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محتواهاى جدید به کتاب هاى درسى اضافه شودمؤثرترین راه کاهش ترافیک در استان دردسرى جدید به نام فرزاد فرزین! زبانه هاى فرونشست وارد شهر اصفهان شده است  فیل سروش یاد پرسپولیس کرده است! استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

افزایش دما و 
غبارآلودگى از 

آغاز مرداد

فینال اصفهانى ها در باال و پایین جدول
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اجراى 15 طرح  
نورپردازى در شهر اصفهان 

جزئیات حمایت بهزیستى 
اصفهان از اشتغال 

مددجویان

دردسر قطعى برق و آب 
براى نانوایان اصفهان

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: دما و غبارآلودگى هواى اصفهان از اواخر هفته جارى 

افزایش مى یابد. نوید حاجى بابایى با بیــان اینکه پدیده غبار 
محلى به علت وزش باد و گرد و خــاك در اصفهان ادامه دارد، 

4اظهار داشت: سه شنبه وضعیت غبارآلودگى هوا کمتر ...

ابتالى روزانه ابتالى روزانه 1010 کودك اصفهانى به کرونا کودك اصفهانى به کرونا
حدود حدود 14001400 کودك مبتال به کرونا در طول  کودك مبتال به کرونا در طول 55 ماه در بیمارستان امام حسین(ع) بسترى شده اند ماه در بیمارستان امام حسین(ع) بسترى شده اند
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سپاهان، ذوب آهن؛ شب قهرمان شدن و سقوط نکردن

روایت داریوش مهرجویى
 از موفقیت پرى و سارا  

علیرضا فغانى داور بازى
 سرنوشت ساز امشب

طبق اعالم کمیتــه داوران علیرضا فغانى بازى حســاس تیم هاى 
ذوب آهن و نساجى را ســوت خواهد زد. فغانى که پس از نزدیک به 
دو سال غیبت با قضاوت بازى شهرآورد به لیگ برتر خلیج فارس 
بازگشت، حاال یکى از حســاس ترین بازى هاى هفته بیست و 

هشتم را داورى خواهد کرد. آنطور که کمیته داوران...
3

3

وضع کرونایى
 شهر اصفهان 
خوب نیست

3

غول خفته اى به نام گاوخونى

فانتزى بازى در شوراى شهر ششم
«شهردار من کیست؟»؛ ســئوالى است که این 
روزها به صورت بنر در ســطح شهر نصب و یا در 
قالب پیام هاى مصــور در فضاى مجازى به طور 

گسترده منتشر شده است.
ابتدا در متن پیام ها از مردم خواســته شــده بود 
تا در مورد شــاخص ها و ویژگى هایى که براى 
انتخاب شــهردار، الزم اســت تا مد نظر اعضاى 
شــوراى شــهر قرار گیرد، اظهار نظر کنند ولى 
به فاصله کمتر از یک روز، ایــن متن به صورت 
کامل منقلب شــد و پیام هاى مجــازى دیگرى 
از مخاطبیــن خواســته بودند که 3 نفــر از افراد 
مورد نظر خود را به عنوان شــهردار آینده معرفى

 کنند.
با توجه به منابع ارســال پیام و مراکــزى که بنرهاى 

فوق الذکر در مدخل آن آویزان شــده بود، نظرسنجى 
پیرامون اعالم شاخص هاى شــهردار آینده با اعتبار 
بیشترى جلوه کرد و ریشه پیام هاى مربوط به معرفى 
نفرات منتخب براى تصدى مسئولیت شهردارى آینده، 
قاعدتًا به افرادى که متمایل به نقش آفرینى نمایشى، 
دریافت حق سهم انتخاباتى از شوراى شهر و حتى خود 
اظهارى براى کلیددارى شــهر هستند، مى رسد؛ ولى 
در هر حال، باب نقد به شوراى شــهر ششم در همین 

ابتداى کار باز شد.
به صورت کلى نظرخواهى از شهروندان پیرامون امور 
شــهرى و مواردى که به صورت مســتقیم با زندگى 
اجتماعى آنان در ارتباط است، اقدام بدیع و پسندیده اى 
است. البته مشــروط به آنکه این تعامل به طور مستمر 

تداوم داشته باشد... 
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى
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ى 
ه 

در صفحه 5 بخوانید

فرا رسیدن عید سعید قربان مبارك باد

 به گزارش روابط عمومى و امور بین الملل داروسازى فارابى:
مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروسازى فارابى روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 با حضور 66.25 درصد صاحبان سهام، 

حسابرس و بازرس قانونى و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در سالن کنفرانس شرکت کارخانجات داروپخش برگزار شد.
در ابتداى این جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین و سهامدارانى که به صورت آنالین در جلسه حضور داشتند دکتر صفاجو به عنوان رئیس 

مجمع ،آقایان دکتر ارم و فراهانى را به عنوان ناظر و اقاى دکتر همایونى به عنوان دبیر و مدیرعامل شرکت به جایگاه دعوت نمود.
در ادامه  دکتر همایونى مدیرعامل شرکت داروسازى فارابى گزارش هیئت مدیره را در خصوص طرح توجیهى افزایش سرمایه جهت پروژه 

تولید داروهاى خاص را ارائه نمود.
پس از بحث و بررسى و راى گیرى حاضرین در مجمع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 600 میلیارد ریال به مبلغ 1600 میلیارد ریال از محل 

آورده نقدى سهامداران به تصویب رسید.
www.FarabiPharma.ir

افزایش سرمایه 166 درصدى شرکت 
داروسازى فارابى در مجمع عمومى 
فوق العاده صاحبان سهام تصویب شد
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درحالى در فصل برگزارى مجامع عمومى عادى سالیانه 
شرکت هاى بورسى به ســر مى بریم که امکان حضور 
مشموالن ســهام عدالت که روش مســتقیم را براى 
مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند، در مجامع 36 

شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت فراهم شده است.
تمامى مشــموالن ســهام عدالت در روش مستقیم از 
تمامى حقوق و مزایاى سهامدارى (شامل امکان حضور 
در مجمع، رأى دهى و...) برخوردار شدند؛ بنابراین، این 
افراد مى توانند در مجامع عمومى 36 شرکت سرمایه پذیر 
سهام عدالت شخصًا حضور یافته و از طریق اعمال رأى 
خود در تصمیم گیرى هاى این شرکت ها مشارکت کنند.

بر اســاس این گزارش، حدود 19 میلیون از 49 میلیون 
مشمول ســهام عدالت در فرایند آزادسازى این سهام، 
روش مستقیم را براى مدیریت سهام خود انتخاب کرده و 
به طور مستقیم سهام دار 36 شرکت سرمایه پذیر سهام 
عدالت شــدند؛ بنابراین، مى توانند در مجامع عمومى 

عادى سالیانه شرکت هاى مذکور مشارکت کنند.
الزم به ذکر است که شرکت هاى بورسى، ساالنه مجمعى 
را براى اتخاذ تصمیماتى در رابطه با میزان تقسیم سود 
برگزار مى کنند که به نتیجه حاصل از آن ســود مجمع 
گفته مى شود. سودى که شــامل حال سرمایه گذارانى 

مى شود که تا روز مجمع مالک سهام آن شرکت باشند.

یک متخصص بیمارى هــاى عفونى با انتقــاد از آنچه 
«عدم اجراى دستورالعمل هاى ستاد ملى مقابله با کرونا 

در راســتاى کاهش بار بیمارى در کشور» خواند، گفت: 
اگر روند به همین منوال باشــد روزهاى سخت ترى در 

انتظارمان خواهد بود.
مینو محرز با اشــاره به اینکه کرونا تمام برنامه ریزى ها 
را بر هم زده است، گفت: دســتورالعمل ها ابالغ مى شود 
اما کنترلى براى اجراى آن وجود ندارد؛ در حالى که باید 
هرچه سریع تر و قاطع تر عمل کرد. تاکنون خیلى خوب 
کار نکردیم اما از این پس باید با برنامه ریزى پیش رویم و 

حتى با تکمیل واکسیناسیون بازهم شرایط را رصد کنیم.

این متخصص بیمارى هاى عفونى با تأکید بر اینکه جهش 
هندى (دلتا) بدتر از سایر جهش هاست، تأکید کرد: در مورد 

ویروس دلتا انواع واکسن ها بر آن اثر کامل ندارد.
وى درباره پیش بینى از شرایط بیمارى در روزهاى آتى نیز 
گفت: اکنون وضع خراب است، کروناى نوع دلتا فوق العاده 
مسرى است و در صورت ابتال همه خانواده با هم به مراکز 
درمانى مراجعه مى کنند و از بچه هاى کوچک تا پدربزرگ 
و مادربزرگ همه مبتال شده و حالت شدیدترى از بیمارى 
را تجربه مى کنند. به شخصه به لحاظ روحى از دیدن این 
همه زجر تنفسى خسته شدم و اگر روند به همین منوال 

باشد روزهاى سخت ترى در انتظارمان خواهد بود.

سهام عدالتى ها آماده حضور 
در مجامع شرکت ها باشند

مینو محرز:  
وضع خراب است! 

باالخره مدارس 
باز مى شوند؟

عاطفه عابدینــى، دبیر کمیته    ایسنا|
علمى کشــورى کووید 19 درباره نظر وزارت 
بهداشــت در زمینه بازگشایى مدارس در سال 
تحصیلى جدید، گفت: در حال حاضر دو ماه به 
فصل مدارس باقى مانده است و هنوز اظهارنظر 
در این باره زود است. به خصوص اینکه دولت 
جدید هم خواهد آمد و ممکن است تصمیمات 
جدید گرفته شود، اما به نظر مى آید با شرایطى 
که اکنون وجود دارد، فعًال بهتر است که درباره 

بازگشایى مدارس صحبتى نکنیم. 

یک میلیارد پاداش دادیم 
مــل  مدیرعا   خبرگزارى دانشجو |
شرکت توانیر گفت: تاکنون یک میلیارد تومان 
پاداش به گزارش هاى مردمــى و افرادى که 
مراکز غیر مجــاز رمزارز را معرفــى کرده اند 
پرداخت شده است. محمدحســن متولى زاده 
افزود: تاکنون 200 هزار دستگاه ماینر غیرمجاز 
در کشور شناسایى شــده که 27 درصد از این 
تعداد کشفیات را با اطالعات مردمى شناسایى 
و ضبط کرده ایم. وى گفت: این دستگاه هاى 
غیرمجاز که در بخش هــاى مختلف خانگى، 
صنعتى و دیگر مراکز نصب شده بودند با کمک 
دســتگاه هاى قضایى و اطالعاتى شناسایى و 
ضبط شدند که عالوه بر جرایم سنگین حداقل 
تا پایان ســال این دســتگاه ها بازگشت داده 

نمى شوند.

انحالل تکذیب شد
در پى اعالم خبرى مبنى بر تذکر    صبا |
محمدعلى نقدعلى، نماینده خمینى شــهر به 
همراه 38 نفــر از نمایندگان به رئیس جمهور و 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمى در جلسه علنى  
27 تیرماه مجلس شــوراى اســالمى درباره 
جلوگیرى از انحالل گروه کــودك و نوجوان 
شبکه 2، این شــبکه اعالم کرد: «انحاللى در 
کار نیست و این موضوع مبناى واقعى نداشته 
و صحت نــدارد و شــگفت آور اینکه صحت و 
ســقم این موضوع از چه منبــع موثقى مورد 

راستى آزمایى قرار گرفته است.»

باور کنید نمرده ام!
فریــدون بدره اى، نویســنده،    ایسنا|
مترجم و زبان شــناس که روز یک شنبه خبر 
درگذشتش در رسانه ها منتشر شــد، با انتشار 
پیامى این خبر را تکذیب کرد. شهرزاد بدره اى، 
دختر این نویسنده و مترجم پیشکسوت که در 
آمریکا ساکن است اظهار کرد: در ایران خبرى 
پخش شده که مى خواهیم این خبر را تکذیب 
کنیم، من در کنــار پدر (در آمریکا) هســتم و 
ایشــان حالشان خوب است. ســپس فریدون 
بدره اى با بیان اینکه حالش خوب است گفت: 
من زنــده ام و خبر مرگ مــرا در ایران پخش 
کرده اند، نه یکى، نه دوتا و نه ســه تا... چه خبر 

است؟!

سانسور مى تازد
 ، ى ممیــز    روزنامه خراسان|
برنامه هاى گفتگومحــور اینترنتى را نیز درگیر 
حاشیه هایى کرده است. شنبه شب آزاده صمدى 
مهمان برنامــه «پیش گو» با اجــراى پژمان 
جمشیدى بود. تصویر این بازیگر در طول برنامه 
بیشتر از نماى دور نشــان داده شد و مخاطبان 
تنها در چند لحظه کوتاه، شاهد نماى کلوزآپ 
او بودند. پیش از ایــن، تغییر رنگ چهره هانیه 
توسلى و شبنم فرشادجو در برنامه «همرفیق» 
هم حاشیه ساز شده بود و واکنش این دو بازیگر 
را برانگیخته بود. تقریبًا یــک هفته پیش نیز 
هستى مهدوى با انتشار تصویرى از خود و نهال 
دشــتى در «همرفیق» نوشت که این برنامه با 
حضور آنها ضبط شده، اما برنامه به پایان رسیده 

و این قسمت منتشر نشده است. 

کارت زرد به جهرمى
نماینــدگان مجلس شــوراى     آفتاب  نیوز |
اسالمى در جلسه علنى صبح دوشنبه مجلس شوراى 
اسالمى ســئوال عباس مقتدایى، نماینده اصفهان از 
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات را در خصوص علت 
عدم تشریح و شفافســازى در خصوص مفاد قرارداد 
با تلگرام و چرایى محاســبه ترافیک بین المللى براى 
کاربران این شبکه اجتماعى با وجود استقرار CDN هاى 
تلگرام در کشور را بررســى کردند. در نهایت نماینده 
سئوال کننده پس از استماع توضیحات وزیر، قانع نشد 
و ســئوال خود را به رأى گذاشت. نمایندگان مجلس 
شوراى اســالمى نیز اعالم کردند که از توضیحات 

وزیر قانع نشدند.

آب معدنى نفرستید!
ویدیویى از درخواســت     روزنامه خراسان|
یک جهادگر کــه از مردم مى خواهــد آب معدنى به 
سیستان و بلوچســتان نفرســتند، بازتاب زیادى در 
شبکه هاى اجتماعى داشــت. این نیروى جهادى که 
براى کمک به آبرسانى به سیستان و بلوچستان رفته 
مى گوید: «لطفًا براى مردم سیستان و بلوچستان آب 
معدنى نفرستید چرا که با هزینه یک ماشین 18 چرخ 
مملو از آب معدنى مى توان یک تانکر آب تهیه و یک 

ماه به مناطق کم آب آبرسانى کرد.» 

سیالب هایى که هدر رفت
پرویز اوسطى، عضو کمیسیون کشاورزى،    پانا |
آب و منابع طبیعى مجلس بــا بیان اینکه 100میلیارد 
مترمکعب بارش به واسطه هاى ریز ش هاى جوى در 
سیل هاى سال هاى اخیر به دلیل نبود زیرساخت هاى 
آبخیز و آبخوان دارى روانه دریا شــده است، مى گوید 
حکمرانى آب در کشور دچار مشــکل است و این در 
حالى است که اگر بتوان به درستى شرایط را مدیریت 
کرد آثار و تبعات خشکسالى نیز کاهش قابل توجهى 

خواهد داشت.

ادارات تهران
 6 روز تعطیل شد

  فارس| على ربیعى، سخنگوى دولت درباره 
تعطیلى تهــران با توجه به وضعیت قرمز این شــهر، 
اظهار کرد: بنابر به پیشنهاد قرارگاه عملیاتى و کمیته 
امنیتى، اجتماعى و انتظامى ستاد ملى کرونا و موافقت 
رئیس جمهور تمامى ادارات استان هاى تهران و البرز 
از سه شنبه این هفته (امروز) تا یک شنبه هفته آینده 
تعطیل است. وى افزود: بنابر این مصوبه تردد از این
 اســتان ها ممنوع بوده و در صــورت رعایت نکردن 
عالوه بر جریمــه، خودرو نیز از مســیرها بازگردانده 

خواهند شد.

اظهارات بى سابقه «الکاظمى»
   خبر آنالین | «مصطفى الکاظمى»، نخست 
وزیر عراق اعالم کرد که ســه مرتبه هدف سوء قصد 
قرار گرفته اســت.  الکاظمى در مصاحبه با تلویزیون 
العربیه با افشاى این مســئله از ارائه جزئیات راجع به 
مکان و تاریخ این تالش ها و طرف هاى مسئول این 
اقدامات خوددارى کرد. وى افزود: من نگران نیستم 
و نمى ترسم. الکاظمى تأکید کرد که مطابق برنامه اى 
که براى اداره کشور تعیین کرده است ، به انجام وظایف 

خود ادامه خواهد داد.

همدردى آیت ا... جنتى
  ایسنا| آیــت ا... احمد جنتى، دبیر شــوراى 
نگهبان در جلسه این شورا به معضل آب در خوزستان 
اشاره و تأکید کرد: با برادران و خواهران ایمانى خود در 
استان خوزستان ابراز همدردى مى کنیم و از مسئوالن 
مى خواهیم با فوریت مشکالت آنان به ویژه مسئله آب 
را حل کنند و نباید از هیچ کمکى در حل این مســئله 
دریغ شود؛ بنده و اعضاى شوراى نگهبان نیز در کنار 
مردم شریف و عزیز خوزستان هستیم و به اندازه توان 
و مســئولیت خود براى رفع مشــکالت آنان تالش 

مى کنیم.

