 
است؛  تئاتر و سیاه بازى ریشــه در دوره اشکانیان دارد حتى در 
داستان هاى ناصرالدین شاه هم این تئاتر را داشته ایم. تالش 
کرده ایم ارزش نمایش ایرانى را تبیین کنیم. 7 کتاب نوشته ام که 

اولین آن «سیاه بازى از دیدگاه یک سیاه باز»است.
پیشکســوت حرفه نمایش ســیاه بازى گفت: در رستم آباد و 

اختیاریه و منطقه پاســداران به دنیا آمدم ولى از 6 سالگى براى 
بچه ها قصه مى گفتم. از سال 50 به صورت حرفه اى کار نمایش 
را آغاز کردم و در نوجوانى تالش مى کردم که نوع نمایش ایرانى 
را براى مردم واضح تر از قبل کنم. تا ســال 53 به خودم اجازه 
نمى دادم لباس سیاه بازى را بپوشــم چون نمى توانستم آن را 
تجزیه و تحلیل کنم. اولین نمایش ســیاه بازى سال 54 با دو 
سیاهه مرد و زن روى صحنه رفت تا نشان دهم این دو موجود 

مکمل هم هستند.
وى درباره شــغل اصلى خود توضیح داد: بازنشسته مخابرات 
هســتم. هیچ گاه کارمند هنر نشــدم و آن را به خاطر دلم کار 
مى کردم و میخواستم جایى غیر از هنر منبع درآمد داشته باشم 

تا در قید و بند پول هنرمند نشــوم و براى هنر حتى از جیبم هم 
مایه گذاشتم. پیشکسوت تئاتر کشور گفت: 12 کشور جزو ایران 
باستان بوده اند و براى پروژه تحقیقاتى نوروز با همسرم 5 سال 
به کشورهاى اطراف سفر کردیم. به نتیجه خوبى هم نرسیدیم. 
اصل نوروز در ایران و بر مبناى شادى و شعف است به همین دلیل 
همه نوروزخوان ها در راستاى شادى مى خوانند. در شبکه جام 
جم هم برنامه آفتاب مهربانى را کار مى کردیم. برنامه بابا عبدلى 
بر پایه نمایش هاى سیاهى بود. بعد از گسترش آن برنامه اى با 

عنوان «بعد از خبر» را ساختیم.
انصافى درباره تغییرات ســیاهه خوانى نسبت به دوران گذشته 
افزود: گاهى نمایش ما با فضاى مجازى به روز مى شــود اما 

همچنان شخصیت پردازى ارباب هست. یک سرى فضاهاى 
پادشاهى سر جاى خود هســت اما فضاهاى خانوادگى را مى 
توانیم عوض کنیم. وى درباره سوال مجرى «شب شینى» که 
پرسیده بود کدام بخش کار برایش خنده دار تر و جذاب تر است 
ادامه داد: معموال چون در نوشتن تنبل هستم داستان هاى ذهنى 

خودم را خانمم مى نویسد و خیلى وقت ها دوتایى مى خندیم.
انصافى در پایان اشاره کرد شاد کردن مردم جزو وظایف ماست. 
مردم الزم دارند شاد باشند اگر روحیه شان را  از دست بدهند  دیگر 
ابعاد جامعه هم به مشکل بر مى خورد. براى افزایش شادى مردم 
ده سال است نمایش جدى بازى نمى کنم براى اینکه دوست 

دارم مردم شاد باشند.

بازیگر نقش عبدلى از ورودش
 به یک هنر قدیمى مى گوید

جواد انصافى:
 از سال 54 

سیاه باز شدم
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شهردارى کرکوند به استناد مجوز شــماره 41-1400 مورخ 1400/2/21 شوراى محترم اسالمى در نظر دارد مقدار 
220 مترمربع زمین متعلق به شهردارى با کاربرى مســکونى واقع در محله سورچه پایین (پالك 16) را با قیمت 
کارشناســى 2/640/000/000 ریال از طریق آگهى مزایده عمومى به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
مى گردد جهت بازدید شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى تا مورخ 1400/5/11 به دبیرخانه 

شهردارى مراجعه نمایند. 
(هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد) 

کرکوند - بلوار امام خمینى (ره) 
تلفاکس: 03152383266 

آگهى مزایده

م.الف:1163091 محمود کفعمىـ  شهردار کرکوند

نوبت دوم

شهردارى کرکوند به استناد مجوز شماره 99/441 مورخ 1399/12/5 شوراى محترم اسالمى در نظر دارد ساختمان 
فرهنگسراى اندیشه محله سیاهبوم و خیرآباد را به مدت یک سال با قیمت کارشناسى 7/800/000 ریال از طریق 
آگهى مزایده عمومى به صورت اجاره یک ساله به افراد واجد شــرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
مى گردد جهت بازدید شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى تا مورخ 1400/5/11 به دبیرخانه 

شهردارى مراجعه نمایند. 
(هزینه آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد) 

تلفاکس: 03152383266 
کرکوند - بلوار امام خمینى (ره)  

 آگهى مزایده (نوبت دوم)

م.الف:1163096 محمود کفعمىـ  شهردار کرکوند

چاپ دوم

پس از سومین شکست طالیى پوشــان در دوازدهمین 
مسابقه فصل، شاهد شــیب تندى در روند صعودى این 

تیم بوده ایم.
احتماال ســپاهانى ها به این فکر مى کنند که در بدترین 
زمان ممکن باید به مشــهد بروند و  با پدیده اى مسابقه 
بدهند که کامال شــرایط بهترى نسبت به نیم فصل اول 
پیدا کرده و با مهدى رحمتى براى کسب سهمیه آسیایى 
مبارزه مى کنــد. آنها در پایان هفته بیســت و هفتم، 37 
امتیازى هستند و در جمع مدعیانى هستند که سوداى قرار 

گرفتن در رتبه چهارم را در سر مى پرورانند.
البته شهرخودرو در نیم فصل و زمانى که به اندازه امروز 
منسجم نبود هم گریبان سپاهان را در خانه گرفته بود و 
موفق شده بود شــاگردان محرم نویدکیا را غافلگیر کند؛ 
دیدارى که البته درس هاى زیادى براى سرمربى جوان 
سپاهان به همراه داشت و نویدکیا پس از این مسابقه بود 
که توانســت نقاط ضعف خود را بــه خصوص در بخش 
دفاعى کامال بهبود ببخشد و این همان نکته امیدوارکننده 

در جبهه سپاهان به شمار مى رود.
به جرات مى توان گفت این یکى از مسابقات مهم محرم 
نویدکیا در کسوت سرمربیگرى بوده و احتماال این مربى در 
مصاحبه هاى آینده  خود در مورد این مسابقه و درس هاى 

آن بیشتر صحبت خواهد کرد. او در کنفرانس خبرى پس از 
این شکسِت تلخ خانگى که در آن مقطع سومین شکست 
طالیى پوشان اصفهانى در سیزدهمین  مسابقه فصل بود، 
عصبانى نشد و خیلى آرام با مشکالت تیمش، به خصوص 
مشکالتى که در خط دفاعى وجود داشت و تیمش 17 گل 