خبرخوان

...ادامه از صفحه اول
... و صرفًا به انتخاب شهردار خالصه نشود. چه بسا اگر 
این رویه در آینده توسط شوراى شهر ششم تداوم نیابد، 
باید براى اقدام امروز آنان تفاسیر مختلفى از جمله بروز 

رفتار پوپولیستى ارائه داد.
در این میان اگر اقدام منتخبان جدید شوراى شهر را مبرا 
از عوامگرایى بدانیم، در آن صــورت باید از نظرخواهى 
آنان فارغ از نیت نهان آن، تا حدود زیادى اظهار نگرانى 
کرد. چرا که این اقدام در یک دیدگاه مبین ســردرگمى 
اعضاى شوراى شهر اســت. جمع سیزده نفرى آنان که 
از یک لیست واحد به پارلمان شهر راه یافته اند، هر یک 
در ایام انتخابات به ارائه دیدگاه ها و نظرات و برنامه هاى 
خود اشاره کرده و به مردم شهر قول و وعده وافر داده اند و 
مردم نیز بر اساس همین موارد، آنان را شایسته نمایندگى 
در شوراى شهر دانسته و به آنان رأى داده اند. از تجمیع 
دیدگاه هاى منتخبین شوراى شــهر و استراتژى آنان 
براى اداره شهر که خوشبختانه متضاد هم نبوده است، 
به صورت کامل مى توان به شــاخصه هاى الزم براى 
انتخاب شهردار اصفهان رســید و وقتى به این واقعیت 
توجه داشــته باشــیم، نظرخواهى مجدد از مردم براى 
اعالم ویژگى هاى شــهردار آینده تا حدودى بى معنا و 

مفهوم است.
در چند روز گذشــته، نظرخواهى منتخبین شوراى شهر 
بازخوردهاى متنوعى در محافل مختلف داشــته است. 
برخى معتقدند افــراد منتخب از انســجام درونى الزم 
برخوردار نیســتند و تازه در اندیشــه وحدت افکار خود 
هستند. برخى به کنایه مى گویند چون اعضاى منتخب 
از رأى باالیى برخوردار نبوده انــد، براى افزایش جلب 
نظر مردم به تکاپو افتاده انــد و برخى دیگر نیز اعتقاد به 
بى برنامگى پارلمان نشینان آینده دارند و مى گویند در 
ایام انتخابات، قول و وعده ها چنان ماورایى بوده است که 
اجراى آن امکانپذیر نبوده و اعضاى شوراى شهر ششم 

در پى واقع گرایى هستند.
تحلیل هاى عمومى وقتى شــکل ویژه تــرى به خود 
مى گیرد که برخى شنیده ها حکایت از آن دارد که قبل از 
تعیین یا بازتعریف و اعالم عمومى شاخص هاى شهردار 

آینده، شوراى شــهر وارد مصادیق شــده و به صورت 
غیر رسمى در حال بررسى اسامى مختلف براى انتخاب 
شهردار آینده بوده و تعیین شاخص و ویژگى، صرفًا یک 
سرگرمى ابتدایى اســت و آنان به جاى تطبیق مصداق 

با شاخص به دنبال تعریف شــاخص بر اساس مصداق 
نهایى هستند.

با این توصیف و در شــرایطى که در برخى از شــهرها 
و طى همــان ایام تبلیغات انتخاباتى شــوراى شــهر، 
شــهردار مورد نظر کاندیداهاى حاضر در یک لیســت 
واحد، خیلى صریح و روشن به مردم معرفى شده است، 
نظرخواهى به شــکل جدید در اصفهان و درخواســت 
اعالم نظر توسط شــهروندان از طریق ارسال پیامک 
و طى مدت زمانى بســیار محدود، تا حــدود زیادى به 
یک «فانتزى» شبیه اســت که نه تنها اقتدار و انسجام 
پارلمان شــهرى اصفهان را زیر ســئوال مى برد، بلکه 
نگرانى هاى زیادى را هم در زمینه فرصت ســوزى در 
مســیر خدمت به مردم و تأخیر در اصالح اوضاع شهر 

ایجاد مى کند.
متأسفانه طى چهار سال گذشته و بر اساس بى تدبیرى 
اعضاى شوراى شــهر پنجم و همچنین ضعف مفرط 
منتخب آنان در رأس ساختار مدیریت شهرى، اصفهان 
با لطمات و مشــکالت فراوانى مواجه شده که اصالح 
و بهینه کردن شــرایط موجود، حداقل به چند ســال 
زمان نیــاز دارد. عملکرد شــهردار اصفهــان و برخى 
معاونین و مدیران منصوب وى به حدى افتضاح اســت 
که جبران آن در کوتاه مدت میســر نیســت. در چنین 
شــرایطى نه تنها یک روز، بلکه یک ساعت هم براى 
اصالح وضعیت شــهر غنیمت اســت و تنها شــوراى 
شــهر مى تواند در این مســیر یک خیزش مدیریتى را 

ایجاد نماید.
پس چه بهتر که به جاى درگیر شدن با ایده پردازى هایى 
که نتیجه عملیاتى چندانى در پى ندارد، اعضاى شوراى 
شهر به گونه اى اقدام نمایند که شهردار آینده اصفهان 
در یک فرایند منطقى و بــدون هیاهو انتخاب، معرفى و 
از هم اکنون به برنامه ریزى براى اداره مطلوب شــهر 

مشغول شود.

فانتزى بازى در شوراى شهر ششم

روزنامه «همشــهرى» در گزارشــى به واکسیناسیون 
کادر درمان پرداخته اســت.  در جایــى از این گزارش 

آمده است: 
با شــیوع کروناى دلتا، نگرانى از ابتــالى دوباره کادر 
درمان با توجه به اوج درگیــرى آنها با این بیماران، باال 
رفته است. با اینکه حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومى 
سازمان نظام پزشکى و مدیر اورژانس بیمارستان سینا 
مى گوید آمار دقیقى از افرادى که با وجود تزریق واکسن، 
مبتال به کرونا شده اند، وجود ندارد، اما گزارش ها حکایت 
از ابتالى مجدد ایــن افراد به ویــروس دارد؛ هر چند 
که مورد فوت در میان این افرادى که واکســن زده اند، 
گزارش نشده است. کرمانپور در توضیح بیشتر مى گوید: 
«تعدادى از نیروهاى درمان با وجود دریافت هر دو دوز 
واکســن، باز هم به کرونا مبتال شــده اند که این افراد 
معموًال واکسن سینوفارم تزریق کرده بودند. البته تعداد 

آنها قابل توجه نیست.»

براساس اعالم او، تعداد افرادى که با یک دوز دریافت 
واکســن به بیمارى مبتال شــده اند، بســیار بیشتر از 
افرادى است که هر دو دوز واکســن را تزریق کرده اند: 
«گزارش هایى هم به ما رسیده که برخى از افراد، بین دوز 
اول و دوم مبتال به کرونا شده اند، بعضى هم بر اثر تزریق 
واکسن دوز اول به طور سبک یا متوسط، کرونا گرفته اند، 
اما در مرحله دوم واکسیناسیون گزارشى از میزان ابتالى 
شدید افراد به بیمارى داده نشده و اغلب به طور خفیف 

کرونا گرفته اند.» 
او این را هم مى گوید که تاکنون گزارشى از فوت کادر 
درمان بر اثر ابتال به کرونا، پس از تزریق واکســن داده 
نشده است؛ با این حال، این متخصص تأکید مى کند که 
موارد نادرى از مرگ نیروهاى درمان بر اثر لخته شدن 
خون با تزریق واکسن دوز اول آسترازنکا ثبت شده، اما 
در دوز دوم تزریق همین واکســن چنین مواردى دیده 

نشده است.

گروه نخست ورزشکاران اعزامى ایران به المپیک توکیو با 
سختى و خستگى فراوان به دهکده ورزشکاران رسیدند. 
آنها شنبه شب تهران را به مقصد توکیو ترك کردند و یک 

شنبه عصر وارد فرودگاه شهر توکیو شدند.
ورزشکاران سفر پرماجرا و البته خســته کننده اى را تا 
رسیدن به دهکده ورزشــکاران داشتند. ابتدا در فرودگاه 
توکیو  حدود 7 تا 8 ســاعت معطل ماندنــد تا ژاپنى ها  
مراحل ترخیص آنهــا و دیگر کشــورها را انجام دهند. 
باتوجه به اینکه این احتمال وجود داشــت کشــورهاى 
زیادى همزمان به فرودگاه برسند، جاى تعجب دارد که 
ژاپنى ها فکرى به حال این مسئله نکردند تا کاروان ها  

مدت زمان کمترى در فرودگاه معطل بمانند. 
چند کشور از جمله ایران همزمان وارد فرودگاه توکیو شده 
بودند؛ بنابراین، انجام کارهــاى مربوط به ترخیص آنها  
زمان زیادى برد. گفته مى شود قبل از اینکه این کشورها به 

فرودگاه برسند، دو کاروان دیگر در فرودگاه حضور داشتند 
که در میان آنها تست کروناى دو نفر مثبت شده بود همین 

مسئله باعث افزایش سختگیرى ژاپنى ها شد.
ســپس انتقال ورزشــکاران،  چمدان ها و تجهیزات به 
دهکده ورزشکاران نیز حدود دو ساعت زمان برد چرا که 
اتوبوس و کامیون هاى حمل چمدان و دیگر تجهیزات 
کافى نبود و این اتفــاق باعث معطلــى دیگرى براى 

ورزشکاران شد.
باتوجه بــه اینکه ژاپن بــه قانونمنــدى و منظم بودن 
مشهور اســت، بى نظمى که براى انتقال ورزشکاران و 
چمدان ها وجود داشت باعث تعجب شده بود اما همین 
مسئله خستگى و گرسنگى زیادى را براى گروه نخست 
ورزشــکاران اعزامى ایران رقم زد به گونه اى که حتى 
برخى از آنها در حالى که منتظر بودند اتوبوس ها برسند، 

از شدت خستگى گوشه اى از محوطه به خواب رفتند.

به دنبال هجمه هاى ایجاد شده نسبت به لباس رسمى 
طراحى شده براى اعضاى کاروان ورزش ایران، حذف 
این لباس و استفاده از «سِت ورزشى» توسط ورزشکاران  

در مراسم افتتاحیه در دستور کار قرار گرفت.
رونمایى از لباس هاى رسمى و ورزشى اعضاى کاروان 
ورزش ایران در بازى هاى المپیک در حالى شنبه شب و 
همزمان با اعزام اولین گروه ورزشکاران به توکیو انجام 
شد که به فاصله چند ســاعت با انتقادات زیادى توسط 

عموم مردم و کاربران فضاى مجازى مواجه شد.
این در حالى است که از دو ســال پیش براى طراحى و 
نمایش پوشش مسافران توکیو برنامه ریزى شده بود و 

حتى پاِى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و کارگروه مد و 
لباس این وزارتخانه به میان آمد با این حال اما لباس هاى 
رونمایى شده به خصوص در بخش رسمى با اقبال عموم 
همراه نبود بــه گونه اى تصمیم به حذف آن از مراســم 

افتتاحیه گرفته شده است.
قرار بود حضور اعضاى کاروان ایران در مراسم افتتاحیه و 
رژه المپیک همچون سنوات گذشته با «پوشش رسمى» 
انجام شود اما به خاطر هجمه هاى ایجاد شده نسبت به 
لباس طراحى شده، اینگونه تصمیم گرفته شده حضور 
ورزشــکاران و دیگر نمایندگان کاروان ایران در مراسم 

افتتاحیه با «پوشش ورزشى» انجام شود.

رئیس سازمان زمین شناسى و اکتشاف معدن گفت: از هر 
43 مخاطره در جهان تعداد 34 مخاطره در کشور ماست و 

ما تنوع مخاطرات را در ایران داریم.
علیرضا شــهیدى، رئیس ســازمان زمین شناســى و 
اکتشاف معدن در برنامه عنوان کرد: خشکسالى یکى از

 بحران هاى کشــور اســت و تعداد چاه هاى غیر مجاز 
افزایش پیدا کرده و استخراج خارج از توان منابع آبى بوده 

است و پشت بند آن فرونشست داریم.
شهیدى گفت: این فرو نشســت ها موجب از بین رفتن 
حیات مى شود. حتى برخى از نقاط کشور خالى از سکنه 

شده و این براى امنیت کشور خوب نیست.

وى افزود: مــا 660 دشــت داریم که  بیــش از 300 
دشت مان وضعیت قرمز فرو نشست را  دارند. به عنوان 
مثال استان اصفهان وضعت حادى به لحاظ فرونشست ها 
در کشور دارد و زبانه هاى فرونشست به داخل شهر رفته 
است، امیدواریم با راهکارهاى این فرونشست ها کمتر 

آسیب بزند.
شهیدى گفت: بیابان زایى در حال افزایش است همچنین 
ما تبدیل به منبع گرد و غبار در منطقه شده ایم، گرد و غبار  
ایران به سمت پاکستان و هند مى رود. زور طبیعت نسبت 
به انسان بیشتر است ما در کشورى هستیم که سیل، زلزله 

و تغییر اقلیم به شدت وجود دارد.

صنعت اسقاط و بازیافت خودروهاى فرسوده ورشکسته 
شده چون از 220 مرکز اسقاط در سراسر ایران حدود 185 

مرکز تعطیل شده اند.
صنعت اســقاط و بازیافت ارتبــاط تنگاتنگى با آلودگى 
هــوا دارد. اجرا نشــدن قانون هواى پــاك و مصوبات 
دولت مربوط به نوسازى خودروهاى وارده خارج کردن 

خودروهاى فرسوده، عامل این وضعیت نابسامان است.

اسقاط و بازیافت خودروها از ســال 85 و بعد از تصویب 
قانون بودجه این ســال ظهور کرد. همین مصوبه باعث 
شد تعدادى از سرمایه گذاران ایرانى، با صرف هزینه هاى 
میلیاردى دار و ندار خود را براى احداث مرکز اسقاط خرج 
کنند اما دولت دوازدهم با لغو مصوبات و قوانین نه تنها 
مانع رشد این صنعت خصوصى شد، بلکه سرمایه گذاران 

آن را به ورشکستگى کشاند.

محرمانه از واکسیناسیون کادر درمان  بى نظمى عجیب ژاپنى هاى میزبان المپیک

ایران، بدون لباس رسمى در افتتاحیه المپیک!  زبانه هاى فرونشست وارد شهر اصفهان شده است 

صنعتى که اسقاط شد 
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وضع کرونایى شهر اصفهان 
خوب نیست

سـخنگوى دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهـان گفت: 
مشکل اصلى ما در حال حاضر خود شهر اصفهان است، 
برخالف موج هاى قبلى که 50 درصد شـهر اصفهان و 
50 درصد 21 شهرستان استان گرفتار مى شدند، در حال 
حاضر لود اصلى بیماران در خود شهر اصفهان است، البته 
بعضى از شهرستان هاى استان روند ابتال روند مناسبى 
نیسـت و افزایش قابل توجهى در موارد بسـترى دارند. 
آرش نجیمى تأکید کرد: کل استان اصفهان حال خوبى 

ندارد و شهر اصفهان اصًال حال خوبى ندارد.

ذخیره بانک خون اصفهان 
خوب نیست

مدیـرکل انتقال خـون اسـتان اصفهان گفت: بـه تمام 
گروه هاى خونى بـه ویـژه گروه هاى خونـى منفى نیاز 
داریم زیرا ذخیره بانک خون اسـتان حدود پنج روز است 
و مطلوب نیسـت. على فتوحى اضافه کرد: ذخیره بانک 
خون اسـتان باید بیش از هفت روز باشـد و نرمال بودن 
ذخیره بانک خون استان اصفهان مشروط بر ادامه مراجعه 
افراد اهدا کننده است و حضور پیوسته آن ها سبب حفظ 
وضعیت مطلـوب ذخیره بانـک خون مى شـود. به تمام 

گروه هاى خونى به ویژه گروه هاى منفى نیاز داریم.

تصویب تشکیل 4 فرماندارى 
با اعالم زهرا شیخى، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسـالمى روز 27 تیر ماه، مسـأله تشکیل چهار 
فرماندارى جرقویـه، ورزنه، هرند و کوهپایـه در هیأت 
دولت تصویب شد. کمیسیون امنیتى هیأت دولت طى 
هفته هاى گذشـته تنها با تشکیل شهرسـتان جرقویه 
موافقت کرده بود که نهایتاً با تالش نمایندگان شهرستان 
اصفهان کمیسیون امنیتى هیأت دولت با تشکیل چهار 

شهرستان در شرق اصفهان موافقت کرد .

بررسى گران شدن نان 
رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت:پیشنهاد بررسى 
قیمت نان از طـرف این اتاق به کمیته آرد و نان اسـتان 
ارائه شده و این کمیته در حال بررسى و کارشناسى است. 
رسول جهانگیرى افزود: کمیته آرد و نان استان اصفهان 
متولى افزایش قیمت ها در این زمینه است اما هنوز براى 
افزایش قیمت در اسـتان تصمیمى گرفته نشـده است. 
وى ادامـه داد: افزایش قیمت نان اجتناب ناپذیر اسـت 
و با کارهاى دسـتورى و اجبارى نمى تـوان قیمت ها را 

ثابت نگه داشت.