در 13 مسابقه دریافت کرده بود، روبرو شد.
از دیدار برابر ذوب آهن شاهد تغییراتى در چینش نفرات 
سپاهان بودیم که شاید مهم ترینشان حضور عزت پورقاز و 
محمدنژاد مهدى در قلب خط دفاعى بود. از همین مسابقه  
هم بود که اســتنلى کى روش خروجى رسمى از تفکرات 
محرم نویدکیا داشت و دیگر این سجاد شهباززاده بود که 
به عنوان مهاجم اصلى تیم مد نظر قرار گرفت. همچنین 
امیدنورافکن که در دیدار برابر پدیده در پســت هافبک 
دفاعى مورد استفاده قرار گرفته بود، دیگر در این پست قرار 
نگرفت و از آن زمان تاکنون بازیکن اصلى طالیى پوشان 

در سمت چپ خط دفاعى بوده است.
پس از دیدار برابر پدیده در هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ 
بیستم، سپاهان به نوعى با یک رنسانس مواجه شد و آنها 
پس از این مسابقه هنوز شکستى را تجربه نکرده اند. البته 
اگر شکست در آخرین دیدار برابر فوالدخوزستان در جام 
حذفى و در ضربات پنالتى را فاکتور بگیریم. شــاگردان 

نویدکیا پس از این شکســت خانگى در 17 مسابقه لیگ 
و جام حذفى به 12 پیروزى و 5 تســاوى دست یافته اند 
و 8 گل خورده نشــان از عملکرد کامال صعودى این تیم 
دارد. ضمن اینکه 33 گل نیز در این 17 بازى وارد دروازه 
حریفان کرده اند که آمار بســیار خوبى به شمار مى رود و 
نسبت به 20 گلى که در 12 بازى قبلى به ثمر رسانده بودند، 

آمار بسیار بهترى است.
سپاهان پس از دیدار برابر پدیده دچار تغییر و تحولى کامال 
ملموس شد و نزدیکان سرمربى جوان تیم یکى از دالیل 
اصلى این موضوع را آرامش و خونسردى نویدکیا پس از 
این شکست تلخ خانگى توصیف مى کنند. او پس از این 
شکست احساسى نشد و توانست تیمش را با شکل کامال 

بهترى مهیاى ادامه مسابقات کند.
  او فردا دوباره  با تیمى بازى خواهد کرد که آخرین شکست 
طالیى پوشان را رقم زده و موجبات رشد این تیم را استارت 
زد و حاال باید دید در شــرایطى که دو تیــم بهبود کامال 
مشخصى نســبت به نیم فصل اول داشته اند، نتیجه این 
دیدار چگونه رقم خواهد خورد؛ به ســود مهدى رحمتى 
که براى سهمیه آســیایى مى جنگد یا محرم نویدکیا که 
نمى خواهد تیمش تا آخرین روز از کــورس قهرمانى با 

پرسپولیس جا بماند.

بازگشت به نقطه عطف موفقیت؛

مهدى رحمتى
 عامل رنسانس در سپاهان

روزنامه Forza یونان نوشت که کار انتقال حاج صفى به آ.ا.ك 
آتن تمام شــده و این بازیکن با دستمزد سالیانه 

300 هزار یورو، راهى یونان خواهد شد.
در حالى که طى روزهاى گذشــته اخبار 
زیادى پیرامون پیوســتن احسان حاج 
صفى به آ.ا.ك آتن در رســانه هاى 
یونانى منتشر شــده، اما خود این 
بازیکن و مدیران سپاهان ترجیح 
داده اند در این خصوص سکوت 
کنند و هنوز هیچ کدام از طرفین، 
در این باره اظهارنظر رسمى نکرده اند.
روزنامه Forza یونان در شماره روز شنبه 
خود به موضوع حضور حاج صفى در یونان پرداخت 
و نوشت: آ.ا.ك آتن با احسان حاج صفى به صورت 
شفاهى به توافق رسیده و تنها امضاى دیمیتریس 
ملیسانیدیس مالک باشگاه آ.ا.ك براى ثبت رسمى 

این قرارداد باقى مانده است.
این روزنامــه در ادامه نوشــت: ســیاه و زردها از 
طریق یکى از مدیر برنامه هاى یونانى که دوستى 
چند ساله اى با حاج صفى دارد، با این بازیکن ایرانى 

وارد مذاکره شدند و احسان نیز پاسخ مثبت خود براى شکل گیرى این 
انتقال را به طرف یونانى داده است.

روزنامه Forza در ادامه به حقوق کاپیتان سپاهان نیز اشاره کرده و نوشته 
است: کار این انتقال شکل گرفته و تا سپتامبر همه چیز رسمى مى شود. 
حاج صفى با دستمزد سالیانه 300 هزار یورویى به اضافه پاداش ها راهى 
آ.ا.ك آتن مى شود ضمن اینکه باشــگاه یونانى مبلغى بابت این انتقال 
پرداخت نمى کند و حاج صفى به عنوان بازیکن آزاد راهى آ.ا.ك مى شود.

وب سایت betcosmos نیز در این خصوص نوشت که با وجود اعتراض 
هواداران آ.ا.ك به خرید بازیکن ایرانى اما مدیران باشگاه یونانى تصمیم 
خود براى جذب حاج صفى را گرفته است: هواداران AEK ممکن است 
رسماً نسبت به انتقال احسان حاج صفى واکنش نشان دهند، اما ما متوجه 
شده ایم که مدیریت این باشگاه از جذب بازیکن ایرانى هراسى ندارد و این 

اقدام خاص را به طور عادى به اتمام مى رساند.
در واقع، این هدف وجود دارد که آ.ا.ك به بازیکن چپ پاى باتجربه قرارداد 
بسیار خوبى بدهد که حداقل 300 هزار یورو حقوق خالص در سال را براى 
او به ارمغان بیاورد. ضمن اینکه انتظار مى رود با جذب حاج صفى، بازیکن 

هم پست او یعنى الدر لوپس به فروش برسد. 
لوپس با وجود کیفیت خوبى که دارد، ثابت کرد که مستعد آسیب دیدگى 
اســت و به همین دلیل آ.ا.ك تصمیــم دارد پس از فروش او، احســان 

حاج صفى را به خدمت بگیرد.