لوله گذارى فاضالب افوس 
عملیات توسـعه لوله گذارى فاضالب قسـمتى ازشهر 
افـوس منطقـه بویین میاندشـت بـه اتمام رسـید. این 
عملیات به منظور توسـعه شـبکه فاضالب شـهرى در 
دستور کار قرار گرفته است. طول شبکه 10 هزار و 500 
متر اسـت و از لوله پلى اتیلـن 300و250و200میلیمتر 

استفاده شده است.

جابجایى و اتصال لوله پینارت
با هدف تعریض خیابان روشـن شـهر، عملیات اتصال 
و جابجایى لولـه 400 میلـى مترى میدان هسـته اى ( 
پینارت) انجام شـد. این عملیات توسـط پیمانـکار و با 
نظارت اداره توسعه و بهره بردارى شبکه آب آبفا منطقه 

یک در مدت یک روز انجام گرفت.

تهدید 44 هزار رأس گونه 
جانورى

منصـور شیشـه فـروش، مدیـرکل مدیریـت بحـران 
اسـتاندارى اصفهـان با بیـان اینکـه 44 هـزار رأس از 
گونه هاى جانـورى نادر و مهـم در اسـتان اصفهان در 
یک میلیون و 200 هزار هکتار مساحت نیاز مبرم به آب 
و علوفه دارند، ابراز داشت: 98 درصد از مساحت استان 
اصفهان دچار خشکسالى شدید شده و باید هر چه زودتر 

این بحث مدیریت شود.

خبر

معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان گفت: به منظور 
پیرایش شــهر اصفهان و رفع نازیبایى ها، پروژه نصب 
پالك هاى آبى و پستى شهر اصفهان تا پایان سال در 7 

منطقه از شهردارى اصفهان اجرایى مى شود.
حسین امیرى اظهار کرد: این طرح در قالب طرح تجمیع 
کد پستى و پالك منازل شــهر اصفهان در دو فاز و از 

ابتداى سال جارى آغاز شده است.
وى با اشاره به امکانات این پالك ها، تصریح کرد: این 
پالك ها داراى امکاناتى مانند کد خوان دیجیتال است 
که امکان دریافت کد پستى و اطالعات دیگر از طریق 
بارکدهاى آن هــا وجود دارد. معاون خدمات شــهرى 

شهردار اصفهان افزود: تاکنون بیش از پنج هزار پالك 
نصب شده است. 

امیرى افزود: بارکدهاى پســتى که حــاوى اطالعات 
کدهاى پستى واحدهاى مسکونى، تجارى و ادارى است 
داراى قابلیت به روزرسانى بوده و نیاز به تعویض فیزیکى 
پالك نصب شده در صورت ایجاد تغییرات در عرصه و 

اعیان هر ملک نیست.
معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان به مشخصات 
هر پالك اشــاره کــرد و ادامــه داد: ابعــاد هر پالك 
14 در 14 ســانتیمتر و از جنس ورق فلــزى به رنگ

 الجوردى است.

رئیس بیمارســتان کودکان امام حســین (ع) اصفهان 
گفت: در پنج ماه گذشــته به طور میانگین روزانه حدود 
10 کودك مبتال به کرونا داشــته ایم و در مجموع حدود 
1400 کودك مبتال به کرونــا ویروس در طول این پنج 
ماه در بیمارستان کودکان امام حسین(ع) بسترى شدند.

مهرداد معمارزاده تصریح کــرد: برخى خانواده ها که به 
کرونا ویروس مبتال مى شــوند، گمان مى کنند کودکان 
به کرونا مبتال نمى شــوند و رعایت را در خصوص آن ها 

انجام نمى دهند.
معمارزاده اضافه کــرد: کرونا دلتا بــه دو صورت حاد و 
سندرم التهاب حاد چند سیستمى در کودکان بروز مى کند 

و نوع دوم بیشتر در کودکانى که به کرونا ویروس مبتال 
شده اند و حدود دو یا سه هفته بعد به بیمارستان مراجعه 
مى کنند، معموًال با تب بــاال و اختالل در عملکرد قلب، 
کلیه، سیستم عصبى و برخى تظاهرات عجیب و مبهم در 

این کودکان بروز مى کند.
وى گفت: در نوع حاد بیمارى کرونا، کودکان با اختالل 
تنفسى مراجعه مى کنند و تعداد تنفس براى کودکان زیر 
یک سال باالى 50 تنفس است و براى کودکان یک تا 
چهار ســال بیش از 40 تنفس در دقیقه است و کودکان 
ممکن است با اسهال، استفراغ و عدم ارتباط با والدین، بى 

اشتهایى و تشنج ممکن است مراجعه کنند.

ابتالى روزانه 10 کودك 
اصفهانى به کرونا

جزئیات پروژه نصب 
پالك هاى پستى جدید 

مراســم تودیع و معارفه رئیس دفتــر تبلیغات حوزه 
علمیه قم، شــعبه اصفهان با حضور حجت االسالم 
واعظى، رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، آیت ا... 
طباطبایى نژاد، امام جمعه و نماینده ولى فقیه در استان 
اصفهان و جمعى از طالب و بــزرگان حوزه علمیه 

اصفهان و قم برگزار شد.
حجت االســالم محمد قطبى، رئیس ســابق دفتر 
تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم، شعبه اصفهان در 
این برنامه اظهار کرد: امروزه در منظومه فعالیت هاى 
فرهنگى در کنار میدان هایى که از دیرباز وجود داشته، 
باید به فعالیت هاى فناورانه نیز روى بیاوریم. امیدوارم 

نتایج، معطوف به حل مسئله باشد و بتواند به جامعه 
اسالمى کمک کند تا به هدف برسیم.

عبدالرسول احمدیان که از این پس مسئولیت ریاست 
دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان را به عهده خواهد 
داشــت هم در این برنامه گفت: از تمام کسانى که 
پیش از این در دفتر تبلیغات اســالمى تالش کرده 
بودند تشکر مى کنم و از همه همکارانم در این دفتر 
همکارى روزافزون را خواستارم. فعاالن دفتر تبلیغات 
اسالمى مجاهدانه در عرصه فرهنگ فعالیت مى کنند. 
در مسیر پیش رو نفسى تازه مى کنیم و پر تالش تر از 

قبل راه پیشینیان را ادامه مى دهیم.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان معارفه شد

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اصفهان گفت: دمــا و غبارآلودگى هواى اصفهان از 

اواخر هفته جارى افزایش مى یابد.
نوید حاجى بابایى با بیان اینکه پدیده غبار محلى به 
علت وزش باد و گرد و خــاك در اصفهان ادامه دارد، 
اظهار داشت: سه شنبه وضعیت غبارآلودگى هوا کمتر 
مى شود اما از روز چهارشنبه با پایدار شدن جو، روند 

افزایشى دما و غبار هوا را خواهیم داشت.
وى با اشــاره به اینکه خنکى هــوا در روزهاى اخیر 
موقتى اســت، افزود: پایان هفته هواى بســیارى از 

مناطق به ویژه غرب استان گرم تر مى شود.

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه بارندگى 24 ساعت 
منتهى به روز دوشــنبه در سمیرم کمتر از یک میلى 
متر بود، ادامــه داد: بارش هاى رگبــارى در برخى 
روستاهاى این شهرســتان به وقوع روان آب منجر 
شــد در حالى که بیشــترین میانگین بارشــى روز 
یکشنبه استان از شــهرضا با 12 میلى متر، کاشان 6 
میلى متر و زرین شــهر 5 میلى متر بوده ضمن اینکه 
در ایستگاه هاى گلپایگان، خوانسار، مورچه خورت و 
فرودگاه اصفهان بارش کمتر از یک میلى متر ثبت 

شده است.

افزایش دما و غبارآلودگى از آغاز مرداد

نایب رییس اتحادیه نانوایان اصفهان گفت: قطعى 
برق و افت فشــار یا قطعــى آب در هفته هاى اخیر 

مشــکالتى را براى نانوایان اســتان به ویژه شهر 
اصفهان ایجاد کرده است.

محمد حسینى افزود: قطعى مکرر یا طوالنى مدت 

برق به مدت یک تا 2 ســاعت یا بیشتر ضرر زیادى 
براى واحدهاى نانوایى به همراه دارد و ممکن است 
به دور ریز شدن مواد اولیه و خمیر آنها 
منجر شــود و نانوایى هاى اصفهان در 
یک ماه گذشته آســیب زیادى در این 

بخش دیدند.
وى اظهار داشت: با توجه به دماى باالى 
هوا در این روزها اگر قطعى برق طوالنى 
مدت باشــد خمیرى که براى پخت نان 

آماده شده، دیگر قابل استفاده نیست.
وى به مشکل آب در واحدهاى نانوایى 
نیز اشاره کرد و گفت: افت فشار یا قطعى 
آب در برخى از مناطــق اصفهان براى 
تعدادى از واحدهاى نانوایى مشــکل ساز شد زیرا 
آنها به آب کافى براى کار خود نیاز دارند و دماى آب 

مصرفى نباید باال باشد.

دردسر قطعى برق و آب براى نانوایان اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان بابیان 
اینکه طى 15 ســال گذشــته هیچ وقت آبــى به عنوان 
حقابه تــاالب گاوخونى تخصیص نیافتــه و این تاالب 
بین المللى، همواره مظلوم واقع شــده است، گفت: این 
غول خفته  ممکن است روزى بیدار شود و با ریزگردهاى 
سمى، استان اصفهان و حتى برخى استان هاى مجاور را 

تهدید کند.
ایرج حشــمتى در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه حقابه 
محیط زیست در این سال ها همیشه روى کاغذ باقى مانده، 
اظهار کرد: تخصیص نیافتن حقابه تاالب گاوخونى این 
زیست بوم وسیع و منحصربه فرد در فالت مرکزى را به 
سمت خشکى صد در صدى کشانده است. آثار و تبعات 
و حساسیت خشک شدن یک زیســت بوم آبى در مرکز 
کشــور و اهمیت حفاظت از آن، زمانى بیشتر مشخص 
مى شود که درنظر داشته باشــیم متوسط بارش سالیانه 
درازمدت ایران با 243 میلى متر، یک سوم متوسط جهانى 

با میانگین 750 میلى متر است، اما تبخیر بیش از سه برابر 
متوسط جهانى است.

وى وضعیت خشک ســالى در اصفهان را باعث کاهش 
خروجى سد زاینده رود دانســت و افزود: همواره میزان 
آبى که پشت سد زاینده رو جمع مى شــود اندك است، 
به طورى که پس از تأمین آب شرب، به جاى اینکه اولویت 
تأمین حقابه زیست محیطى و تاالب گاوخونى مدنظر قرار 
گیرد، آب مربوط به بخش کشاورزى رهاسازى مى شود و 

بخش صنعت هم الجرم باید فعالیت کند.
وى اضافه کرد: در شرایطى که تأمین آب شرب، صنعت، 
کشاورزى، بخشى از آب شرب یزد، باالدست و پایین دست 
در اولویت قــرار دارد، آنچه مظلوم واقع مى شــود حقابه 

زاینده رود و تاالب گاوخونى است.
وى با بیان اینکه در 15 سال گذشته به جز مقدار ناچیز 41 
میلیون مترمکعب در نیمه دوم سال 1398، هیچ وقت آبى 
به عنوان حقابه تاالب گاوخونى تخصیص نیافته که بتوانیم 

رصد کنیم چه مقدار آب به تاالب رسیده، گفت: هیچ وقت 
با وزارت نیرو به توافق نرسیده ایم و همیشه میزان حقابه 
محیط زیست زاینده رود و تاالب در جداول منابع و مصارف 

وزارت نیرو روى کاغذ بوده و عملیاتى نشده است. 
حشمتى با اشــاره به وســعت 47 هزار هکتارى تاالب 
گاوخونى، تأکید کرد: تاالب گاوخونى با زهاب و پســاب 
تصفیه خانه شهر ورزنه احیا نمى شــود. در سال 97-98 
بخش وســیعى از تاالب هاى کشور به خاطر بارش هاى 
خوب احیا شــدند، اما تــاالب گاوخونى جــزو معدود 
تاالب هایى بود که از بارش ها بهره نبرد و این زنگ خطرى 
براى محیط زیست استان است که نحوه بهره بردارى از 
رودخانه زاینده رود در باالدست و پایین دست به گونه اى 
اســت که آبى به تاالب گاوخونى نمى رسد. این موضوع 
باید در برنامه هاى سازگارى با آب و مدیریت زیست بوم 
که در شوراى برنامه ریزى استاندارى مصوب شده مدنظر 

قرار گیرد.

غول خفته اى به نام گاوخونى 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:  گاوخونى ممکن است با ریزگردهاى سمى، 

اصفهان و حتى برخى استان هاى مجاور را تهدید کند

توزیع نشدن ســیمان مشکالت بســیارى را براى 
صنعت ساختمان، واحد هاى تولیدى بتن و طرح هاى 

عمرانى به دنبال داشته است.
رئیس اتحادیه مصالح فروشان شهرستان اصفهان 
را د رحوزه صنعت سیمان خودکفا دانست و گفت: در 
این صنعت مازاد تولید نیز داریم، اما متاسفانه باز هم 

این محصول به دست دالالن مى رسد.
ناصر محمدى افزود: کارگروه تنظیــم بازار توزیع 

سیمان را با اولویت هاى مشــخص از جمله مصالح 
فروشان، واحد هاى تولید بتن و... مصوب کرده، اما 

این مصوبه کامل اجرایى نمى شود.
وى با بیان اینکه کارخانه هاى ســیمان قطغى برق 
را عامل مشــکالت مى دانند گفت: کمبود سیمان 
از اواخر بهار ســال گذشــته آغاز شــده و افزایش 
چندبرابرى ایــن محصول در مدت کوتــاه اخیر به 

ابهامات افزوده است.

تالطم در صنعت خاکسترى اصفهان

استاندار اصفهان گفت: توســعه خطوط ریلى، راه آهن و 
قطار شهرى و اتصال آن به یکدیگر موثرترین راه کاهش 
ترافیک در این استان و به ویژه در مرکز این استان است.

عباس رضایى افزود: ایجاد قطار شهرى اصفهان ، شاهین 
شهر و اصفهان، نجف آباد و یا اصفهان ، بهارستان و وصل 
کردن آن به قطار شهرى کالنشــهر مى تواند زمینه ساز 
کاهش چشمگیر تردد انواع وسایل نقلیه، کاهش ترافیک 

و آلودگى هوا در این منطقه باشد.

وى ادامــه داد: از ســوى دیگــر مســیرهاى ارتباطى 
شهرك هاى صنعتى اطراف اصفهان را باید به این خطوط 
ریلى اتصال داد تا عبور و مرور کارکنان شهرك ها بهبود 
پیدا کند و استفاده از وسایلى مانند مینى بوس و اتوبوس 

کاهش یابد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه براى کاهش ترافیک باید 
راه حل هاى ریشه اى و نه مقطعى مورد استفاده قرار گیرد 
تصریح کرد: امیدواریم در دولت آینــده نیز به این مهم 

توجه شود و توســعه خطوط ریلى و قطار شهرى بیش از 
قبل مورد توجه قرار گیرد.

رضایى با اشــاره به اهمیــت اســتفاده از دوچرخه در 
ترددهاى شــهرى و ایجاد گذرگاه هاى اختصاصى عبور 
دوچرخه ســواران در کالنشــهر اصفهان اظهارداشت: 
این طرح بســیار خوب بود اما در برخى خیابان ها مانند 
حســین آباد و یا منوچهرى به دلیل عــرض کم نیازمند 

بازنگرى است.

مؤثرترین راه کاهش ترافیک در استان 

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: تغییرات کتاب هاى درســى بایــد بصورت 
کارشناسى شــده باشــد و با حفظ محتواى موجود، 
محتواهاى جدید در قالب هاى گوناگون و به روز به 

کتاب اضافه شود.  
آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد در دیدار معاون وزیر 
و دبیرکل شوراى عالى آموزش و پرورش با اشاره به 
تالش اندیشمندان و نویسندگان کتاب هاى درسى 
براى ارائه خوب و مؤثر محتواى درســى به دانش 
آموزان در ســطوح مختلف اظهار داشت: برخى از 
محتواهاى سنگین و سخت کتاب هاى دینى تغییر 
کرده و جاى خود را به محتــواى مفید و کاربردى و 
قابل لمس بــراى دانش آموزان داده اســت که این 
نشان مى دهد کارشناسان آموزش و پرورش نسبت 
به انتخاب مسیر صحیح ترویج و تبیین مطالب دینى 

در کتب درسى آگاه هستند.  
وى با اشاره به تغییرات ایجاد شــده در کتاب هاى 
درســى افزود: تغییرات کتب درســى باید بصورت 
کارشناسى شده باشد، نه اینکه حتى محتواى مفید 
و مؤثر این کتاب ها حذف شــود؛ بهتر است عالوه 
بر حفظ محتــواى موجود، محتــواى جدید هم در 

قالب هاى گوناگون و به روز به کتاب اضافه شود.
نماینــده ولى فقیه در اســتان اصفهــان ادامه داد: 
کتاب هاى آموزش زبان عربى باید تغییر مناســبى 
داشته باشند چراکه هنوز مطالب برخى از این کتاب ها 
بسیار سنگین است؛ بصورت کلى باید گفت که بهتر 
است کتاب هاى درسى با محتواى مناسب به دانش 
آموزان ارائه شود بگونه اى که وقت فراگیر را بیهوده 
نگیرد و در ازاى وقتى کــه از مخاطب مى گیرد به او 

آموزش کاربردى ارائه شود. 