پیام نیازمند گلر شماره یک سپاهان با عقد قراردادى 
راهى لیگ پرتغال مى شود و جاى خالى او در تیمش 

باید با یک گلر سطح اول فوتبال ایران پر شود.
پیام نیازمند بعد از درخشــش در پیــکان راهى تیم 
سپاهان شد و با ثبات در این تیم به تیم ملى رسید. 
گلر جوان سپاهان فصل گذشته گزینه پرسپولیسى ها 
براى جانشــینى بیرانوند بود اما مبلغ 50 میلیاردى 
رضایت نامه او که توسط اصفهانى ها تعیین شد همه 
چیز را خراب کرد و او بــه بازیکنى غیرقابل فروش 

تبدیل شد.
پیام با پایان قراردادش دیگر دست به تمدید قرارداد 
نبرد و مى خواهد در پرتغال بــه کارش ادامه دهد و 
سپاهانى که حضورش در لیگ قهرمانان آسیا فصل 
آینده قطعى به نظر مى رسد باید یک گلر سطح اول 

فوتبال ایران را جذب کنند.
در این بین بهترین گزینه هاى روى نیمکت استقالل 
و پرســپولیس در حال خاك خوردن هستند. گفته 

د  فصــل آینــده جذب مى شــو
یکن  ز خارجــى بــراى با
لیــگ برتــر آزاد تیم هاى 
و با این شرایط رادو مى شود 

گزینه  مى توانــد 
خوبى براى 

سپاهان باشد. گلر دوم پرســپولیس که اختالفات 
مالى هم با باشگاه دارد و مى تواند راهى تیم جدیدى 
شــود که پولش را به موقع پرداخت کنند. از طرفى 
رشید مظاهرى که سابقه کار در اصفهان را دارد هم 
گزینه اى است که مى شــود روى جذب او  حساب 
بازى کرد. مظاهرى از شرایط استقالل راضى نیست 
و حساسیت هاى ایجاد شده در مورد قراردادش او را به 
ترك استقالل ترغیب مى کند. مظاهرى با درخشش 
حسینى نیمکت نشین شده و با این شرایط در سال 
منتهى به جام جهانى پیراهن تیم ملى را هم از دست 
مى دهد و حتى اگر ســپاهان او را نخواهد هم باید 

فکرى براى جدایى از استقالل کند.
نکته مهم در جذب این دو دروازه بان قیمت باالى 
آن ها نســبت به دیگر دروازه بان هــاى لیگ برتر 
اســت. به گفته شــکورى رادو گران ترین بازیکن 
پرســپولیس اســت و مظاهرى هم ترس از انتشار 
قــراردادش دارد و به همین دلیل بعید اســت رقم 

از  را  اســتقالل دریافت کمــى 
این حال سپاهان کرده باشد . با 
دیگرى هم دارد گزینه هاى 
خارجى و اگر ورود  بازیکن 
، دســت نویدکیا آزاد شود 

براى خریــد گلر باز 
خواهد بود.

دور جدیــد اردوى تدارکاتى تیــم ملى فوتبال 
زنان ایران به میزبانى اســتان اصفهان برگزار 

خواهد شد.
در ادامــه برنامه ریزى انجام شــده از ســوى 
فدراســیون فوتبال با هماهنگى کادرفنى تیم 
ملى فوتبــال زنان ایران، اردوهــاى تدارکاتى 
تیم ملى نیز برگزار مى شود و پس از یک هفته 
استراحت، قرار است دور جدید اردوى تدارکاتى 
تیم ملى فوتبال زنان از امــروز 28 تیرماه آغاز 
شود؛ نکته جالب توجه اینکه برخالف اردوهاى 
قبلى آماده ســازى تیم ملى، خبرى از میزبانى 
مرکز ملى فوتبال نیست و قرار است شاگردان 
ایراندوســت به میزبانى استان اصفهان اردوى 

خود را برگزار کنند.
براى اردوى جدید 29 بازیکن از ســوى مریم 
ایراندوســت ســرمربى تیم ملى فوتبال زنان 
فراخوانده شده اند که مهم ترین تغییر انجام شده 
نسبت به اردوهاى پیشین، حضور کاپیتان اول 
تیم ملى فوتبال زنان زهرا قنبرى در اردوى تیم 
ملى است که به نظر مى رسد با گذراندن دوران 
نقاهت مصدومیت خود، آماده کمک به تیم ملى 
اســت. بازیکنى که بهترین گلزن تاریخ لیگ 
برتر فوتبال زنان ایران است و تجربه باالى او 
مى تواند در مقدماتى جام ملت هاى آسیا به کمک 

ایراندوست و تیم ملى فوتبال زنان بیاید.

کوچ ملى پوشان فوتبال زنان 
براى اردو به اصفهان

aروزنامه Forza یوناننوشت

آتن تمام شــد
300 هزا
در حال
زیاد
ص

د
روزنامه

خود به موضوعح
و نوشت: آ.ا.ك آت
شفاهى به توافق

ملیسانیدیس مالک
این قرارداد باقىم
این روزنامــه در
طریق یکى از مد
چند ساله اى با حا

تنها یک امضا تا حضور کاپیتان سپاهان در یونان

حاج صفى با 300 هزار یورو در آ.ا.ك آتن

گزینه هاى سپاهان براى دروازه

پاى یک پرسپولیسى و یک استقاللى 
در میان است

 AFC صفحه رســمى توییتر
تولد مهدى طارمى را تبریک 
گفــت  و او را ماشــین گلزنى 

خواند. 
کنفدراســیون فوتبال آســیا 
عنوان کرد که مهدى طارمى 
در ســال هاى 2016 و 2017 
با پرســپولیس توانســت به 
مقام قهرمانــى در لیگ برتر 
ایران دست پیدا کند و در سال 
2020 در لیگ برتر پرتغال به 
بهترین گلزن ایــن رقابت نام

 گرفت.  
AFC نوشــت: بــراى تــو 

پیروزى هــاى با شــکوه آرزو 
مى کنیم. ماشین گلزنى ایران. 

مهدى طارمى.

پیام AFC براى تولد طارمى 

بازیکن ذوب آهن در خصوص بازى حســاس 
مقابل نســاجى گفت: هر بازى حساسیت هاى 
خاص خودش را دارد و مقابل تیم قابل احترام 
نساجى براى کسب 3 امتیاز به میدان مى رویم. 
براى شــادى هواداران و کارگــران کارخانه 

ذوب آهن همه تالشمان را مى کنیم.
رضا محمودآبادى در خصوص بازى ذوب آهن 
مقابل نفت مسجدسلیمان درباره شایعات مربوط 
به کم کارى و تبانى بازیکنان مسجدســلیمان 
گفت: این حرف ها خنده دار و بى اساس است. 
هر دو تیم زحمت کشیدند و بازى خوبى دیدیم، 

اما در نهایت برد براى ذوب آهن بود.
محمودآبادى در خصوص بازى حساس مقابل 
نســاجى تصریح کرد: هر بازى حساسیت هاى 
خاص خودش را دارد و مقابل تیم قابل احترام 
نساجى براى کسب 3 امتیاز به میدان مى رویم. 
براى شــادى هواداران و کارگــران کارخانه 

ذوب آهن همه تالشمان را مى کنیم.
بازیکن ســیرجانى تیم ذوب آهن در رابطه با 
فصل فوتبالى خود عنوان کرد: من چندسال 
در گل گهر بودم و بــا این تیم به لیگ برتر 
صعود کردیم بنا به دالیلى ادامه همکارى 

مهیا نبود و به خاطر مجتبى حسینى و اعتبار 
تیم ذوب آهن به اصفهان آمدم. خدا را شــکر 
شرایط خوب است و تمام توانم را براى این تیم 

به کار مى بندم. 
محمودآبــادى در خصــوص شــانس ماندن 
ذوب آهن در لیگ برتــر تصریح کرد: ما خوب 
بــازى مى کردیم، اما کمى بدشــانس بودیم و 
داوران هم بعضا اشــتباهاتى داشتند. اینجاى 
جدول حق ما نیســت و به جایــگاه باالتر فکر 

مى کنیم.

محمودآبادى: حرف تبانى 
نفتى ها خنده دار است

د  آینــده جذبمى شــو فصــل
یکن  ز خارجــى بــراى با
لیــگ برتــر آزاد تیم هاى 
و با این شرایط رادو مى شود 

گزینه  مى توانــد 
وووخوبى براى 

از را  اســتقالل دریاکمــى 
این حال سپاکرده باشد . با 
دیگرى همگزینه هاى 
خارو اگر ورود بازیکن 
، دســت نویدآزاد شود 

براى خریــد گلر
خواهد بود.

با اعالم باشگاه السیلیه قطر قرارداد رامین رضاییان با این 
باشگاه براى یک فصل دیگر تمدید شده است.

رضاییان که تحت قرارداد تیــم الدحیل قطر بود 
فصل گذشــته به صورت قرضى در السیلیه به 
میدان رفت و طى 22 بازى رســمى براى این 

تیم به میدان رفت. 
مدافع سابق تیم پرســپولیس پیش از الدحیل، 
پس از اینکه لیگ بلژیک را تــرك کرده بود با 
حضور در الشحانیه فعالیت در لیگ ستارگان قطر 

را آغاز کرده بود.

رسمى: رضاییان در السیلیه ماندنى شد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026002766 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى على 
یزدانى به شناسنامه شــماره 771 کدملى 6609908230 صادره برخوار فرزند محمد 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120,41 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى حسن طاهرى
و راى شماره 140060302026002768 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى مجید 
یزدانى به شناسنامه شماره 390 کدملى 6609669333 صادره دولت اباد فرزند محمد 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120,41 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى حسن طاهرى. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/13 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/04/28 - م الف: 1158511 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان 

4/237/

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 140060302026002385 مورخ 1400/02/26 هیات سه خانم فرشته 
برزانیان ماربین به شناسنامه شماره 4576 کدملى 0054265886 صادره تهران فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 113,61 مترمربع پالك شماره 
13883 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 
متقاضى مالک رسمى میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/28 - م الف: 1158504 - اداره ثبت 

اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/239

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 140060302026002951 مورخ 1400/03/04 هیات چهار آقاى سید 
مرتضى صادقى على آبادى به شناسنامه شماره 2 کدملى 1189715643 صادره اردستان 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,42 مترمربع پالك شماره 
83 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى از مالکیت مالک رسمى خانم رضوان کارخانه 
دار و خانم رحمت شماعى زاده و اقاى احمد زارعى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/28 - م الف: 

1158450 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/241

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027001695 مورخ 1400/02/12 سیدرهام ملکوتى به 
والیت پدرش حمید ملکوتى فرزند سید حمید بشماره شناسنامه 0156862093 صادره از 
تهران بشماره ملى 0156862093 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 1593 فرعى از اصلى 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 311/41 مترمربع. خریدارى طى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/13 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/04/28 - م الف: 1158590 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /4/243

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 139860302027016656 مورخ 1398/12/25 اردشــیر ســالمى 
فرزند على بشــماره شناســنامه 214 صادره از بروجرد بشــماره ملى 4131887551 
در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثــى بر روى قســمتى از قطعــه زمین پالك 
15234 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 28/10 مترمربــع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/04/28 - م الف: 1158635 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/249

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 

بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 1115 و 1116و 1117 و 1118 و 1119 مورخه 1400/02/27خانم میترا 
یوسفى فرزند غالمرضا نسبت به به سه - چهارم دانگ مشاع و آقاى مهدى یوسفى فرزند 
غالمرضا نسبت به 1/5 دانگ مشاع و آقاى محمد رضا یوسفى فرزند غالمرضا نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع و خانم زهرا یوســفى فرزند غالمرضا نسبت به سه – چهارم دانگ 
مشاع و آقاى علیرضا یوسفى فرزند غالمرضا نســبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 107/47 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 732  اصلى واقعى در 
قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/13 – تاریخ انتشار دوم: 1400/04/28 - 1158535 

/ م الف - مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /4/251

آگهى ارزیابى بهاى ثمنیه اعیانى
بهاى ثمنیه اعیانى ششــدانگ پالك 1839/1 فرعى که در راســتاى استاندارد سازى 
به پالك 7733 فرعى تبدیل شــده واقع در زواره 16 اصلى دهســتان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان که متعلق به خانم زهرابیگم فناتوحیدى مى باشــد توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى طى برگ ارزیابى شــماره 52/1030 مورخه 1400/04/15 به مبلغ 
دو میلیون ریال ارزیابى شده و مبلغ فوق به حساب سپرده این اداره واریز گردیده است 
علیهذا بدینوسیله به شما اعالم مى گردد تا در یکى از ساعات ادارى با ارائه کارت شناسائى 
معتبر جهت دریافت مبلغ فوق به این اداره مراجعه نموده و چنانچه نسبت به ارزیابى فوق 
اعتراض دارید ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار این اگهى به دادگاه صالحه مراجعه 
وطرح دعوى نموده و گواهى آنرا به ایــن اداره ارائه نمائید در غیر اینصورت بهاى ثمنیه 
اعیانى فوق حذف میگردد. م الف: 1165787 - خیراله عصارى - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک زواره /4/290

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004530 مورخ 1400/04/09 حسین فروغى ابرى 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 852 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291618120 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 12568 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/98 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 
از مالک رسمى کاظم کیانى ابرى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1165968 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/294

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027002303 مورخ 1400/02/25 مسیح حسومى فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از خوانسار بشماره ملى 1229827366 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12609 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 165/66 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.  تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1165988 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/296

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026000817 مورخ 1400/01/21 هیات سه آقاى على یزدانى 
به شناسنامه  شماره 3 کدملى 5499715165 صادره تیران و کرون فرزند عبدالحسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 85,28 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 ادره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1165994 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/298

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 139960302026020128 مــورخ 1399/08/28 و راى اصالحــى 
شماره140060302026004310 مورخ 1400/03/23 هیات سه آقاى عبدالکریم باقرى 
به شناسنامه شماره 844 کدملى 1285792823 صادره اصفهان فرزند شکراله نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 79,30 مترمربع پالك شماره 389 فرعى از 
452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى سیف اله غیاثى اصفهانى.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 

در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1165978 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/300

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026002606 مورخ 1400/02/29 هیات چهار آقاى رضا 
جلوانى به شناسنامه شماره 355 کدملى 1287599265 صادره اصفهان فرزند رجبعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119,93 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى اسماعیل کشانى

راى شــماره 140060302026002607 مورخ 1400/02/29 هیات چهار خانم عزت 
صادقى برزانى به شناسنامه شــماره 33 کدملى 1290155887 صادره اصفهان فرزند 
نادعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119,93 مترمربع 
پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان از مالکیت مالک رسمى خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 