محتواهاى جدید به کتاب هاى درسى اضافه شود

مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان از اجرا و 
بهره بردارى 15 پروژه  جدید نورپردازى با مجموع اعتبار 
220 میلیارد ریال در 15 مکان تاریخى و غیرتاریخى این 

شهر خبرداد.
حسن موذنى گفت: یکى از پروژه هاى سازمان زیباسازى، 
نورپــردازى ســاختمان کتابخانه مرکزى اســت که با 
همکارى طراح این ســاختمان اجرا و در تیرماه جارى به 
اتمام رسید. نورپردازى این کتابخانه عمومى با استفاده از 
ظرفیت پنجره هاى نماى این ساختمان با استفاده از 932 

چراغ داراى طیف نورى پنج رنگ انجام شد.
وى با اشــاره به نحوه نورپردازى پل  دفاع مقدس بیان 
کرد: مجموعه پل هاى دفاع مقدس ســال 1383 براى 
اولین بار در کشــور به روش ال اى دى نورپردازى شد و 
در 16 سال گذشته همواره روشن بود اما با توجه به به روز 
شــدن روش هاى نورپردازى و چراغ هاى  ال اى دى  و 
اینکه دیگر تعمیرات و نگهدارى این نورپردازى مقرون به 
صرفه نبود اکنون با همکارى شهردارى منطقه 6 دوباره با 

نوع چراغ  جدید نورپردازى شده است.
وى همچنین درباره نورپردازى بقاع و تکایاى تخت فوالد 

تصریح کرد: طرح هاى نورپردازى در چهار مکان تاریخى و 
مذهبى خانه حکمت، آرامگاه دهش و تکیه هاى بروجردى 
و تویسرکانى با همکارى منطقه 6 شهردارى اصفهان و با 

مجموع اعتبار چهار میلیارد ریال اجرا شده است.
موذنى نورپــردازى دهانه هــاى فوقانى پــل خواجو را 
یکى دیگر از نورپردازى هاى اجرا شــده توسط سازمان 
زیباســازى عنوان کرد و یادآور شد: تمامى طراحى هاى 
نورپردازى این پل تاریخى با هماهنگى میراث فرهنگى 

صورت گرفته است.
مدیرعامل ســازمان زیباســازى شــهردارى اصفهان 
اظهارداشت: پل آذر نیز توسط ســازمان زیباسازى و با 

همکارى شهردارى منطقه یک نورپردازى شده است.
وى با اشاره به نورپردازى گذر سعدى و گذر پشت مطبخ در 
جوار میدان تاریخى نقش جهان نیز خاطرنشان کرد: این 
نورپردازى ها به روش دفنى و با هماهنگى میراث فرهنگى 

و با همکارى شهردارى منطقه 3 صورت گرفته است.
موذنى همچنین به پروژه نورپــردازى درختان خیابان 
فردوســى با اســتفاده از 300 چــراغ در حدفاصل پل 
فردوسى تا خیابان منوچهرى اشاره و تصریح کرد: تمامى 

نورپردازى ها با رعایت اصول فنى و زیســت محیطى، 
طراحى، اجرا و نصب شده است.

وى همچنین گفت: نورپردازى ایســتگاه مترو 25 آبان 
با بهره گیرى از 40 هزار پیکســل ال اى دى  با سازه اى 
سبک و کم حجم با پوشش کامل دو نماى غربى و جنوبى 

ساختمان اجرا شده است.
وى از نورپردازى عرشه ها و ستون هاى پل سردارشهید 
سلیمانى و روشنائى زیرگذر آن با صرف هزینه 65 میلیارد 
ریالى خبرداد و افزود: در این طرح از حدود 2 هزار و 350 

چراغ وال واشر، دفنى و پرژکتور استفاده شده است.
موذنى یادآورشد: سى و ســه پل در 2 بخش نورپردازى 
دهانه هاى پایینى و فوقانى و بدون هیچ تخریب و آسیبى 
به این ابنیه تاریخى با اســتفاده از چراغ هاى ال اى دى 
با ولتاژ پایین براى حفط ســالمت و امنیت شــهروندان 

نورپردازى شده است.
وى همچین  از نورپردازى مسجد شیخ لطف ا... واقع در 
میدان نقش جهان با اســتفاده از 56 پرژکتور و با صرف 
هزینه هشت میلیارد ریالى خبرداد و گفت: این پروژه در 

دست اقدام است.

اجراى 15 طرح  نورپردازى در شهر اصفهان 
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آگهى تغییرات
 شــرکت صنایع ذوب و تکمیل آپادانا شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1189 و شناسه 
ملى 10260480002 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى مــورخ 1400/02/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمود نادى چقادرى 
به کدملى 1091275254 و فاطمه تقى زاده نیا به 
کدملى 1190097117 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند ترازنامه و حســاب سود و زیان 
ســال مالى 97الى 99 به تصویب رسید.روزنامه 
کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1165121)

آگهى تغییرات
شــرکت آلیاژ ساز اسپادانا شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 41607 و شناسه ملى 
10260593346 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1400/03/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا ثابت نایب رئیس هیات مدیره 
و یکى از سه امضاى حجت اله رضایى یا سید 
محسن کاظمى طبائى یا عفت بابائى خوزانى 
با مهر شرکت معتبر اســت .ضمنا در سمت ها 
تغییرى حاصل نگردید اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1165122)

آگهى تغییرات
شرکت آسیا ســان کاال شرکت ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 48193 و شناســه ملــى 
10260664000 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1400/04/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از طریق 
مطالبات حال شده و صدور ســهام جدیداز مبلغ 
6000000000ریال به 20000000000 ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه اساســنامه بشرح 
زیراصالح شد : . ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلغ 20000000000ریال نقدى اســت که به 
2000000 سهم با نام عادى10000 ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1165123)

آگهى تغییرات
شرکت طبیعت ســبز دانژه سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 50172 و شناســه ملى 
10260686433 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 
1400/03/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : 
تعداد اعضاى اصلى هیــات مدیره مندرج در 
ماده 31 به سه الى 10 نفر تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1165828)

آگهى تغییرات
شرکت هما صنعت آپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 55742 و شناســه ملى 14005648382 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نادر 
نادرى کتکى6299654422 به سمت مدیرعامل 
و ســروگل پرندوش گندمانى 6299711361 به 
ســمت رئیس هیات مدیره و مژگان نادرى کتکى 
4640102895 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیر عامل و مهر 
شرکت معتبر است . ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1165872)

آگهى تغییرات
شرکت عمران سوله برج سهامى خاص به شماره 
ثبت 47185 و شناســه ملى 10103151167 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/03/17 مسعود کرمى بشماره ملى 
1112036581 - مهرداد بختیارى بشماره ملى 
1754501842 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 
98 بتصویب رســید . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1165877)

28 تیر ماه سیزدهمین سالروز درگذشت خسرو شکیبایى بود. 
رضا بابک که در سال هاى دورتر با شکیبایى همکارى و دوستى 
داشته، درباره گوشه هایى از فعالیت هاى شکیبایى مى گوید که 
شاید کمتر شنیده باشیم.  روایت او را  از سال هاى آغازین ورود 

شکیبایى به فضاى هنرى مى خوانیم:
خسرو دانشــجوى دکتر کوثر نبود. او با ما دوست بود و مدام 
با یکدیگر در تمــاس بودیم. دکتر محمد کوثــر که یکى از 
بزرگ ترین اســتادان تئاتر ما بود و در دوره طالیى دانشکده 
هنرهاى زیبا جزو اســتادان این دانشکده بود، وقتى آن همه 
اشتیاق را در خســرو دید، او را دعوت به کار کرد و این چنین 
بود که ما در تله تئاتر «هنرى چهارم» با هم همبازى شدیم. 

نمایشى تلویزیونى که دکتر کوثر خود آن را کارگردانى کرد.
در آن مقطع آقاى داود رشــیدى مدیر گروه فیلم و ســریال 
تلویزیون بود و تالش بسیارى داشت براى زنده نگه داشتن 
و تکامــل تئاتر تلویزیونــى. ما هم در همــان دوره نمایش 
«هنرى چهــارم» را کار کردیم. زمانى که اســتادانى مانند 
حمید سمندریان و اسماعیل شــنگله و ... مسئولیت انتخاب 
نمایشــنامه ها را براى تولید تئاتر تلویزیونى بر عهده داشتند. 
این تله تئاتر هم به صورت سیاه و سفید ضبط شد و سال بعد 

تلویزیون رنگى شد.
خســرو تالش گر بود، باهوش بود، او بــراى ورود به دنیاى 

بازیگرى کوشش بسیار کرد. از صفر آغاز کرد، حتى از نظر مالى 
بنیه چندان قدرتمندى نداشت ولى او پر از شور و عشق و البته 

تالش و کوشش بود.
ما نسل عاشقى بودیم و استادان توانمندى هم داشتیم. بخت با 
ما یار بود که با بزرگانى مانند دکتر کوثر کار کردیم. تمرین هاى 
او آنچنان سنگین بود که سالن تمرین از عرق ما خیس مى شد 
تا جایى که ناچار بودیم زمین را تى بزنیم که از لیزى اش، ُسر 
نخوریم. دکتر کوثر استاد بســیار خاصى بود. ما هم به دنبال 
شیوه هاى نوین هنر بودیم. او از بدن و حرکت آغاز مى کرد و 
به متن مى رسید. شنیده ام که شیوه تدریس او هنوز هم به کار 

گرفته مى شود.
اما همه عشق خسرو شکیبایى جوان، بازیگرى نبود. او براى 
ورود به گویندگى و دوبالژ هم قرار و آرام نداشت. اما با آن همه 
گویندگان حنجره طالیى و در آن دوره که دوبله ایران در اوج 
بود، راهیابى به این حوزه آســان نبود. اینها به کنار، به خسرو 
ایراد گرفته بودند که «سین» و «شین» اش مى زد و این یک 
نقطه ضعف بود ولى خسرو با هوشمندى تمام همین ویژگى را 
به نفع نقش، رنگ آمیزى شخصیت و زیبایى کالم و گفتارش 
به کار بست. بیان او با همین ویژگى شیرین شده بود. او چنین 

کارهایى انجام مى داد.
من و خسرو دوست مشترکى داشــتیم که در رادیو فعال بود. 

معموال در خانه او یکدیگر را مى دیدیم. خسرو بسیار دوست 
مى داشت به سینما هم راه پیدا کند. چند سالى بعد از شروع کار 
ما در تئاتر، براى بازى در فیلمى قرارداد بسته بودم ولى پروژه 
عقب افتاد و من هم مشغول کار دیگرى شدم. بعد از چند ماه 
دوباره تماس گرفتند و گفتند قرارداد تازه اى مى بندیم که گفتم 
در پروژه دیگرى مشغول شده ام. روزى خسرو براى دیدنم به 
واحد نمایش آمد، همان جایى که بعدها ما را اخراج کردند. 
از من پرسید چرا بازى در آن پروژه را قبول نکرده ام. ماجرا 
را برایش توضیح دادم. قســمم داد که مشکل دیگرى 
نداشته ام که گفتم چنین چیزى نبوده و بعد گفت «با من 
صحبت کرده اند و مى دانم قبل از من به تو گفته بودند. 
باید به تو خبر مى دادم و از تو اجازه مى گرفتم.» او این 

اندازه با معرفت بود. 
خسرو بعد از ورود به سینما بیشتر در این عرصه 
فعالیت کرد. نقش هاى درخشــان زیادى به 
او سپرده شــد و خســرو هم واقعا خوب بود. 
مى دانســت چگونه نقش را رنگ آمیزى کند، 

از کالم، حرکات بدن و اشیاء کمک مى گرفت تا 
نقش را هر چه بیشتر دیدنى کند. او خیلى تالش 

کرد تا به جایگاهى شایسته در هنر ما دست پیدا کند و 
تالشش هم به خوبى به ثمر نشست.

براى سالروز درگذشت بازیگر خاطره ساز

وقتى «سین» و «شین» نقطه قوت 
خسرو شکیبایى شد

ال در خانه او یکدیگر را مى دیدیم. خسرو بسیار دوست 
شت به سینما هم راه پیدا کند. چند سالى بعد از شروع کار 
ئاتر، براى بازى در فیلمىقرارداد بسته بودم ولى پروژه

فتاد و من هم مشغول کار دیگرى شدم. بعد از چند ماه 
 تماس گرفتند و گفتند قرارداد تازه اى مى بندیم که گفتم 
ژهدیگرى مشغول شده ام. روزى خسرو براى دیدنم به 
مایش آمد، همان جایى که بعدها ما را اخراج کردند. 
پرسید چرا بازى در آن پروژه را قبول نکرده ام. ماجرا 
ش توضیح دادم. قســمم داد که مشکل دیگرى 
ه ام که گفتم چنین چیزى نبوده و بعد گفت «با من 
ت کرده اند و مى دانم قبل از من به تو گفته بودند. 
اجازه مى گرفتم.» اواین  توخبرمى دادمو از تو

با معرفت بود.
 بعد از ورود به سینما بیشتر در این عرصه 
ت کرد. نقش هاى درخشــان زیادى به 
ده شــد و خســرو هم واقعا خوب بود. 
ســت چگونه نقش را رنگ آمیزى کند، 

م، حرکات بدن و اشیاء کمک مى گرفت تا 
را هر چه بیشتر دیدنى کند. او خیلى تالش 

 به جایگاهى شایسته در هنر ما دست پیدا کند و 
ش هم به خوبى به ثمر نشست.

ز

طه قوت 
د

داریوش مهرجویى ضمن اشاره به اینکه در حال 
حاضــر 99 درصد فیلم هایى که در دنیا ســاخته 
مى شود بر اســاس یک رمان، قصه و مواردى از 
این دست است، بیان کرد که در آثار سینمایى اش 

بیشتر تصرف کرده است نه اقتباس.
وى گفت: این یک مساله عمومى است و یک چیز 
خاصى نیست، چرا که همه وقتى با من صحبت 
مى کنند مدام مى گویند که شما اقتباس کرده اید 
اما به این کار اقتباس نمى گویند و نام آن اقتباس 
نیست. اقتباس این است که ماجرا را مو به مو در 

تصویر تکرار کنى.
این کارگردان مطرح ســینماى ایــران در ادامه 
عنوان کرد: وقتى تو از اثرى خیلى خوشت مى آید 
و مى فهمى بــراى خودت اســت، آن را تصرف 
مى کنى و هر طــور که دلت بخواهــد و به یک 
شــکل دیگر در مى آورى. در آثار من معموًال آن 
قصه هایى که از کسان دیگر گرفته ام، تبدیل به 
یک داســتان دیگر، یک فلسفه و یک فکر دیگر 
شده، این مسائل مهم است که شما ببینید چطور 
مى شود این کار را کرد و این دو را با هم تلفیق کرد. 
بنابراین این یک اثر دیگر است. در حال حاضر مد 
شده که منتقدان ما مدام از واژه اقتباس استفاده 
مى کنند اما این اقتباس نیست؛ این کار تصرف و 

یک کار مرسوم است.
مهرجویى گفــت: من از جوانــى و نوجوانى 

ادبیات دنیا و کشــورها را دنبال مى کردم. 
رمان ها را از یک کتاب فروشــى که 

ســر کوچه ما بود کرایه مى کردم و 
مى خوانــدم. به مطالعــه ادامه 

دادم، زمانى کــه در خارج از 
کشور بودم، به تمام رمان ها 
و کتاب هاى فلســفى که به 
زبان انگلیسى و فرانسه بود 
تسلط داشتم، همه را خوانده 
بودم و مى دانستم که چه 
هست. بعضى داستان ها 

یک ســاختار و کاراکترهایى دارنــد که به ایران 
مى خورد. مثل ”خانه عروسک“ که به فیلم "سارا" 
تبدیل شد و یا داستان فرنى اند زوئى از سالینجر 
و یک داستان دیگر به نام مارماهى که من این ها 
را با هم ترکیب و تبدیل به یک داســتان، فکر و 

موقعیت جدید کردم.
مهرجویى همچنین در پاســخ به این سوال که 
کدامیک از این تصرف ها توانسته دست کم براى 
او راضى کننده باشد، گفت: فکر مى کنم "پرى“ 
خیلى ورزیده است و داستان قوى و قشنگى از آن 
در آمده است. "سارا" هم همینطور بود که استقبال 
زیادى از آن شد، چند بارى هم آن را در تلویزیون 
پخش کردند و یک کتاب هم راجع به آن نوشته ام.