مالک رسمى اسماعیل کشانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166027 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/302

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026003366 مورخ 1400/03/10 هیات یک آقاى محمد على 
فریدى دستجردى به شناسنامه شماره 1283 کدملى 1287560911 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
251,22 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شماره 140060302026003359 مورخ 1400/03/10 هیات یک آقاى عبدالمجید 
باباصفرى به شناسنامه شماره 204 کدملى 1290075131 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251,22 مترمربع از 
پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد 
راى شماره 140060302026003313 مورخ 1400/03/10 هیات یک آقاى حسین 
غالمحسینى به شناسنامه شماره 457 کدملى 0050143301 صادره تهران فرزند یداله 
نســبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 251,22 
مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166031 -رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/304

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026004235 مورخ 1400/03/22 هیات چهار خانم رضوان 
اکبرى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 16266 کدملى 1140161490 صادره آبادان 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 18,97 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى بانو اشرف مسعود.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166062 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/306

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004939 مورخ 1400/4/19 خسرو احمدى نائینى 
فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 331 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287776175 در 
سه دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 130/35 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از 

مالک رسمى خانم معصومه کشاورز هفدانى فرزند غالمحسین. 
2ـ راى شــماره 140060302027004938 مورخ 1400/4/19 فرزانه احمدى نائینى 
فرزند جالل بشماره شناسنامه 368 صادره از شیراز بشماره ملى 2297437862 در سه 
دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 130/35 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از 

مالک رسمى خانم معصومه کشاورز هفدانى فرزند غالمحسین. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166092 - مهدى 

صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/308

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004415 مورخ 1400/04/05 قاسمعلى موحدى نسب 
فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 4099 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283619903 
در ششدانگ یکباب حیاط سه باب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35/30 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى قاسمعلى و منصور موحدى نسب. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166144 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/310

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004983 مورخ 1400/04/20 اسماعیل اتحادى 
مقدم فرزند رضا بشماره شناسنامه 82 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293353043 در 
ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
12710 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/47 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12 
- م الف: 1166159 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان /4/312

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026002394 مورخ 1400/02/26 هیات سه آقاى قدرت اله 
شهبازى دستجردى به شناسنامه شماره 39 کدملى 1285435842 صادره اصفهان فرزند 
یداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 32,38 مترمربع پالك شماره 152 
فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166204 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/314

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026003376 مورخ 1400/03/10 هیات یک آقاى منوچهر 
سوادکوهى به شناسنامه شــماره 5 کدملى 1129736466 صادره فریدونشهر فرزند 
مهدیقلى به صورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 125,95 مترمربع از پالك 
شماره 12634 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت عبدالرحیم 

ابراهیمى افارانى.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166189 - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/316

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1794مورخه 1400/04/06خانم منیر ترابى باغکمه فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 161مترمربع مجزى شده از پالك شماره 6  فرعى 
از 761 اصلى واقعى در قطعه4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/05/12 - 1166593 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/360



ویژهویژه 07074089 سال هجدهمدوشنبه  28 تیر  ماه   1400

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004897 مورخ 1400/04/18 علیرضا فروغى ابرى فرزند 
زین العابدین بشماره شناسنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291363521 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 107 فرعى از اصلى 10353 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/07 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از 

مالک رسمى محمدعلى تاج الدین.
2ـ راى شماره 140060302027004896 مورخ 1400/04/18 مسعود حیدرى سورشجانى 
فرزند على ضامن بشماره شناســنامه 17 صادره از شهرکرد بشماره ملى 4621930036 در 
سه دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 107 فرعى از اصلى 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 151/07 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى محمدعلى تاج الدین. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166217 - مهدى صادقى - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/318

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004936 مورخ 1400/4/19 سیدحســین حســینیان 
خوراسگانى فرزند ســیدعلى بشماره شناســنامه 669 صادره از خوراســگان بشماره ملى 
1291387196 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 6500 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/64 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت 
عادى از مالک رسمى حسین لطیفى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166103 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /4/320

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004969 مورخ 1400/04/20 سیدباقر موسوى فرزند سید 
ابوالقاسم بشماره شناســنامه 85 صادره از مبارکه بشماره ملى 5419370646 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 155/10 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى آقاى 

احمد آبشاهى فرزند غالمحسین.
2- راى شــماره 140060302027004968 مورخ 1400/04/20 ســکینه صادقى حارث 
آبادى فرزند محمد  بشماره شناسنامه 1 صادره از جرقویه بشماره ملى 5649818185 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 155/10 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى 
آقاى احمد آبشاهى فرزند غالمحسین. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/12 - م الف: 1166167 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/322

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1028 مورخه 1400/02/25 خانم اعظم طالئى  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 109/90 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 369 اصلى واقع در قطعه 10  
از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/12 - 1166716/ م الف - حجت اله کاظم زاده 

اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/344

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
1- راى شماره 1488 مورخه 1400/03/20 خانم خدیجه رفاهیتى نجف آبادى فرزند حسین  
نسبت به ششدانگ قسمتى از یکبابخانه  به مساحت 66 متر مربع  مجزى شده از پالك شماره 
24 فرعى از 410 اصلى واقعى در قطعه 6  از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى  مشاعى مى باشد 
2- راى شماره 1489 مورخه 1400/03/20 خانم خدیجه رفاهیتى نجف آبادى فرزند حسین  
نسبت به ششدانگ  قسمتى از یکبابخانه  به مساحت 67/30 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 3 فرعى از 410 اصلى واقع در قطعه6  از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/05/12 - 1166681 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/346

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراء  شماره 1099 و 1098  مورخه 1400/02/26 خانم محبوبه فاضل نجف آبادى فرزند محمد 
قلى   نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى مجتبى قائمى فرزند محمد على نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 150/10 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 755 اصلى 
واقعى در قطعه6  از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى  از طریق مبایعه نامه عادى 
خریدارى از مالک احمد محمد زاده احدى از ورثه اســداله محمد زاده. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/12 - 1166636/ م الف - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/348

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آرء اصالحى  شــماره  1551و 1550 مورخ 1400/03/25 پیرو آراء شــماره 1749 و 1750 
مورخه 1399/03/24 آقاى مسعود محمود پور نجف آبادى  فرزند فتح اله   نسبت به سه دانگ 
مشاع و خانم پروانه سادات قریشى فرزند سید احمد نسبت به سه دانگ مشاع و خانم پروانه 
سادات قریشى فرزند سید احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 
170/50 مترمربع  قسمتى از پالکهاى شماره 197/1 و 195 اصلى واقع در قطعه 5 از بخش 
11 حوزه ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/12 - 1166699 / م الف - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/350

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1812مورخه 1400/04/07 خانم اعظم غالمى قراتپه  فرزند جعفر قلى   نسبت 

به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 140/35 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 42 اصلى 
واقع در قطعه 8  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/12 - 1166447/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از 

طرف آفرین میر عباسى /4/352

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ قسمتى از  یکبابخانه  پالك  شماره 905/4  واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اکرم همتیان   در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/05/18 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 
انتشار: 1400/04/28 -   1166731/ م الف  - رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد  - از طرف  

حجت اهللا کاظم زاده /4/354

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1792 مورخه 1400/04/06 آقاى احسان عرب نجف آبادى فرزند حسنعلى نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 140 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 6   فرعى از 
761 اصلى واقعى در قطعه 4 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى از طریق انتقال 
قطعى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار 
دوم: 1400/05/12 - 1166560 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/356

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1555مورخه 1400/03/25 آقاى امید على مهدور موگوئى فرزند سیف اله نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 141/70مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 3550  
فرعى از 391 اصلى واقعى در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضیان مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/28 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/12 
- 1166710 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/358

آرزوهاى رنگارنگ براى کودکى که بیمارى او را چند روز در هفته مهمان تخت بیمارستان 
مى کند شاید خیلى دست نیافتنى به نظر برسد، مثل آرزوى پلیس شدن براى رضا.

در بیمارستان تخصصى کودکان امام حسین(ع) اصفهان وعده کرده ایم، جایى نزدیک 
به انتهاى بزرگراه امام خمینى(ره) و نرسیده به بلوار دانشگاه صنعتى. صبح زود است اما نه 
براى والدینى که بچه به بغل سراغ از پزشک و پرستار و دارو مى گیرند. عده اى با چشمان 
خواب آلود در محوطه بیمارستان منتظر نوبت شان نشسته اند و از چمدان هاى همراه شان 
معلوم است از شهرهاى اطراف براى درمان کودك بیمار خود بار سفر به اصفهان بسته اند. 
همراهان برنامه امروز یکى یکى از راه مى رسند؛ از دکتر مهرداد معمارزاده رئیس بیمارستان 
تخصصى کودکان امام حســین(ع) و معاونانش گرفته تا محمد عیدى معاون فرهنگى 
شهردار و رئیس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان به همراه مسئولین 
و رابطان برنامه و در نهایت ســرهنگ محمدرضا محمدى رئیس پلیس راهور اســتان 

اصفهان و همراهانش.
منتظر ایستاده ایم که «رضا» کودکى که برنامه امروز به افتخار او ترتیب داده شده به همراه 
پدر و مادر و هستى خواهرش و با شمایل یک پلیس وارد مى شود. پیراهن سفید قبه دار، 
شلوار رسمى سرمه اى رنگ و کاله پلیس راهنمایى و رانندگى قشنگ به تنش نشسته و 
پلیس 6 ساله ما تقاضاى بى سیم هم مى کند. مادر رضا هنرمند، کودك اصفهانى که به 
دلیل بیمارى 3 روز در هفته در بیمارستان تخصصى کودکان امام حسین(ع) دیالیز مى شود 
تعریف مى کند که پسرش از شب قبل چه ذوق و شوقى براى برنامه امروز داشته و چقدر از 

اینکه قرار است آرزویش برآورده شود خوشحال است.
حاال رضا لباس پلیس اش را از دست سرهنگ محمدى رئیس پلیس راهور استان هدیه 
مى گیرد، مى پوشد و عینک آفتابى اش را به چشم مى زند و دست در دست سرهنگ و با 

همراهى رئیس سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان و معاون اجتماعى 
و مشارکت هاى مردمى این سازمان، رئیس بیمارستان امام حسین(ع)، اعضاى خانواده، 
پزشک معالج اش و سایر حاضران به بخش دیالیز بیمارستان مى روند تا هم هدایایى که 
براى رضا تهیه شده به او تقدیم شود و هم مسئوالن حاضر از کادر درمان و سایر کودکان 

بسترى در این بخش با اهداى شاخه هاى گل تقدیر کنند.
ماشین پلیس جلوى در بیمارستان ایستاده و انتظار پلیس کوچک قصه ما را مى کشد. رضا 
انگار که هنوز باورش نشده باشد جلوى در ماشــین منتظر ایستاده و با چشمانى که برق 
شادى در آنها پیداست به ما نگاه مى کند. سرهنگ محمدى از او مى خواهد به فرمانده اش 
سالم نظامى بدهد و در ادامه همراهان سرهنگ رضا را سوار ماشین مى کنند و کمربند 
ایمنى او را مى بندند تا امروز چند ساعتى در نقش یک پلیس راهنمایى و رانندگى ظاهر 
شود. پدر، مادر و هستى خواهر رضا درحالى که اشک در چشمانشان  حلقه زده سوار ماشین 

خود مى شوند و به دنبال ماشین پلیس راه مى افتند.
به گفته ژاله کرمانى رییس اداره مشــارکت هاي فرهنگی و اجتماعی سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان، برنامه «زندگى را دوســت دارم» براى رساندن 
کودکان بیمار به آرزوهاى خاص آنها برنامه ریزى شده و قرار است در ادامه چهار کودك 
دیگر که با بیمارى هاى صعب العالج دســت و پنجه نرم مى کنند هم به آرزوهاى خود 
برسند؛ آرزوهایى از جنس دیدار با عمو پورنگ، مداح شدن، دیدن یک فوتبالیست مشهور 

و سوار کشتى شدن.
محمد عیدى معاون فرهنگى شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان برآورده کردن یکى از آرزوهاى این کودکان را توشه آخرت دانست و 

ابراز امیدوارى کرد دل این کودك و خانواده اش شاد شده باشد.

برنامه «شهر قشنگ» کارى از معاونت ورزشى و تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان به موضوع تفریح، آسیب شناسى و آداب آن پرداخته است.

«شهر قشــنگ» عنوان برنامه اى است که معاونت ورزشــى و تفریحى سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان در 10 قسمت حدود 20 دقیقه اى با موضوع تفریح تولید 
کرده و با اجراى مهران رجبى و هنرمندى محمدرضا نریمانى، عالوه بر فضاى مجازى از 

سیماى مرکز اصفهان نیز پخش شده است. 
رئیس اداره امور تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان با اشاره به 
استقبال مخاطبان از شهر قشنگ و پخش مجدد این برنامه اظهار داشت: در گذشته مردم 
تفریحات سالمى داشتند اما امروزه تفریحاتى جایگزین آنها شده که در مواردى اثرات مخربى 

به همراه دارد، به همین دلیل در برنامه شهر قشنگ به موضوع تفریح پرداختیم.
نفیسه گلشیرازى با اشــاره به موضوعات برنامه شهر قشــنگ افزود: آداب تفریح جمعى، 
شیوه هاى تفریح فرهنگى مانند موسیقى، تئاتر و سینما، تفریح درمانى، پیک  نیک، تفاوت 
تفریح و شبه تفریح مانند پاســاژگردى، دور زدن بى هدف در خیابان ها و رستوران گردى، 
تفریح در خانه با خانواده مانند پانتومیم و آشپزى گروهى، طبقه بندى بازى ها، آسیب شناسى 
تفریحات خاکسترى مانند کشیدن قلیان و وندالیسم، تفریح با دوستان و تفریحات مدرن 10 