انتشار خبرهایى مبنى بر اینکه صداى فرزاد فرزین بر روى 
تیتراژ یکى از سریال ها، این پروژه را براى پخش با مشکل 
مواجه کرده است، حاکى از حاشیه اى جدید براى شبکه 

نمایش خانگى است.
در شرایطى که شبکه نمایش خانگى روزهاى پرالتهابى 
را در حوزه تولید و پخش ســریال ها پشت سر مى گذارد 
و پس از حل مشــکل «مى خواهم زنده بمانم»، نوبت به 
«زخم کارى» رسید که با مانعى به نام سانسور مواجه شود 
و تاکنون هم جلسات دو طرف (تولیدکنندگان و سازمان 
تنظیم مقررات صوت و تصویــر فراگیر) به نتیجه قطعى 
نرسیده اســت، حاال خبرها، حاکى از مشکل جدید پیش 

آمده، براى یکى از پروژه هاى در آستانه پخش است.
روز یکشنبه  خبرهایى منتشر شــد، مبنى بر اینکه تیتراژ 
سریال «میدان سرخ» مورد تایید قرار نگرفته است و براى 
رسیدن این مجموعه به پخش، باید صداى فرزاد فرزین 

از تیتراژ حذف شود.
«میدان سرخ» به کارگردانى ابراهیم ابراهیمیان و بهرام 
بهرامیان و به تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى از جدیدترین 
تولیدات پلتفرمى است که قرار بود به زودى پخش آن آغاز 
شود. ایجاد مشکل براى پخش ســریال به تایید ابراهیم 
ابراهیمیان در فضاى مجازى رســید و پــس از او، فرزاد 
فرزین هم در یک استورى نوشت: «خدایا تا حاال که به من 

صبرش رو دادى از این به بعدم بده…».
اما در پى انتشار این مطالب، على ســعد، معاون کاربران 
و تنظیم گرى اجتماعى ســاترا، در پیامى در توییتر بدون 
اشاره به نام فرزاد فرزین و سریال، نوشت: «درخصوص 
خبرى که منتشر شد، اعالم مى شود حیطه مسئولیتى ساترا 
تصمیمات تخصصى رسانه است و در مورد صالحیت افراد 
اظهارنظرى ندارد. مالحظات مراجع قضایى، استعالمى، 
و نظارتى که به صورت رسمى ابالغ مى شود، براى همه 

دستگاه هاى فرهنگى و پلتفرم ها الزم االتباع است.»
حاال پرسش اینجاســت، در شــرایطى که حضور فرزاد 
فرزین در ســریال دیگرى از شبکه نمایش خانگى بدون 
مشکل اتفاق مى افتد و این بازیگر و خواننده پیشتر هم در

 ســریال هایى چون «مانکن» و «عاشــقانه» در شبکه 
نمایش خانگى مقابل دوربین رفتــه، چه اتفاق جدیدى، 
مى تواند منجر به این تصمیم شود و اینکه مشکل اصلى 
تصمیم گیرندگان، در حال حاضر با خود این خواننده است 
یا قطعاتى با عنوان «زخم» و ... که به تازگى براى سریال 
اجرا کرده است. این در حالى است که به نظر مى رسد دلیل 

این اتفاق قطعه جدید فرزاد فرزین باشد.
فرزین چندى قبل موزیک ویدئویى از قطعه جدید خود را 
در اینستاگرامش منتشر کرد که مربوط به سریال «میدان 
سرخ» است. این قطعه فرزین که «زخم» نام دارد به نظر 

مضامینى اعتراضى دارد. 

دردسرى جدید به نام فرزاد فرزین! 

تهیه کننده سریال پرمخاطب «خانه امن» گفت: پس از 
پخش فصل اول این سریال و استقبال کم نظیر بینندگان 
و درخواست مخاطبان، فصل دوم سریال ساخته مى شود.

ابوالفضل صفرى گفت: پس از پایان پژوهش، تحقیقات 
و طراحى قصه هــا، نگارش «خانه امن 2» توســط تیم 

نویسندگان آغاز شده است.
وى ادامه داد: فصل دوم خانه امن مانند فصل نخســت 

برگرفته از پرونده هاى واقعى امنیتى کشور است. در این 
فصل کار در ابعاد ملى اســت و تمرکز روى پرونده هاى 
ضد جاسوسى و ضد تروریســم است. صفرى تاکید کرد: 
کارگردانى فصل دوم مانند فصل اول برعهده احمد معظمى 
اســت و با توجه به بازخورد فصل اول، تصمیم سازمان و 

سیمافیلم بر این است که فصل دوم نیز ساخته شود.
وى گفت: در حال حاضر تیم نویسندگان کار خود را آغاز 

کرده اند و به محض مهیا شــدن شرایط تولید فصل دوم 
آغاز خواهد شد.

ابوالفضل صفرى تهیه کننده سریال «خانه امن» به عنوان 
پنجمین تجربه همکارى، با احمد معظمى در فصل دوم 

همکارى خواهد کرد.
معظمى پس از پایان تصویربردارى سریال جدیدش یعنى 

ســریال خاتون جدیدترین ســاخته تینا پاکروان در شبکه «سرجوخه»، «خانه امن 2» را کلید مى زند. 
نمایش خانگى، بازیگر مشــهور جدید خــود را با گریمى 

متفاوت و خاص معرفى کرد.
گریم یکى از مهمترین بخــش هاى مهم عرصه بازیگرى 
است که توسط چهره پردازان انجام شده و بازیگران با چهره 

و ظاهرى متفاوت مقابل دوربین قرار مى گیرند.
در کشورمان گریمورهاى مشهورى وجود دارند که آثار خلق 
شده توسط آنها بى نظیر و خارق العاده است. مجید اسکندرى 
یکى از چهره پردازان مطرح ایرانى است که آثار خارق العاده 
او را در بسیارى از فیلم و سریالها مشاهده کرده ایم. سریال 
خاتون جدیدترین پروژه مجید اســکندرى است که گریم 

بازیگران آن را بر عهده دارد.
صفحه رسمى سریال خاتون اولین ساخته تینا پاکروان در 
نمایش خانگى، بازیگران خود را یک به یک معرفى کرده 
و در جدیترین معرفى خود، از گریم خاص و متفاوت عاطفه 

رضوى بازیگر جدید این سریال رونمایى کرد.
عاطفه رضوى در سریال خاتون ایفاگر نقش«قدرت» است.

گریم متفاوت 
بازیگر مشهور «خاتون»

نادر ســلیمانى به  عنوان جدیدترین بازیگــر در مجموعه 
تلویزیونى«کلبــه عمو پورنــگ» بــه کارگردانى احمد 
درویشعلى پور و تهیه کنندگى مسلم آقاجانزاده حضور دارد و 
از این پس در نقش «عسل» به ایفاى نقش خواهد پرداخت. 
این مجموعه در قالب نمایشــى و برخــوردار از بخش ها 
و آیتم هاى متنــوع و جذابى با رگه هاى طنز اســت که به 
موضوعاتى همچون تحکیم روابط کــودکان و خانواده و 
پرداختن به مفاهیم سبک زندگى ایرانى- اسالمى، تشویق 
به حفظ محیط زیست و رعایت مسائل شهرى و احترام به 

قوانین مى پردازد. 
داریوش فرضیایى، کمند امیر سلیمانى، سپیده خداوردى، 
امیرغفارمنش، رامین ناصرنصیر، فرهاد بشــارتى، ســپند 
امیر سلیمانى، آرش میراحمدى، آرش نوذرى، امیر سهیلى، 
ابراهیم شــفیعى، افشین سنگ چاپ، سوســن پرور، سارا 
منجزى ، مهرداد مصلحى، امیر معمار و امیر محمد متقیان 
با هنرمندى ســعید امیر  ســلیمانى و محمدرضا داوود نژاد 

بازیگران این مجموعه تلویزیونى اند.

نادر سلیمانى، عسِل 
«کلبه عمو پورنگ» شد

روایت داریوش مهرجویى
 از موفقیت پرى و سارا  

فصل دوم «خانه امن» ساخته مى شود

کرار کنى.
ردان مطرح ســینماى ایــران در ادامه 
رد: وقتى تو از اثرى خیلى خوشت مى آید 
مى بــراى خودت اســت، آن را تصرف 
 و هر طــور که دلت بخواهــد و به یک

 دیگر در مى آورى. در آثار من معموًال آن 
ى که از کسان دیگر گرفته ام، تبدیل به 
ــتان دیگر، یک فلسفه و یک فکر دیگر 
ن مسائل مهم است که شما ببینید چطور 
ین کار را کرد و این دو را با هم تلفیق کرد. 
ین یک اثر دیگر است. در حال حاضر مد 
 منتقدان ما مدام از واژه اقتباس استفاده 
اما این اقتباس نیست؛ این کار تصرف و 

مرسوماست.
ى گفــت: من از جوانــى و نوجوانى 

نیا و کشــورها را دنبال مى کردم. 
را از یک کتاب فروشــى که 

چه ما بود کرایه مى کردم و 
ــدم. به مطالعــه ادامه 

انى کــه در خارج از 
رمان ها  به تمام دم،
هاى فلســفى که به 
لیسى و فرانسه بود 
شتم، همه را خوانده 
ى دانستم که چه 
عضى داستان ها 

"در آمده است. "سارا" هم همینطور بود که استقبال 

در تلویزیون زیادىاز آن شد، چند بارى هم آن را
پخش کردند و یک کتاب هم راجع به آن نوشته ام.

ساخت موســیقى تازه ترین اثر ســعید سهیلى توسط 
حبیب خزائى فر به پایان رسید.

فیلم «گشت ارشاد 3» به کارگردانى سعید سهیلى هم 
اکنون در مراحل فنى پس از پایان فیلمبردارى قراردارد 
و ساخت موسیقى این فیلم توسط حبیب خزائى فر به 

تازگى به پایان رسیده است.
حبیب خزائى فر که در کارنامه خود ســاخت موسیقى 
فیلم هــاى همچون «التــارى»، «درخــت گردو»، 
«ماجراى نیمروز 2 رد خــون» را در کارنامه دارد این 
روز ها با موسیقى ســریال «زخم کارى» مورد توجه 

عالقمندان قرار گرفته است.
فیلم سینمایى «گشت ارشــاد» در سال 91 و «گشت 

ارشاد 2» در سال 95 ساخته شد و هردو فیلم در گیشه 
با اســتقبال خوب مخاطبان همراه شدند و پیش بینى 
مى شود با فعالیت عادى سینما ها و اکران «گشت ارشاد 

3» این اتفاق در سرى سوم فیلم هم تکرار شود. 
ساعد ســهیلى، پوالد کیمیایى، بهنام بانى، میرطاهر 

مظلومى، نازنین کیوانى، مبینا رحمتى، اسدا... منجزى، 
امیر محاســبتى، اشــکان عقیلى، مهدى دانایى فرد، 
با معرفى علیرضــا خواجه نیــا و با هنرمنــدى امیر 
جعفرى گروه بازیگران «گشــت ارشاد 3» را تشکیل

 مى دهند.

پایان ساخت موسیقى 
«گشت ارشاد 3»
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هفته بیست وهشتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس امشب (سه شنبه 
29 تیرماه) با برگزارى هشت دیدار  همزمان برگزار مى شود که در یکى از این رقابت ها 
سپاهان اصفهان در ورزشگاه امام رضا(ع) مشــهد به مصاف پدیده خواهد رفت و 
در دیدارى دیگر تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشــگاه فوالدشهر میزبان تیم نساجى 

مازندران است.

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در هفته بیست و هشتم 
رقابت هاى لیگ برتر به مصاف تیم پدیده مشهد خواهد 

رفت.
لیگ بیســتم به هفته هاى پایانى خود رسیده و سپاهان 
در مهمترین بازى هفته بیست و هشتم به مصاف پدیده 
مشهد مى رود. دیدارى حساس و فینال گونه که نتیجه 
آن عالوه بر 2 تیم برگزارکننده، براى پرسپولیس و حتى 
استقالل نیز از اهمیت باالیى برخوردار بوده و مى تواند 
معــادالت قهرمانى را تا حدودى حل کند. زردپوشــان 
اصفهانى تنها 2 امتیاز با صدر جدول فاصله دارند و با توجه 
به بازى هاى باقیمانده، هــر نتیجه اى به غیر از پیروزى 
مقابل پدیده، شرایط قهرمانى پرســپولیس را تسهیل 

خواهد کرد.
سپاهانى ها در حالى راهى آماده مصاف با پدیده مى شوند 
که در جام حذفى مقابل فوالد خوزستان تن به شکست 
داده و از گردونه رقابت ها حذف شدند. شاگردان محرم 
نویدکیا هفته گذشــته در رقابت هاى لیگ برتر صنعت 
نفت آبادان را با نتیجه 4 بر یک شکست دادند تا همچنان 
از مدعیان اصلى قهرمانى لیگ بیســتم لقب بگیرند. در 
آن سو پدیده که هنوز روى کاغذ از شانس اندکى براى 
کسب سهمیه آسیایى برخوردار است؛ هفته گذشته مقابل 
نساجى مازندران تن به شکست داد تا براى باقى ماندن 

در کورس کسب ســهمیه، چاره اى جز پیروزى مقابل 
سپاهان نداشته باشد.

زردپوشــان اصفهانى در 27 هفته گذشــته 16 برد، 8 
تساوى و 3 شکست به دست آورده و با اندوختن 56 امتیاز 
در رده دوم جدول قرار دارند؛ شاگردان رحمتى نیز در 27 
هفته گذشته 10 برد، 7 تساوى و 10 شکست به دست 
آورده و با اندوختن 37 امتیاز در رده ششم جدول هستند.

سپاهان چاره اى جز پیروزى مقابل پدیده ندارد؛ زردپوشان 
اصفهانى با شکســت مقابل فوالد یکى از جام هاى این 
فصل را از دست داده اند و براى رسیدن به قهرمانى لیگ، 
باید 3 بازى باقیمانده خود را با پیروزى پشت سر بگذارند و 
دلخوش به لغزش پرسپولیس باشند. زردپوشان اصفهانى 
در 8 هفته اخیر 4 برد و 4 تســاوى به دست آورده و روند 
سینوسى نتایج سپاهان دوستداران این تیم را به شدت 
نگران از دست دادن قهرمانى لیگ کرده است. شاگردان 
نویدکیا به خوبــى مى دانند که اگر امتیازى از دســت 
بدهند، نه تنها ممکن است منجر به تثبیت صدرنشینى 
پرسپولیس شود، بلکه ممکن اســت با توجه به فاصله 
6 امتیازى اســتقالل با ســپاهان و نتایج بازى ها حتى 

جایگاه شان در رده دوم را نیز به خطر اندازد.
در آن سو، پدیده که در 6 هفته اخیر 4 پیروزى و 2 شکست 
را تجربه کرده، به دنبال بهبود جایگاهش در جدول و کم 

کردن فاصله اش با سایر تیم هاى باالنشین است و براى 
رسیدن به این هدف باید سپاهان را شکست دهد و همین 

امر انگیزه شاگردان رحمتى را چند برابر مى کند.
سپاهان در چند هفته اخیر اگرچه از نظر نتیجه گیرى تا 
حدودى با نوسان روبه رو شده اما از نظر فرم و شیوه بازى 
شرایط خوبى دارد و بازیکنان این تیم از آمادگى باالیى 
برخوردار هستند. ســپاهانى ها در فاز هجومى عملکرد 
خوبى دارند و بــا 48 گل  زده، بهترین خط حمله لیگ را 
در اختیار دارند. زردپوشان اصفهانى در فاز دفاعى اما با 
افت مواجه شده اند؛ شــاگردان نویدکیا در فصل جارى 
نتوانسته اند استحکام دفاعى فصول گذشته را حفظ کنند 
و دریافت 25 گل در 27 بازى، نشــان از ضعف سپاهان 

در فاز دفاعى دارد.
سپاهان مقابل پدیده کار سختى در پیش دارد؛ زردپوشان 
اصفهانى باید مقابل تیمى به میــدان بروند که فوتبال 
مالکانه اى را به نمایش گذاشــته و از بازیکنان خوب و 

باکیفیتى در میانه میدان و خط حمله بهره مى برد. 
مجموع عوامل فوق در کنار تفکرات خاص دو سرمربى 
جوان، مى تواند نویددهنده برگزارى یکى از جذاب ترین 
بازى هاى لیگ در مشهد باشــد. باید منتظر ماند و دید 
نتیجه این دیدار حســاس به کام کدام تیم رقم خواهد 

خورد.

 تیم فوتبال ذوب آهن در هفته بیست و هشتم رقابت هاى 
لیگ برتر میزبان تیم نساجى مازندران است.