موضوعى بوده که در برنامه شهر قشنگ به آن پرداخته شده است.
وى درباره تفریحات خاکسترى ادامه داد: متأسفانه هنوز برخى افراد خط کشیدن روى اتومبیل 
دیگران، زنگ خانه دیگران را زدن و آزار رساندن به حیوانات را نوعى تفریح مى دانند که بهاى 

آنها آزار رساندن به دیگران است. 
وى درباره اقتضائات تفریح با دوستان نیز گفت: گاهى اوقات دوستان در یک سطح اجتماعى 
و اقتصادى نیستند و براى مثال یک نفر مى تواند به گیم نت برود اما دوستش چنین امکانى را 
ندارد اما براى انجام این تفریح خانواده خود را تحت فشار قرار مى دهد. به این ترتیب به خاطر 
انجام یک تفریح، ناخواسته در یک خانواده تشنج ایجاد مى کنیم، بنابراین بهتر است هر کس 

با دوستان هم سطح خود تفریح کند.
رئیس اداره امور تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان به برخى 
پیامدهاى نامطلوب تفریحات مدرن اشاره و بیان کرد: برخى اوقات مراجعه به اینستاگرام یا 
کالب هاوس در حد وب گردى بى هدف است و چون جامعه تفریحى براى افراد تعریف نکرده 

یا خودشان به این امر بى توجه بوده اند رو به تفریحات مدرن آورده اند.
گل شیرازى گفت: برنامه شهر قشنگ مخاطبان را به حال و هواى زمان قدیم مى برد و نشان 
مى دهد که در گذشته تفریح چقدر در زندگى افراد موثر بوده و اتفاقات خوبى به واسطه تفریح 
رقم مى خورده و کانون خانواده ها گرم تر بوده است، اما تفریحات امروزى باعث شده اعضاى 
خانواده به صورت انفرادى و بر اساس سلیقه شخصى به دنبال تفریح و اغلب وب گردى باشند.

وى تصریح کرد: در گذشــته به واســطه دورهمى هاى اعضاى خانواده مشکالت خانواده 
مطرح و رفع مى شد اما هم اکنون فرزندان از مشکالت خانواده بى اطالع هستند چون والدین 
ارتباط زیادى با آنها برقرار نمى کنند. امروزه فرزندان از فضاى مشکالت خانواده دورند و این 
مشکالت براى آنها مهم نیست و تنها به دنبال برآورده کردن خواسته هاى خود هستند. با تولید 
برنامه شهر قشنگ قصد داشتیم بازگشتى به فضاى گذشته داشته باشیم تا خانواده ها بدانند 
مى توانند با روش هاى ســاده تفریح کنند و با پرداختن به این تفریح ها مى توان آسیب هاى 

گوناگون را کاهش داد.
وى با اشاره به دست اندرکاران برنامه شهر قشنگ گفت: این برنامه به همت مجید صدیقى 
کارگردان به نام اصفهانى در سطح باالیى تولید شد که در هر قسمت از حضور کارشناسان 
زبردست، فرهیخته و خبره اصفهان از جمله محمد عیدى، سعید عباسى، حمید ابوطالبى، 
هدایت اله سیاره، عباس شیردل، سیف اله نامدارى، هوشنگ جزى زاده، اکبر خامین، دکتر 

موحدى و پروفسور مهدى نمازى زاده بهره مند شدیم. 
گلشیرازى برنامه شهر قشنگ را تلفیقى از هنر و تفریح دانست و خاطرنشان کرد: موسیقى 
این برنامه توسط محمد نادرى و متناسب با هر بخش تهیه و تنظیم شده است. مهران رجبى 
به عنوان مجرى اصلى و محمدرضا نریمانى هنرمند اصفهانى نیز در بخش استنداپ کمدى 
به ایفاى نقش مى پردازند. این برنامه دو بار از تلویزیون پخش شد که مورد استقبال مردم قرار 

گرفت و جزء برنامه هاى شبکه شاد نیز هست.
 گفتنى است؛ عالقه مندان براى دریافت و تماشاى ویدئوهاى پخش شده مجموعه "شهر 
قشنگ" مى توانند به آپارات سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان به نشانى 

https://www.aparat.com/s.farhangi مراجعه کنند.

کودك بیمار اصفهانى به آرزویش رسید ابتکارى از سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان

زندگى را دوست دارم تفریح درمانى با «شهر قشنگ»



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

مردم! آنچه خدا واجب کرده اســت جزو خواســته هاى خود بدانید و 
در پرداخت حقوق الهى از او یارى طلبید و پیش از آنکه مرگ، شما را 
بخواند گوش به دعوت او دهید. همانا زاهدان اگرچه خندان باشــند، 
قلبشان مى گرید و اگرچه شادمان باشند اندوه آنان شدید است و اگرچه 
براى نعمت هاى فراوان مورد غبطه دیگران قرار گیرند اما با نفس خود 

در دشمنى بسیارى قرار دارند.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
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روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه 1400/05/17 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  
ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، سروش، حدفاصل خ آل خجند و حکیم شفایى، کوچه شهداد شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان طبقه 2- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32299087 اداره مالى و ادارى امور برق منطقه4 و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 32299001 اداره مهندسى و نظارت تماس حاصل 

فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934ـ021، دفتر ثبت نام: 88969737ـ021 و 85193768ـ021 

تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید). 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیراینصورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
مبلغ تضمین 

400140402000093905000004

انتقال نیرو و برقرسانى 
(تجهیز 

پست زمینى و نیرورسانى 
و بهینه سازى شبکه هاى 
فرسوده) در محدوده 

امور برق منطقه 4(شرق)
ـ بسته سه

1400/04/291400/05/061400/05/171400/05/18600,000,000

به گــزارش اداره روابط عمومى مدیریــت درمان تامیــن اجتماعى 
اســتان اصفهان، مدیردرمان تامین اجتماعى اســتان اصفهان گفت: 
بیمارستان هاى دکتر شریعتى و دکتر غرضى اصفهان پس از بیمارستان 
میالد تهران، باالترین تعداد بیماران بسترى کرونا را به خود اختصاص 

دادند.
دکتر على اعتصام پوراظهار کرد: پس از دو بیمارستان دکتر شریعتى و 
دکتر غرضى اصفهان، بیمارستان  حضرت فاطمه الزهرا (س) نجف آباد نیز 
بر اساس گزارش آمارى در بازه زمانى اسفند سال 1398 تا پایان بهمن 
سال گذشته با اختصاص حدود 1/3 درصد از کل بیماران بسترى کرونا 

در بین 73 بیمارستان تامین اجتماعى، در جایگاه سى ودوم بوده است.