لیگ بیستم رو به اتمام است و ذوب آهن باید در فاصله 
3 هفته باقیمانده به پایان رقابت هاى فصل، در یکى از 
سرنوشت سازترین بازى هاى فصل خود به مصاف تیم 
نســاجى مازندران برود. دیدارى سخت و حساس که با 
توجه به نزدیکى امتیازات و شرایط هر دو تیم در پایین 
جدول، تأثیر زیادى در سرنوشــت هر دو تیم داشــته و 
مى تواند بقا و سقوط ذوب آهن را تا حد زیادى قطعى کند. 
از طرف دیگر نزدیکى امتیــازات تیم هاى پایین جدول 
باعث شده که نتیجه مسابقه ذوب آهن و نساجى عالوه بر 
تیم هاى برگزارکننده، براى تیم هاى نفت مسجدسلیمان 

و سایپا نیز حائز اهمیت باشد.
گاندوها در حالى آماده پیکار با نساجى مى شوند که هفته 
گذشته نفت مسجدسلیمان را شکست دادند و با کسب 3 
امتیاز با ارزش به روند ناکامى هایشان پایان داده و شرایط 
بهترى پیدا کردند. در آن سو نساجى نیز در شرایطى آماده 
مصاف با ذوب آهن مى شود که هفته گذشته پدیده مشهد 
را در یک بازى تماشایى شکست داده و 3 امتیاز با ارزش 

را به دست آورده و از شرایط خوبى برخوردار است.
تقابل ذوب آهن و نســاجى را مى تــوان فینال بزرگ 
تیم هاى پایین جدول نامید و بدون شک مى تواند به یکى 

از جذاب ترین بازى هاى هفته تبدیل شود. سبزپوشان 
اصفهانى اگرچه با پیروزى ارزشمند هفته گذشته مقابل 
نفت مسجدسلیمان شرایط بهترى پیدا کرده اند اما براى 
دور شدن از خطر سقوط و تثبیت جایگاه شان باید از سد 
نســاجى بگذرند و همین امر مى تواند انگیزه شاگردان 

حسینى را افزایش دهد.
ذوب آهن در آرمانى ترین شرایط خود طى چند هفته اخیر 
مقابل تیم جاللى قرار مى گیــرد و با وجود ناکامى هاى 
گذشته، از شانس نسبتاً خوبى براى کسب نتیجه برخوردار 
اســت. پیروزى ارزشــمند مقابل نفت مسجدسلیمان 
شاگردان حسینى را از فشار خارج کرده و از نظر روحى 
و روانى در شرایط مطلوبى قرار داده است. ذوب آهن در 
بازى آخر خود از نظم تیمى و تاکتیکى بهترى بهره مند 
شده و در فاز هجومى شرایط مطلوبى پیدا کرده  است. 
حضور بازیکنانى مانند محمدى مهــر و جهانى در کنار 
محمودآبادى، شــنانى، رنجبرى و دارکو بیدوف دست 
حســینى را براى چیدن ترکیب دلخواه خود باز گذاشته 

است.
در فــاز دفاعى اما شــرایط ذوب آهن خوب نیســت و 
محرومیت شــهاب گردان ثبات خط دفاعى این تیم را 
تا حدودى برهم زده اســت. اگر چه کاهش فاصله بین 
خط دفاعى و میانى ذوب آهن عملکرد دفاعى ذوبى ها را 

بهبود بخشیده اما همچنان مدافعان این تیم اشتباهات 
مرگبارى را مرتکب مى شوند و مى توانند سبزپوشان را در 

شرایط سختى قرار دهند.
در آن سو نساجى تیمى است که با حضور مجید جاللى 
در رأس کادر فنى این تیم، تغییر تاکتیک داده و در ارائه 
بازى تخریبى و با پرســینگ باال تبحر دارد و عالوه بر 
آن از خط حمله زهردار و خوبى برخوردار اســت و آمار 
22 گل زده نشان از قدرت هجومى قابل قبول نساجى  
دارد. سبزپوشان اصفهانى در این دیدار مقابل تیمى به 
میدان مى روند که در 6 هفته گذشته 4 برد، یک تساوى 
و یک شکست به دست آورده و از شرایط خوبى برخوردار 
هســتند و همین امر موجب مى شــود با انگیزه باالیى 
مقابل ذوب آهن حاضر شــوند. اما عمده ضعف نساجى 
و پاشنه آشــیل این تیم خط دفاعى آن است؛ شاگردان 
جاللى در 27 بازى قبلى خــود 28 گل دریافت کرده اند 
که نشان دهنده ضعف عمده این تیم در فاز دفاعى است.

آنچه مسلم اســت بازیکنان هر دو تیم در این دیدار از 
انگیزه هاى باالیى برخوردار بــوده و فاصله 3  امتیازى 
ذوب آهن و نســاجى مازندران سبب مى شود که تیم ها 
با حساســیت بیشــترى در این دیدار حاضر شوند. باید 
منتظر ماند و دید که حــوادث فوتبالى به نفع کدام یک 

رقم خواهد خورد.

سپاهان، ذوب آهن؛ شب قهرمان شدن و سقوط نکردن

فینال اصفهانى ها در باال و پایین جدول
سپاهان معادله قهرمانى را حل مى کند؟ذوب آهن براى ماندن مى آید

شــهاب گــردان، دروازه بان تیــم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان که در حاشــیه بازى این 
تیم مقابل ســایپا، به علت درگیــرى با داور 
چهارم، با قرار موقت از سوى کمیته انضباطى 
فدراســیون فوتبال از تمامــى فعالیت هاى 
ورزشــى محروم شــده بود، در بازى مقابل 
تیم فوتبال نســاجى مازندران در چارچوب 
رقابت هاى هفته بیســت و هشتم لیگ برتر 

فوتبال نیز محروم است.
گــردان بایــد منتظر 
اعــالم رأى نهایى 
کمیتــه انضباطــى 
فدراســیون فوتبال 

باشد. 
ذوب آهــن در حال 
حاضر بــا 26 امتیاز 
در رده چهاردهــم و 
نســاجى با 29 امتیاز در 
رده دوازدهــم جدول 

لیگ قرار دارند.

طبق اعالم کمیته داوران علیرضا فغانى 
بازى حســاس تیم هاى ذوب آهن و 

نساجى را سوت خواهد زد.
فغانى که پــس از نزدیــک به دو 

ســال غیبت با قضــاوت بازى 
شــهرآورد به لیــگ برتر خلیج 
فارس بازگشــت، حاال یکى از 
حســاس ترین بازى هاى هفته 
بیست و هشتم را داورى خواهد 
کــرد. آنطور که کمیتــه داوران 

اعالم کــرده، او داور 
وسط بازى ذوب آهن 

و نســاجى خواهد بود 
که به میزبانــى اصفهانى ها در 

ورزشــگاه فوالد شــهر برگزار خواهد 
شد. این مســابقه اهمیت بسیار زیادى 
در سرنوشت یک تیم ســقوط کننده 

دیگر دارد.
در این بــازى محمدرضــا منصورى، 
محمد راهــى و روح اله شــریفى او را 
همراهى خواهند کرد و حیدر شکور نیز 

ناظر داورى خواهد بود. 

وران علیرضا فغانى 
 هاى ذوب آهن و 

هد زد.
زدیــک به دو 

ــاوت بازى 
گ برتر خلیج

حاال یکى از 
ى هاى هفته 
ورى خواهد 
یتــه داوران 

ور
ن

بود
فهانى ها در

ــهر برگزار خواهد 
همیتبسیار زیادى 
م ســقوط کننده 

درضــا منصورى، 
ح اله شــریفى او را 
و حیدر شکور نیز  د

ود.

علیرضا فغانى 
داور بازى 

سرنوشت ساز 
امشب

خبر بد 
براى 
ذوب آهنى ها

ســروش رفیعى، هافبک تیم سپاهان، براى مربیان پرســپولیس پیغام فرستاده اســت که حاضر است به 
پرسپولیس برگردد با اینکه از سپاهان پیشنهاد سنگین مالى دارد.

سروش رفیعى عالقه زیادى به پرســپولیس دارد و مى خواهد به این تیم برگردد. او در همین راستا با 
یحیى گل محمدى تماس گرفت اما معلوم نیست یحیى با درخواست او موافقت کند چرا که تیمش 

هافبک هاى خوبى دارد که یحیى از آنها راضى است.
زمانى که محسن مسلمان در پرسپولیس بود، ســروش رفیعى هم حضور داشت که برانکو معموًال 
مسلمان را زودتر تعویض مى کرد و همین مسئله باعث ناراحتى محسن مى شد. سروش هم دوران 
پرفراز و نشیبى را در پرسپولیس سپرى کرد اما حاال دوست دارد برگردد و دوباره پیراهن پرسپولیس را 

برتن کند. اتفاقى که اگر گل محمدى نخواهد، رخ نخواهد داد.
گفته مى شود قرارداد مالى سروش با سپاهان باالســت اما با این حال باز هم او دوست دارد به پرسپولیس 

برگردد.

یونس قربانى مالک باشگاه ماشین سازى، شایعه اختصاص پاداش از سوى سپاهان به این باشگاه را تکذیب کرد.
در روزهاى اخیر شایعات بسیار زیادى پیرامون بحث پاداش از سوى باشگاه سپاهان براى سه حریف پرسپولیس 
مطرح شده بود. موضوعى که حتى در برخى رسانه هاى غیررسمى نیز مطرح شد تا اینکه سرانجام مالک 

باشگاه ماشین سازى به آن واکنش نشان داد.
قربانى در حاشیه تمرین سبزپوشان در پاسخ به ســوالى درباره شایعه پرداخت پاداش از سوى طالیى 
پوشان اصفهانى با تعجب گفت: باشگاه سپاهان؟ من در بازى با سپاهان هم این پاداش را اعالم کردم 
و این مصوبه هیئت مدیره بود. باتوجه به اینکه مى دانیم در وضعیت کنونى جدول، شائبه زیادى درباره 
تیمهاى پایین جدول هست، ما این پاداش را در نظر گرفتیم تا شاهد دیدارى جوانمردانه از سوى باشگاه 
ماشین سازى باشیم. وى افزود: خوشبختانه در بازى با سپاهان همه دیدند که على رغم همه شایعات، 
با جان و دل بازى کردیم و این بار هم چنین پاداشى را اعالم کردیم و استاندار محترم آذربایجان شرقى 

نیز وعده دادند که مساعدت کنند. 
قربانى با اشاره به رقم پاداش عنوان کرد: هیچ بحث و حاشیه دیگرى نیست و صرفا به این خاطر است که بازى 
جوانمردانه از سوى تیم ما صورت بگیرد. مشابه همان رقم دو میلیاردى (ریال) بازى سپاهان است و اگر ببرند ما 

همین رقم را تقدیم خواهیم کرد.

فیل سروش یاد پرسپولیس کرده است!

تکذیب پاداش میلیاردى سپاهان براى ماشین سازى

تیم فوتبال نســاجى مازندران در چارچوب
رقابت هاى هفته بیســت و هشتم لیگ برتر 

فوتبال نیز محروم است.
گــردان بایــد منتظر 
اعــالم رأى نهایى 
کمیتــه انضباطــى 
فدراســیون فوتبال 

باشد. 
ذوب آهــن در حال 
6حاضر بــا 26 امتیاز 
رده چهاردهــم و  در
9نســاجى با 29 امتیاز در 
رده دوازدهــم جدول 

لیگ قرار دارند.

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

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 140060302177000147 مورخه 1400/04/02 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مجید اسالمى   فرزند حسین بشماره شناسنامه 653  برزك و شماره ملى 1260874605  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قســمتى از پالك 4708  فرعى واقع در 
علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 293/25 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى خانم خاطره علیرضایى و آقاى امید علیرضایى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 140060302177000146 مورخه 1400/04/02 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
مجید اسالمى  فرزند حسین بشماره شناسنامه 653  برزك و شماره ملى 1260874605  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قســمتى از پالك 4708  فرعى واقع در 
علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 115/5 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى خانم آرزو علیرضایى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء 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 ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - 1164025 

/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - محمد على ناظمى /4/269

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 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.
1- راى شــماره 140060302027004435 مورخ 1400/04/06 اکرم یزدى فرزند 
حسن  بشماره شناســنامه 1629 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1286869447 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 13017 واقع 
در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 90/90 مترمربع. خریدارى مع الواســطه به 
صورت عادى از مالک رسمى اسداله فروغى فرزند حســین. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166432 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/324

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

راى شــماره 139960302026024864 مورخ 1399/12/14 هیات یک خانم ایران 
خامى به شناسنامه شــماره 443 کدملى 1286273293 صادره اصفهان فرزند کاظم 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 114,85 مترمربع از پالك 15178 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 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 انتشــار 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 تســلیم 
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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166463 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/328

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

راى شــماره 140060302026003476 مورخ 1400/03/12 هیات سه آقاى صفدر 
تقیان به شناسنامه شماره 529 کدملى 6219607503 صادره بوئین میاندشت فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 150,65 مترمربع پالك شماره 
53 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى محمد 

حسین مهاجرانى
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 انتشــار 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 تســلیم 
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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166478 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/330

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 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 140060302027004411 مورخ 1400/04/05 تاج خانم روســتا 

زاده شیخ یوسفى فرزند کریم بشماره شناسنامه 3023 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1282229907 در ششــدانگ یکباب مغازه و انبارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 11673 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 115/80 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى کریم روستازاده شیخ یوسفى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 
1166542 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

4/332/

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 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 140060302027004134 مورخ 1400/03/29 حسین ایوبى پزوه 
فرزند عبدالمحمد بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291228667 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 463/600 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى حســین برزمهرى فرزند غالم. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166497 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/334

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 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 140060302027004297 مورخ 1400/04/01 مرضیه چنگانیان 
فرزند على بشماره شناســنامه 352 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291555595 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 8835 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 253/43 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 
1166739 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

4/336/

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

راى شــماره 140060302026001270 مــورخ 1400/01/29 هیــات چهار آقاى 
محمدرضا عنایتى اشــنى به شناسنامه شــماره 184 کدملى 1286773954 صادره 
اصفهان فرزند اسفندیار نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184,61 مترمربع 
پالك شــماره 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالک رسمى خانم 

شهناز جاللى نیا
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 انتشــار 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 تســلیم 
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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166707 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/338

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 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 140060302027004977 مورخ 1400/04/20 فاطمه شیارى فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291428380 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 9333 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 168/64 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از 
مالک رسمى آقاى نصراله شیارى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166651 -مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/340

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 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 140060302027004409 مورخ 1400/04/05 محمدعلى روستازاده 
شیخ یوســفى فرزند رحیم بشــماره شناســنامه 312 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1287500676 در ششــدانگ یکباب  خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 11673 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 344/50 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى رحیم روستازاده شیخ یوسفى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166532 

- مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/342

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شــماره 118/2 واقع در 10 نجف آباد  بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد جوزى   فرزند على و غیره در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/05/25 ســاعت 8  صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
1400/04/29 -   1166735/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك نجف آباد  - از 

طرف  حجت اهللا کاظم زاده /4/355

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 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 140060302027004901 مــورخ 1400/04/18 ســعید فتحى 
سرشبادرانى فرزند مصطفى بشــماره شناســنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291802347 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/10 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/13 - م الف: 1166773 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /4/362

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 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 140060302027004070 مورخ 1400/03/29 محمد خانى سوالرى 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 10436 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293327034 
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 112/20 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از 
مالک رسمى به خانم زهرا ارباب زاده اصفهانى و خانمها آزیتا و روشنک. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166763 

- مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/364

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

راى شماره 139960302026024802 مورخ 1399/12/12 هیات یک آقاى صفدر 
سرلک به شناسنامه شماره 514 کدملى 4171697921 صادره الیگودرز فرزند محمد 
اسماعیل بصورت ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 162 مترمربع از پالك 15180 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 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 انتشــار 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 تســلیم 
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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166791 -رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/366 

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 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 140060302027004428 مورخ 1400/04/05 سید مجتبى مرتضوى 
خوراسگانى فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 17484 صادره از اصفهان بشماره ملى 

1283876965 در سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
6925  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 247/27 مترمربع. خریدارى طى 

سند رسمى.
2ـ راى شماره 140060302027004429 مورخ 1400/04/05 عزت سقارئیس االیتام 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 275 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291612361 در 
ســه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 6925  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 247/27 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 
1166838 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/369

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 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 140060302027004607 مــورخ 1400/04/12 اکبــر حاجــى 
عبدالرحمانى خواجویى فرزند مصطفى بشماره شناســنامه 1270080210 صادره از 
اصفهان بشماره ملى 1270080210 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 11516 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 289/15 
مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى على باقرى فرزند مانده 
على. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 
- م الف: 1166850 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان /4/371

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

راى شماره 140060302026002754 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى مجید 
افضل به شناسنامه شماره 1728 کدملى 1287939236 صادره اصفهان فرزند مرتضى 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 178,23 مترمربع پالك شماره 18 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

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 انتشــار 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 تســلیم 
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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166859 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/373

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 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 140060302027004915 مــورخ 1400/04/19 علــى نانوائى 
خوراســگانى فرزند بهرام بشــماره شناســنامه صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
1271282755 در ششــدانگ یکباب درب باغ مســکونى احداثى بر روى قسمتى از 
قطعه زمین پالك 9 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 683/64 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166861 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /4/375

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

راى شــماره 140060302026003600 مــورخ 1400/03/13 هیــات یک خانم 
ساجده سبحانى به شناسنامه شــماره 5148 کدملى 1293274127 صادره اصفهان 
فرزند فضل اله نســبت بــه یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به 
مســاحت 246,03 مترمربع از پالك شــماره 169 فرعــى از 15177 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک

 رسمى میباشد
راى شــماره 140060302026003608 مورخ 1400/03/13 هیات یک آقاى میثم 
هادى محمد آبادى به شناسنامه و کدملى 1270696475 صادره اصفهان فرزند فضل 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 246,03 مترمربع 
از پالك شماره 169 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شماره 140060302026003610 مورخ 1400/03/13 هیات یک آقاى مهرداد 
هادى به شناسنامه شماره 4224 کدملى 1288290799 صادره اصفهان فرزند فضل 
اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 246,03 مترمربع 
از پالك شماره 169 فرعى از 15177 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 انتشــار 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 تســلیم 
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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166457 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/326



ویژهویژه 07074090 سال هجدهمسه شنبه  29  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 ســاختمانهاى 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 دادخواســت 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 140060302027004891 مورخ 1400/04/18 شیرین حر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 22607 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292143355 در ششدانگ 
یکباب قطعه زمین کشاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 409 فرعى 
از اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 91864/28 مترمربع. خریدارى 
طى سند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1400/05/13 - م الف: 1166922 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/377

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 ســاختمانهاى 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 دادخواســت 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 140060302027004588 مورخ 1400/04/12 مریم نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 1271786222 صادره از اصفهان بشماره ملى 1271786222 
در ششدانگ یکباب قطعه زمین کشــاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
409 فرعى از اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100586 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى  باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166916 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/379

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 ســاختمانهاى 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 دادخواســت 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 140060302027004892 مورخ 1400/04/18 محمد نعمت بخش 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 42051 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281517471 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین کشاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 409 
فرعى از اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100022/80 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166910 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /4/381

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 ســاختمانهاى 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 دادخواســت 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 140060302027004893 مورخ 1400/04/18 محمد نعمت بخش 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 42051 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281517471 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین کشاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 409 
فرعى از اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 100035/40 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166898 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /4/383

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 مــاده یک قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضــى صادر گردیــده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نماینــد و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهــد بود و در صورت انقضا مهلت و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004947 مورخ 1400/04/19 محمد نعمت بخش 
فرزند رضا بشماره شناسنامه42051 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281517471 در 
36 حبه مشاع یکباب دامدارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 409 فرعى 
از اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 36128/82 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى.
2ـ راى شــماره 140060302027004951 مورخ 1400/04/19 شهال نعمت بخش 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 54377 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281640743 در 
6 حبه مشاع یکباب دامدارى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 409 فرعى 
از اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 36128/82 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى.
3ـ راى شماره 140060302027004950 مورخ 1400/04/19 شیرین حر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 22607 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292143355 در 12 حبه مشاع 
یکباب دامدارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 409 فرعى از اصلى 56 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 36128/82 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
4ـ راى شماره 140060302027004954 مورخ 1400/04/19 شهناز نعمت بخش فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 678 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283576228 در 6 حبه مشاع 
یکباب دامدارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 409 فرعى از اصلى 56 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 36128/82 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
5ـ راى شماره 140060302027004958 مورخ 1400/04/20 مریم نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 1271786222 صادره از اصفهان بشماره ملى 1271786222 
در 6 حبه یکباب دامدارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 409 فرعى از اصلى56 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 36128/82 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
6ـ راى شــماره 140060302027004957 مورخ 1400/04/20 ســبا نعمت بخش 
فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 1272928675 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1272928675 در 6 حبه مشاع یکباب دامدارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 409 فرعى از اصلى 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 36128/82 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/13 - م الف: 1166883 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /4/385

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ   پالك  شماره 1965 فرعى واقع در علویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على قندهارى  فرزند عبداله و 
غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود  به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/05/20 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. - تاریخ انتشار: 1400/04/29  -  1167391/ م 

الف - سرپرست اداره  ثبت اسنادوامالك مهردشت  - محمد على ناظمى /4/387

فقدان سند مالکیت 
 شــماره: 140085602030006308    خانم مرضیه حاجى باقریان نجف آبادى فرزند 
حسینعلى بشماره ملى 1091391785 باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین شماره 
464 فرعى از 828 اصلى واقع در قطعــه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که دردفتر 
امالك الکترونیکى  شماره 139720302030016475 بنام نامبرده و سند مالکیت تک 
برگى صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجایى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/04/29 - 1167393/م 
الف - مهدى صادقى وصفى - مدیــر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجــف آباد از طرف

 هدى چاوشى /4/388

تاسیس
 شرکت با مسئولیت محدود تولیدى خدماتى صنعتى سگال معدن پارتاك درتاریخ 1400/04/23 به شماره ثبت 68304 به شناسه ملى 14010161081 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و تعمیر انواع مصنوعات فلزى به غیر از فلزات گرانبها ، خرید 
و فروش تمامى ادوات معدنى و راهسازى -تولید انواع زنجیر محافظ الستیک -تولید و تعمیر انواع لیفتراك هاى اتوماتیک جهت بیل، لودر، مینى لودر و تولید و تعمیر انواع لوازم یدکى زنجیر محافظ فوالدى - تولید و تعمیر انواع زنجیر هاى فوالدى - خرید و فروش و تعمیر انواع زنجیر هاى محافظ الستیک در انواع سایزها - تولید و تعمیر و 
خرید و فروش انواع لیفتراك اتوماتیک لودر، بیل مکانیکى ، تولید انواع لوازم معدنى، خرید و فروش انواع لوازم معدنى، خرید و فروش انواع دستگاههاى معدنى و راهسازى .تولید و خرید و فروش انواع بلوك اندازهاى معدنى،پاکت لودر و بیل مکانیکى.تولید و خرید و فروش دکل لودر و بیل مکانیکى.تعمیر انواع پاکت بیل مکانیکى و لودر هاى 
معدنى و راهسازى.تولید و خرید و فروش انواع کلنگ و ناخن بیل مکانیکى.تولید و تعمیر انواع ریمکس و پیکور.انجام انواع خدمات و تعمیرات زنجیر ،لیفتراك اتوماتیک لودر،پاکت انواع بیل مکانیکى و لودر هاى معدنى راهسازى و صنعتى ،کلنگى انواع بیل مکانیکى در محل استقرار ماشین آالت در تمام نقاط کشور در تمامى سایزها و ابعاد 
موجود درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان محمودآباد ، روستا منطقه صنعتى محمودآباد، محله ندارد ، خیابان هیئت امنا ، خیابان 24 ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8161196120 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى امیرحسین یاورى به شماره ملى 1218840617 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقاى سیدمحمد موسوى مورکانى به شماره ملى 1285156471 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى امیرحسین 
یاورى به شماره ملى 1218840617 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى سیدمحمد موسوى مورکانى به شماره ملى 1285156471 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1165878)

سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان و 
پژوهشگاه فقه معاصر قم پس از امضاى یک تفاهم نامه 
قرار اســت در حوزه حقوق شهرنشینى همکارى هایى 

دوطرفه داشته باشند.
پس از انعقاد تفاهم نامه همکارى پژوهشى میان روساى 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 
و پژوهشگاه فقه معاصر قم و همچنین حضور مسئوالن 
این پژوهشــگاه در اصفهان، دو طرف بــر انجام کار 
کارشناســى و هدفمند در زمینه حقوق شهرنشــینى 

تأکید کردند.
معاون فرهنگى شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان در این خصوص 
گفت: تحقق شــهروندى فرهنگى در شــهر فرهنگى 
هدف استراتژیک ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان بوده که طى ســال هاى گذشته 
نگارش و اجراى ســندى به نام شــهروندى فرهنگى 
را آغاز کرده است. شــهروندى عبارت است از صورت 
تکامل یافته شهرنشــینى و شهرنشــینان وقتى که به 
حقوق یکدیگر احترام مى گذارند و به مســئولیت هاى 
خویش در برابر شهر و جامعه شهرى عمل مى کنند به 

شهروند ارتقا مى یابند.
محمد عیدى افزود: با این تفســیر شهروندى فرهنگى 
هم به نوعــى عمل بــه تکالیــف و مســئولیت هاى 
فرهنگى قلمداد مى شود. یعنى شــهروندى که نسبت 
به مســئولیت هاى فرهنگى خود واقف است و به آنها 
عمل مى کند و در فرآیند ســاخت فرهنــگ تنها یک 
کنش پذیر نیست، بلکه کنشگر است، شهروند فرهنگى 
به حساب مى آید. خروجى سند شهروندى فرهنگى در 
واقع  شهروندانى اســت که به مسئولیت هاى فرهنگى 
خودشــان در قبال شــهر عمل مى کنند و به تکالیف و 

حقوق فرهنگى شان واقف هستند. 

  6زیرمؤلفه شهروندى فرهنگى 
وى با بیان اینکه شــهروندى فرهنگى بر ســه المان 
زیست پذیرى، معناگرایى و مردم گرایى متمرکز است، 
ادامه داد: شهروندى فرهنگى شش زیرمولفه شهروند 

هویت مدار، شهروند سالم، شهروند پویا و مشارکت جو، 
شهروند مطالبه گر، شهروند خالق و شهروند اخالق گرا 
را در بر مى گیرد که به درســتى و با تحلیل بحران کرونا  
ضرورت تحقق یک مولفه شــهروندى فرهنگى یعنى 

شهروند سالم، تمام قد احساس مى شود.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان تصریــح کرد: نگاه 
شــهروندى فرهنگى نیز به عنــوان مجموعه اهداف 

اســتراتژیک ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى 
شــهردارى اصفهان بــه مقولــه فرهنــگ، نگاهى 
مسئله محور اســت. در این ســند نظام مسائل شهرى 
حول شــهروندى فرهنگى اســتخراج شــده است. با 
توجه به گستردگى مسائل اســتخراج شده در ساختار 
شکست شهروندى فرهنگى که شامل 201 مسئله بود 
و با بهره گیرى از ماتریس دلفى در نهایت 27 مسئله و 

مأموریت اصلى براى این سازمان ترسیم شد.

  عزم راســخ براى انجام کار کارشناسى و 
هدفمند

عیدى در ادامه امضاى تفاهم نامه میان این ســازمان و 
پژوهشگاه فقه معاصر را نشان از عزم راسخ دو مجموعه 
براى انجام کار کارشناسى و هدفمند دانست و بیان کرد: 

آمادگى همکارى با پژوهشگاه فقه معاصر در حوزه هاى 
گوناگون را داریم و مجموعه تاریخى، فرهنگى و مذهبى 
تخت فوالد اصفهان ظرفیت هاى گسترده اى دارد که 
مى تواند یکى از محورهاى این همــکارى  قرار گیرد. 
همچنین کتب خطى فقهى زیــادى در اصفهان وجود 
دارد که در معرض از بین رفتن است که باید به صورت 
دیجیتال درآمده و حفظ شود . امیدوارم اهتمامى صورت 

گیرد تا محتواى این کتب در ویکى شیعه نیز قرار گیرد.
      

قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر نیز در این زمینه با اشاره 
به تأثیر آموزش غیرمســتقیم بر شــهروندان در مراکز 
گوناگون سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان اظهار داشت: باید کارى کرد مردم به صورت 
درونى به کتابخوانــى و برنامه هاى فرهنگى رو بیاورند 

که این آموزش غیرمســتقیم توسط این سازمان انجام 
شده است.

حجت االسالم و المسلمین مصطفى درى درباره مفاد 
تفاهم نامه سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان و پژوهشگاه فقه معاصر افزود: در پژوهشگاه فقه 
معاصر از منظر فقهى و حقوقى به مسائل نوپدید جامعه 
در ســطح ملى و بین المللى مى پردازیم که یکى از این 

مسائل که توسط یک گروه بررسى مى شود، موضوعات 
مربوط به شهر و شهرنشینى اســت که شامل مسائل 
فرهنگى، عمران و شهرســازى، حمل ونقل و ترافیک، 
خدمات شهرى و سایر مسائلى است که مدیریت شهرى 

و عموم شهروندان با آنها مواجه هستند.
وى تصریــح کــرد: در تفاهم نامه اخیر مقرر شــد در 
پژوهشــگاه فقه معاصر درباره مســائلى که شهردارى 
اصفهان در حوزه حقوقى و فقهى با آنها مواجه مى شود 
پژوهش انجام دهیم و شهردارى اصفهان نیز در حوزه 

موضوع شناسى یارى گر پژوهشگاه فقه معاصر باشد.

  حقوق شــهروندى یا حقوق شهرنشینى 
است

قائم مقام پژوهشــگاه فقه معاصر با بیــان اینکه آنچه 
شــهردارى با آن مواجه بوده حقوق شهروندى نیست 
بلکه حقوق شهرنشینى اســت، اضافه کرد: حاکمیت 
باید در قبال شهروندان حقوق شهروندى را رعایت کند 
اما حاکمیت محدود به مدیریت شهرى نیست و شامل 
تمام دســتگاه هاى دولتى و اجرایى مى شود؛ بنابراین 
آنچه از نهاد شــهردارى انتظار مــى رود رعایت حقوق 

شهرنشینى است.
درى ادامه داد: از طرفى دیگر حقوق شهروندى منوط به 
تابعیت است یعنى افرادى که تابعیت کشور ایران را دارند 
از حقوق شهروندى ایران برخوردارند در حالى که ممکن 
است اصًال ساکن ایران نباشــند یا روستانشین یا جزء 
عشایر باشــند، اما حقوق شهرنشینى منوط به سکونت 
است و افراد ســاکن در شــهرها از حقوق شهرنشینى 
برخوردارند حتى اگر تابعیت جمهورى اسالمى ایران را 
نداشته باشند. بنابراین آنچه بر عهده شهردارى ها بوده 
رعایت حقوق شهرنشینى است و البته به عنوان یکى از 
دستگاه هاى مدیریتى کشــور باید حقوق شهروندى را 

نیز رعایت کند.

  معرفى پژوهشگاه فقه معاصر
به گفته درى، پژوهشــگاه فقــه معاصر داراى ســه 
پژوهشکده و 9 گروه پژوهشــى است که وجه اشتراك 

آنها، پرداختن بــه مباحث فقه هاى معاصر و مســائل 
جدیدى است که فرا روى انســان و جامعه معاصر قرار 

دارد.
درى فقه تربیت و فرهنگ، محیط زیست، منابع طبیعى 
و انرژى، شهرنشینى و گردشگرى، سیاست و حکومت، 
هنر و رسانه، خانواده، تربیت و زنان و اقتصاد و مدیریت 
را از جمله عناوین گروه هاى پژوهشى این پژوهشگاه 
دانســت که وظیفه تولید محتوا در حــوزه فقه هاى 
معاصر را بر عهده دارند. گروه فقه حقوق شــهروندى 
کالن پروژه  "فقه حقوق و تکالیف شــهروندى" را از 
سال گذشته آغاز کرده که به صورت ریزپروژه هایى در 
حال انجام است و نتیجه آن مجموعه کتاب هاى فقه 
حقوق شهروندى خواهد بود که براى نخستین بار به 
صورت فقهى و حقوقى به مباحث حقوق شــهروندى 

مى پردازد. 
وى همچنین با اشاره به فعالیت هاى گسترده دانشنامه 
ویکى  شیعه افزود: ویکى  شیعه نخستین دانشنامه علمى 
شیعه با استانداردهاى دانشنامه نویسى است و سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان مى تواند 

از این ظرفیت استفاده کند.
      

موسس و مشاور دانشنامه ویکى شــیعه نیز درباره این 
دانشنامه گفت: ویکى شیعه در هر 24 ساعت حداقل 300 
هزار بازدید دارد که در ایام عاشورا و ماه مبارك رمضان 
حتى به 700 هزار بازدید هم رسیده است. آمادگى داریم 
در ویکى شیعه عالمان مدفون در تخت فوالد اصفهان را 
معرفى کنیم تا هم محتواى ویکى شیعه تقویت شود و 

هم مردم با تخت فوالد آشنا شوند.
حجت االســالم و المســلمین محمدکاظــم حقانى 
فضــل ادامه داد: مســائلى کــه شــهردارى ها با آنها 
ســروکار دارند گاهى جنبــه فقهى پیــدا مى کند که 
مى توان آنها را به پژوهشــگاه فقه معاصر ارجاع داد تا 
درباره آن پژوهش صورت گیرد تا بــه جواب موردنیاز 
شهردارى ها و مردم رسید. فقه شــیعه با سوال پرورده 
و پربار مى شود و امیدوارم زمینه این همکارى مشترك

 فراهم شود.

حقوق شهرنشینى؛ دغدغه مشترك شهردارى اصفهان و پژوهشگاه فقه معاصر
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«بهزیستى همانطور که از نامش مشخص است سازمانى 
است که با هدف بهتر زیستن در 25 تیر سال 59 توسط 
شهید فیاض بخش بنیانگذارى شد که 52 فعالیت اصلى 

در این سازمان در کنار 148 ریز فعالیت انجام مى شود.»
مدیر بهزیستى شهرســتان اصفهان در نشست خبرى 
با اصحاب رســانه به مناسبت هفته بهزیســتى با بیان 
این مطلــب اظهار کرد: ســاختار بهزیســتى شــامل 
معاونت هاى مختلف از جمله معاونت توانبخشى، معاونت 
امور اجتماعى، معاونت پیشگیرى، معاونت مشارکت هاى 

مردمى و معاونت پشتیبانى است. 
جواد سلمانى با بیان اینکه 36 هزار معلول شناسایى شده 
تحت پوشش بهزیستى شهرســتان اصفهان قرار دارند، 
گفت: البته این آمار معلولین شهر اصفهان نیست و طبق 
آمارهاى جهانى، اســتان اصفهان باید 500 هزار معلول 
داشته باشد در حالى که 140 هزار معلول در استان شناسایى 
شده و بالطبع در شهرستان اصفهان هم آمار معلوالن باید 
خیلى بیشتر از 36 هزار نفر باشــد. وى با اشاره به اینکه 
حدود 670  معلول ضایعه نخاعى در اصفهان داریم، افزود: 
هرکدام از این افراد در ماه نیاز به یــک تا یک میلیون و 
500هزار تومان هزینه درمانى و مراقبت دارند. وى تصریح 
کرد: در بحث توانبخشى مناسب سازى خیلى مهم است 
و حلقه گمشده در این موضوع فرهنگسازى است که در 

سال گذشــته 35 درصد رشد مناسب ســازى در ادارات 
نسبت به سال هاى قبل داشتیم. سلمانى در ادامه با اشاره 
به این نکته که یکى از اهداف مهم بهزیستى توانمندسازى 
مددجویان تحت پوشش است، بیان کرد: بهزیستى طبق 
دســتورالعمل هاى خاصى که دارد به خانواده اى که دو 
معلول دارد و مسکن ندارد تا سقف 140 میلیون تومان و 
به خانواده هاى تک معلول نیز تا سقف 50 میلیون تومان 
براى تأمین مسکن پول اختصاص مى دهد که امروزه با 

توجه به گرانى مسکن این مبالغ خیلى چشمگیر نیست.
مدیر بهزیســتى شهرســتان اصفهان همچنین گفت: 
بهزیســتى در بحث اشتغال نیز طبق دســتورالعمل ها 
و با توجه به شرایط خاص به چند شــیوه به مددجویان 
تحت پوشش خود ارائه خدمت مى کند از جمله پرداخت 
تسهیالت اشتغالزایى 4 درصد که طبق ماده تبصره 16 در 
اعتبارات در نظر گرفته شده و ما در این زمینه دنبال اشتغال 
پایدار مددجویان هستیم نه اینکه بیکاران بدهکار داشته 
باشیم و مقرر شده این تسهیالت که سقف آن 50 میلیون 

تومان است به صد میلیون تومان افزایش پیدا کند.
سلمانى افزود: همچنین 50 میلیون تومان تسهیالت به 
کارفرمایانى مى دهیم که تعهد محضرى دهند مددجو را به 
مدت پنج سال بیمه کرده و حقوق اداره کار به او پرداخت 
کنند و ما تا سقف دو میلیارد تومان به کارفرمایان پرداخت 
مى کنیم که 40 مددجو را تحت حمایت بگیرند. وى افزود: 

بیمه کارفرمایى نیز شیوه اى دیگر از خدمات ما در بحث 
اشتغال مددجویان است که کارفرما مددجوى بهزیستى 
را به کار مى گیرد و حق بیمه کارفرمایى آن را بهزیستى 
پرداخت مى کند که قبًال تا پنج سال بود و مشمول کسانى 
مى شد که پنج ســال بیشــتر تا زمان بازنشستگى آنها 
نمانده اما از سال جدید این حق بیمه کارفرمایى تا زمان 
بازنشستگى مددجو از سوى بهزیستى پرداخت مى شود. 