وى با اشاره به آمار عملکردى در سطح استان افزود: بر اساس اختصاص  
تخت هاى بسترى،  بیمارستان هاى استان اصفهان اعم از دانشگاهى، 
تامین اجتماعى، نهادهاى دولتى و نظامى، خیریه و خصوصى، ســهم 
مجموع تخت هاى فعال سه بیمارســتان دکتر شریعتى اصفهان، دکتر 
غرضى اصفهان و حضرت فاطمه الزهرا (س) نجف آباد از کل تخت هاى 

فعال بیمارستان هاى استان حدود 10 درصد است.
مدیر درمان تامین اجتماعى اســتان اصفهان گفت: اما در دوره شیوع 
بیمارى کرونا، همواره بیش از 10 درصد ظرفیت، تخت هاى بسترى به 
بیماران کرونا به عهده بیمارستان هاى تامین اجتماعى قرار داده شد و این 
مدیریت با هدف پاسخگویى به نیازهاى مردم و بیمه شدگان محترم، با 

تالش و از خود گذشتگى کادر پزشکى، درمان، پیراپزشکى و پشتیبانى،  
خدمات شایسته اى به بیماران در دوره شیوع کرونا ارائه داده است.

دکتراعتصام پور با بیان اینکه از ابتداى اســفند سال 1398 تا 22 خرداد 
سال جارى تعداد 13 هزار و 439 بیمار مشــکوك و مبتال به کرونا در 
بیمارســتان هاى تامین اجتماعى استان بسترى شــدند، اعالم کرد: بر 
اساس گزارش هاى منتشر شده توسط ســتاد زندگى با کرونا از سوى 
سازمان تامین  اجتماعى، بیمارستان هاى دکتر شریعتى و دکتر غرضى 
اصفهان، پس از بیمارستان میالد تهران، باالترین تعداد بیمار بسترى 

کرونا را به خود اختصاص دادند.
وى در شــرح خدمات تامین اجتماعى به بیماران کرونا، افزود: با شروع 
بحران در اســتان، این مدیریت درمان به صورت فعال ضمن شرکت 
در جلسات ستاد استانى مدیریت کرونا در اســتاندارى و دانشگاه علوم 
پزشکى، نسبت به برنامه ریزى اقدامات مورد نیاز و پیگیرى امور اقدام 

کرد.
مدیردرمان تامین اجتماعى اســتان اصفهان ادامه داد: در قدم نخست، 
کمیته علمى تخصصــى کرونا در ایــن مدیریت تشــکیل و یکى از 
متخصصان عفونى به عنوان دبیر این ستاد (Focal Point علمى) با 
هدف تمرکز در برنامه ریزى و ابالغ دستورالعمل هاى استانى (مبتنى بر 

دستورالعمل هاى کشورى) انتخاب شد.
دکتراعتصام پور گفت: همچنین بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) 
نجف آباد از تاریخ 5 اسفند و بیمارســتان دکتر غرضى اصفهان از تاریخ 
10 اسفند سال 1398 به عنوان بیمارستان معین (ریفرال) و بیمارستان 
دکتر شریعتى به عنوان بیمارستان Clean استان به منظور پشتیبانى از 

نیازهاى تخصصى دو بیمارستان دیگر، تعیین شد.
وى با اشــاره به اختصــاص 34 تخت از تخت هاى بیمارســتان دکتر 
شریعتى در مدت همه گیرى به عنوان بخش ویژه کرونا، تصریح کرد: 
به این ترتیب، بخش مهمى از نیازهاى بسترى بیماران تامین اجتماعى 
مشکوك یا مبتال به کرونا، تامین  شد. سپس از شهریور ماه تا پایان اسفند 
ماه سال گذشته، بیمارستان شریعتى به عنوان ریفرال کرونا فعالیت کرد.

بیمارستان هاى تأمین اجتماعى اصفهان 
در رتبه دوم بسترى بیماران کرونایى

با هدف به حداقل رساندن مشــکالت مردم در زمان کاهش 
شدید فشار آب، عملیات آبرسانى سیار به مناطق مختلف شهر 

اصفهان همچنان ادامه دارد. 
به گفته مدیر سامانه ارتباط با مشتریان شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان، روز شــنبه 26 تیر ماه جارى، 68 
هزار لیتر آب از طریق 8 تانکر سیار در سطح استان 

اصفهان توزیع شد. 
عباس عباســى خاك گفت: بیمارستان غرضى، 
خیابان رباط در شــهر اصفهان، شهرك سیمرغ 
در دولت آباد، روستاهاى مناطق زیار و محله مینا 
دشت فالورجان  روز گذشــته توسط تانکرهاى 

سیار آبرسانى شدند. 
وى افزود: روز شنبه در منطقه چهارشهر اصفهان  
یک تانکر با حجم 17 هــزار لیتر و در منطقه پنج 
یک تانکر با حجم 6 هزار لیتر فرایند آبرسانى سیار 

انجام دادند.  
مدیر ســامانه ارتباط با مشتریان آبفاى اســتان اصفهان در 
خصوص آبرسانى سیار در روســتاهاى اصفهان گفت: چهار 

روستاى راشنان، اسپارت، یفران و حســین آباد از توابع شهر 
زیار، از طریق چهار تانکر با حجم 24 هزار لیتر به صورت سیار 

آبرسانى شدند. 
عباســى خاك ادامه داد: همچنین روز شنبه توسط یک تانکر 

با حجم 6 هزار لیتر محله مینادشت فالورجان و یک تانکر با 
حجم 15 هزار لیتر شهرك سیمرغ در دولت آباد آبرسانى سیار 

انجام شد.

آبرسانى سیار از طریق 8 تانکر در روز شنبه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان از برپایى 
بیش از 350 پایگاه کمیته امــداد براى جمع آورى نذورات در 

اصفهان همزمان با عید سعید قربان خبر داد.
کریم زارع بیان داشت: همزمان با نزدیک شدن به عید سعید 
قربان، براى کمک به معیشت نیازمندان، بیش از 350 دفاتر 
کمیته امداد و مراکز نیکوکارى در سطح استان، آماده دریافت 

نذورات خیران است.
وى با تاکید بر اینکه این عید سعید قربان ، یکى از مناسبت هاى 
ویژه مذهبى براى کمک به مددجویان است، اظهار داشت: این 
نهاد "طرح نذر قربانى" را براى هدفمند کردن نذورات مردمى 

در بیش از 350 پایگاه اجرا خواهد کرد.
کریم زارع با اشاره به اینکه قربانى کردن از جمله سنت هاى 

حسنه در دین مبین اسالم است، گفت: در دفاتر امداد و مراکز 
نیکوکارى خدماتى از جمله جمع آورى نذورات ، ذبح، بســته 
بندى و توزیع گوشــت قربانى، به همشهریان اصفهانى ارائه 

مى شود.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه مردم 
نیکوکار با هر تــوان مالى مى توانند در این امر خداپســندانه 
مشارکت کنند، گفت: قیمت دام ارائه شــده در این مراکز بر 
اســاس نرخ مصوب خواهد بود و هزینه اى بــراى عملیات 
ذبــح از مراجعه کننــدگان دریافــت نمى شــود، همچنین 
این عزیــزان مى تواننــد در صورت تمایل، همه یا بخشــى 
از قربانى خــود را براى کمــک به مددجویــان کمیته امداد

 اختصاص دهند.

برپایى 350 پایگاه کمیته امداد براى جمع آورى نذورات 