مدیر بهزیستى شهرســتان اصفهان در بخش دیگرى 
از سخنان خود با اشــاره به 160 مرکز مشــاوره در این 
شهرســتان که به صــورت خصوصى خدمــات ارائه 
مى دهند گفت: از جمله این مراکز یک مرکز مشــاوره 
ژنتیک دولتى و یک مرکز مشــاوره عمومى دولتى و 85 
مرکز مشاوره روانشــناختى عمومى،  5 مرکز کودك و 
نوجوان، 31 مرکــز در حوزه ازدواج و خانواده و... اســت 
که خدمات مختلفى به افراد ارائه مى کنند.  وى با اشاره 
به اینکه امروزه حلقه گمشده ما بحث آموزش است که 
چندان به آن اهمیت ندادیم و به همین دلیل دچار بحران 
در ســطح جامعه شــده ایم، افزود: در حوزه پیشگیرى 
بهزیستى 297 مرکز در شهر اصفهان در حال ارائه خدمت 
به افراد هستند از جمله  33 مرکز اقامتى میان مدت، 19 
مرکز درمان اعتیاد سرپایى و یک مرکز درمان جامع، 3 

مرکز کاهش آسیب و...
ســلمانى با بیان اینکه 2240 الــى 2250 خانوار داریم 
که در حوزه اجتماعى تحت حمایت بهزیســتى هستند، 
گفت: معاونت امــور اجتماعى متشــکل از دفتر زنان و 
توانمندسازى، دفتر کودکان و نوجوانان و دفتر آسیب هاى 
اجتماعى است که در هر کدام از این دفترها فعالیت هاى 
خاصى انجام مى شود. وى خاطر نشان کرد:  در یکى از 
این مراکز خانه کودك و نوجوان اصفهان دخترى اقامت 

دارد که رتبه اول قلمچى شده است. 
مدیر بهزیستى شهرســتان اصفهان با اشاره به پرداخت 
کمک هزینه تأمین 50 باب منزل مســکونى به عنوان 
یکى از  اقدامات مهم این اداره در هفته بهزیستى گفت: 
همچنین در این هفته 734 طرح اشتغال، 11 مرکز  مشاوره 
کامًال خصوصى، یک مرکز مشاوره ژنتیک و یک مرکز 
غربالگرى توســط این اداره افتتاح شد.  سلمانى با تأکید 

براینکه در دوران کرونا فعالیت هاى بهزیســتى نه تنها 
کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش یافته، قرنطینه افراد در 
هنگام مراجعه به اورژانس اجتماعى را یکى از دالیل آن 
عنوان کرد. وى در این زمینه افزود: با شیوع کرونا تعدادى 
از مددجویان ما به دالیلى از جمله از دست دادن شغل یا 
فوت سرپرست خانوار بر اثر ابتال به کرونا آسیب دیدند و 
نیاز به حمایت بیشتر داشــتند و همه اینها باعث افزایش 

فعالیت هاى بهزیستى شد.

  واگــذارى 7770 پرونده بــه مراکز مثبت 
زندگى

معاون توانبخشــى بهزیستى شهرســتان اصفهان نیز 
در ادامه این نشســت، حوزه توانبخشــى را شامل دفتر 
توانمندسازى معلوالن، دفتر مراکز روزانه و توان پزشکى 
و دفتر توانبخشــى مراقبتى، معرفى کرد کــه در حوزه 
توانبخشى در بهزیستى خدمات خاصى را به مددجویان 

ارائه مى کنند. 
معصومه حقیقى با اشاره به اینکه اخیراً مراکز مثبت زندگى 
نیز به چرخه بهزیستى اضافه شده افزود: 7770 پرونده از 
پرونده هاى مستمرى بگیران توانبخشى به مراکز مثبت 
زندگى واگذار شــده که همکاران بخــش غیردولتى ما 
هستند که با کادر ادارى مشخص و نیروهاى متخصص 
به مددجویان ارائه خدمت مى کنند. وى با بیان اینکه شعار 
امسال بهزیستى هوشمندسازى؛ محله محورى و آسیب 
اجتماعى در خانواده مطرح شــده، عنوان کرد: سالمت 
اجتماعى مربوط به سیاست راه اندازى مراکز مثبت زندگى 
است که قبًال تمام تالش بهزیســتى این بود که فرد به 
استقالل نسبى برســد ولى االن تالش این است که با 
استفاده از منابع محلى و با پتانسیل خانواده، معلول را به 

استقالل نسبى برسانیم.

  حمایت بهزیستى از دانشجویان
معاون امور اجتماعى بهزیستى شهرستان اصفهان هم در این 
نشست خبرى تأکید کرد: ورود به چرخه بهزیستى ممکن 
است سخت باشد اما وقتى مددجویى تحت پوشش بهزیستى 

قرار گرفت به صورت کامل تحت حمایت قرار مى گیرد.

فاطمه دادخواه با اشاره به خدمات مختلفى که بهزیستى 
براى حمایت از مددجویان تحت پوشــش خــود ارائه 
مى دهد، گفت: کمک هزینه دانشگاه از جمله این خدمات 
است که 242 دانشجو  در دفتر توانمندسازى و 82 دانشجو 
امدادبگیر حوزه اجتماعى شهرســتان اصفهان هستند و 
عالوه بر این کمک هزینه تحصیلى نیز به دانش آموزان 
ارائه مى دهیم که مبالغ آن محــدود به اعتبارات دولتى 
است. وى با اشاره به بیمه تعدادى از زنان سرپرست خانوار 
افزود: در بهزیستى شهرستان اصفهان به  374 زن سرپرست 
خانوار بیمه سه ماهه پرداخت مى شود،که بیمه بهار این افراد 
جمعاً دو میلیارد و  247 میلیون و 345 هزار و 159 ریال شده 
است. دادخواه در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به 
حمایت سازمان بهزیستى از خانواده هاى چندقلو گفت: در 
شهرستان اصفهان 562 دو قلو، 106 سه قلو ، 5 چهارقلو و 
یک 5 قلو تا سن  شش سالگى تحت پوشش بهزیستى قرار 
دارند و بر اساس نیازمندى خانواده شامل خدمات مستمرى 
مى شوند که از این تعداد  106  ســه قلو و 89 خانوار دو قلو 
مستمرى بگیرند.  وى در ادامه با اشــاره به زندگى 155 
فرزند در 13 خانه کودك تحت پوشش و نظارت بهزیستى 
شهرســتان اصفهان، گفت: کل نیاز ایــن بچه ها براى 
دختران تا ســن ازدواج و پســران تا 18 سالگى از طرف 
سازمان تأمین مى شــود و عالوه بر اینها کودکانى هم 
هستند تحت عنوان امدادبگیر که خانواده اى دارند که مى 
توانند او را حمایت کند و ما به بستگانى که از این فرزندان 
نگهدارى کنند یک میلیون در مــاه پرداخت مى کنیم. 
دادخواه با تأکید بر اینکه کودك آزارى خط قرمز اورژانس 
اجتماعى بهزیستى است، گفت: مردم با مشاهده هر گونه 
آسیب اجتماعى از جمله کودك آزارى، همسرآزارى و ... 
مى توانند از طریق تماس با خط 123 موارد را به اطالع 
همکاران ما برسانند که ورود مى کنیم و پیگیر کار مددجو 
هســتیم. وى افزود: ما 3 اورژانس اجتماعى در اصفهان 
داریم یکى در مصلى واقع است که در سطح یک (شبانه 
روزى) و دو تاى دیگر در عاشق آباد و بهارستان در سطح 
3 (در قالب ساعات ادارى) خدمات الزم را ارائه مى دهند.

    http://binao99.ir راه اندازى ســایت  

براى غربالگرى بینایى
معاون پیشگیرى بهزیستى شهرستان اصفهان نیز در ادامه 
این نشست با بیان اینکه کلیه اقدامات هدفمندى که براى 
جلوگیرى و کاهش در میزان بروز اختالل یا شیوع اختالل 
یا عوارض ناشى از اختالل است را پیشــگیرى مى نامند، 
گفت: براى این منظور حوزه پیشگیرى بهزیستى در چهار 
دفتر پیشگیرى از معلولیت ها، پیشــگیرى و درمان اعتیاد، 
پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى و دفتر مشاوره و خدمات 
روانشناسى فعالیت مى کند.  تبســم احتشام زاده با اشاره به 
اینکه در زمینه غربالگرى بینایى در ســال گذشته به گروه 
هدفمان یعنى کودکان بخاطر شیوع کرونا وتعطیلى مهدهاى 
کودکدسترسى نداشــتیم اعالم کرد: به همین دلیل سایت
 http://binao99.ir    را راه انــدازى کردیــم کــه 
آدرس مراکز غربالگــرى بینایى به همراه توضیحات کافى 
درباره پروتکل هاى بهداشــتى در آن درج شده و دراختیار 

خانواده ها قرار دارد.

  جمع آورى بیش از 20 میلیارد کمک مردمى 
معاون مشارکت هاى مردمى و مراکز غیردولتى بهزیستى 
شهرستان اصفهان نیز با تعریفى مختصر از این حوزه و 
زیر مجموعه هــا و فعالیت هاى آن گفت: در ســال 99
 کمک هاى مردمى به بهزیستى در شهرستان اصفهان 
جمعاً 203 میلیارد و 151 میلیون و 984 هزارو 800 ریال 
در بخش مشارکت هاى نقدى، غیرنقدى و خدماتى در دو 

حوزه دولتى و مؤسسات خیریه بوده است.
ســتاره محمدى تبار با اشــاره به طرح «پازل همدلى» 
که مربوط بــه کرونا و با هدف تهیه تبلت،کوله پشــتى و
لوازم التحریر، بوده و جمع آورى  150میلیون تومان کمک 
مردمى در سطح شهرســتان اصفهان در این زمینه خاطر 
نشان کرد: در  حال حاضر بهزیستى اصفهان طرح نذر آب 
را با هدف تهیه و ارسال آب آشامیدنى به استان هایى که 
آب شرب ندارند در حال اجرا دارد. وى با اشاره به نزدیکى 
عید قربان افزود: در ســال جارى دو ســایت خیابان جى 
مرکز شهید بهشتى و کشتارگاه فســاران به جمع آورى

 کمک هاى مردمى براى ذبح گوسفند و تقسیم گوشت آن 
بین خانواده هاى نیازمند اختصاص یافته است.

در نشست خبرى مدیر و معاونان بهزیستى شهرستان اصفهان با اصحاب رسانه تشریح شد

جزئیات حمایت بهزیستى اصفهان
 از اشتغال مددجویان

مرضیه غفاریان

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/05/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/05/17

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار: 1400/04/29

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

اجراى خط انتقال فاضالب محله لنج و باقیمانده 400-2-101/2
29،588،035،735978.000.000جارىشبکه جمع آورى فاضالب زیباشهر(با ارزیابى کیفى)

لوله گذارى شبکه جمع آورى فاضالب منطقه 400-2-112
10،260،177،724398.000.000جارىشاهین شهر و گز(با ارزیابى کیفى)

اجراى شبکه جمع آورى فاضالب شهرك 400-2-113
80،136،714،3721.800.000.000جارىچشمه توتى منطقه دو اصفهان(با ارزیابى کیفى)

نوبت اول
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1400/142 مورخ 1400/01/30 شوراى محترم اسالمى شهر، عملیات تکمیل بلوار کشاورز را با مجموع 
برآورد تقریبى اولیه به مبلغ 198/537/587/975 ریال با احتساب تعدیل و مابه التفاوت قیمت قیر حسب مدارك موجود در مدارك مناقصه، از محل اعتبارات 

عمرانى سال 1400 شهردارى و بر اساس فهرست بهاء سال 1400 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع 

مناقصه بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل پایه چهار در رشته راه و ترابرى) از معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارك و رزومه 

شرکت، تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/05/09 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 10/000/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد 
و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مناقصه (نوبت دوم)

محمد مغزى نجف آبادى -شهردار نجف آباد 

چاپ دوم

م.الف:1163688

بدینوسیله شهردارى دستگرد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى به شماره 5/65/ش/1400 مورخ 
1400/03/18 در نظر دارد نسبت به واگذارى (اجاره دادن) استخر قایق هاى شارژىـ  پیست دوچرخه سوارى 
ـ رستوران و غرفه هاى مجتمع فرهنگى ورزشى باغ نو اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده مى توانند 
جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالى شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1400/05/14 مراجعه و تا تاریخ 

1400/05/16 نسبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند. 

آگهى مزایده مرحله سوم

سید محسن تجویدى-  شهردار دستگرد 

نوبت اول

م.الف:1167524

واحد شماره یک نیروگاه گازى هسا پس از پایان تعمیرات در کوتاه ترین زمان 
ممکن به شبکه سراسرى متصل شد.

على نقدى پور مدیر نیروگاه گازى هسا با اشاره به تالش متخصصان بخش 
تعمیرات الکتریک در این فعالیت تعمیراتى گفت: در واحد شماره یک نیروگاه 
گازى هسا فعالیت هاى تعمیراتى مهمى شــامل رفع عیب صداى غیر عادى 

پروانه پمپ و روغنکارى فرى توربین اجرا شد.
نیروگاه گازى هسا که در شمال منطقه اصفهان واقع شده زیرمجموعه شرکت 
 GG۴C مدیریت تولید برق اصفهان است و هم اکنون داراى دو واحد گازى

هر یک به ظرفیت نامى 29/2 مگاوات است.

بازگشت واحد شماره یک نیروگاه گازى هسا به مدار تولید
با هدف توزیع عادالنه آب در شهر اصفهان 51 حوضچه و35 حلقه چاه، 

مجهز به سامانه پایش و کنترل تاسیسات آب شدند.
مدیر دفتر سیستم هاى کنترل و انرژى آب شرکت آبفاى استان اصفهان 
با بیان این که در حال حاضر نزدیک به 30 درصد از شــبکه توزیع آب 
شهر اصفهان به صورت برخط و هوشمند کنترل مى شود، گفت: شهر 
اصفهان داراى 140 حوضچه کنترلى و فشار شکن است که از طریق این 
حوضچه ها میزان باز و بسته بودن والوها کنترل و آب موجود درشبکه، 

عادالنه تقسیم مى شود.
محمد ناظمى زاده اعالم کرد: در حال حاضــر از 40 حلقه چاه موجود 

در شهر اصفهان 35 حلقه چاه به سیستم تله مترى و تله کنترل مجهز 
شده اند که این امر تاثیر به سزایى در توزیع عادالنه آب بین مردم داشته 
است. وى گفت: آبفاى اصفهان، تابستان امسال از طریق فرایند کنترل 
هوشمند تاسیسات آبرسانى توانست تبعات کمبود 4 هزار و 300 لیترى 

آب شرب در ثانیه را به حداقل برساند.
ناظمى زاده پایش و کنترل هوشمند تاسیسات آبرسانى را، امرى ضرورى 
در مدیریت بهینه منابع آب دانست و اظهار داشت: هم اکنون صد در صد 
خطوط انتقال طرح آبرســانى اصفهان بزرگ که بالغ بر 870 کیلومتر 

مى باشد مجهز به سامانه تله مترى است .
وى گفت: پیش بینى مى شــود تا پایان ســال جارى تمام تاسیسات 

آبرسانى شهر اصفهان به سیستم تله مترى و تله کنترل مجهز شوند.

توزیع عادالنه آب در اصفهان از طریق سامانه پایش و کنترل تاسیسات


