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اشتباه 
میلیون ها نفر در 

نوشیدن چاى! 

ادامه قطع برق در اصفهان تا پایان هفته
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شام آخر سپاهان 
براى قهرمانى و 

ذوب آهن براى بقا   

چاى یکى از پرطرفدارترین و پر مصرف ترین 
نوشیدنى ها در جهان است که انواع مختلفى 
دارد. این نوشیدنى گرم آرامش بخش بوده و 
خستگى را از تن بیرون مى کند. چاى اگر در 

حد طبیعى و در زمان مناسبى مصرف ...

 لیگ برتر در حالى به ایستگاه پایانى اش نزدیک 
شــده و تیم هــا خود را بــراى برگــزارى بازى 
سى ام شان در این فصل آماده مى کنند که عالوه 
بر رقابت داغ در باالى جــدول براى تاجگذارى، 
در انتهاى جــدول و در جایى که تیــم ها براى 
بقاى خود در لیــگ برتر تالش مــى کنند، هم 
شاهد رقابت تماشــایى هستیم و نکته قابل توجه 
آنجاست که چشم اصفهانى ها امسال هم به صدر 
جدول و هم به قعر جدول دوخته شده؛ جایى که 

طالیى پوشان...

کاهش ظرفیت تأمین آب اصفهان تا فرداکاهش ظرفیت تأمین آب اصفهان تا فردا
بحران قطعى و افت فشار آب به دنبال بروز حادثه در یکى از خطوط اصلى انتقال آب در فالورجانبحران قطعى و افت فشار آب به دنبال بروز حادثه در یکى از خطوط اصلى انتقال آب در فالورجان
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شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: به دلیل افزایش سراسرى مصرف برق شاهد قطع برق در بخش خانگى هستیم 

نیازمند؛ از رکوردشکنى ها تا انتقال به 
لیگ پرتغال

دوران حضور درخشان دروازه بان ملى پوش سپاهان در این تیم به پایان رسید و این 
دروازه بان به زودى راهى لیگ پرتغال خواهد شد.

سپاهان در آخرین دیدار خود در ورزشگاه نقش جهان توانست ذوب آهن را 
در دربى اصفهان شکست دهد تا همچنان در کورس قهرمانى باقى بماند 

و کسب عنوان قهرمانى...
3
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در صفحه 5 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حساسیت براى اصفهانى ها 
در هفته پایانى لیگ بیستم به اوج رسید؛

ظرفیت بیمارستان 
صحرایى اصفهان 
درحال تکمیل است

شرکت توزیع برق 
خسارت آسیب به وسایل برقى را مى پردازد
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کاپیتان سپاهان کاپیتان سپاهان 
بدون استراحت بدون استراحت 

در تمرینات در تمرینات 
تیم یونانىتیم یونانى

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

واکسیناسیون معلمان
 از عید غدیر
 آغاز مى شود

واکنش رئیس مجلس 
به مشکالت 

مردم خوزستان

هیچ پاسخى
 ندارم

وزیر بهداشت باز هم 
از موفقیت هاى 

کرونایى اش 
گفت 

حیرت دنیا 
از ما!

شهاب عباسى: 
«دست انداز» 
فصل جدید

ندارد
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یکس الفقطبا ام م مح
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نیازمند

درخش دوران حضور
دروازه بان به زودى
آ سپاهان در
در دربى
و کسب

ن 
ن 
ست

فرا رسیدن عید سعید غدیر ، عید والیت و امامت بر همگان مبارك باد
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 مدیرکل دفتر توســعه اجتماعى معاونت امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در شــرایط عادى 
ســاالنه حدود 400 هزار نفر مرگ و میر داریم گفت: 
زاد و ولد با سرعت زیاد در حال کاهش است و تخمین 
زده مى شود با کاهش 20 درصدى زاد و ولد، تنها طى 
سه سال گذشته مواجه شده باشــیم که بسیار کاهش 

چشمگیرى است.
اعظم کریمــى اظهار کرد: شــیوع کرونا بــه عنوان 
چالشى جدید در کاهش رشــد جمعیت تأثیرگذار است 
و فرزندآورى را کاهش مى دهد. استمرار شیوع بحران 
کرونا از دو سوى ماجرا یعنى زاد و ولد و مرگ و میر بر 

رشد جمعیت اثر منفى خواهد گذاشت و به نظر مى رسد 
پس از کرونا فرایند کاهش زاد و ولد شــدیدتر خواهد 

شد. 
 مدیرکل دفتر توســعه اجتماعى معاونت امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان افزود: حتى امســال نیز ممکن 
اســت به دالیل گوناگــون نظیر تــرس از حضور در 
بیمارســتان ها انگیزه فرزندآورى کمتر شــود که به 
احتمال فراوان آثارش را در ســال هاى پس از 1400 
نشان خواهد داد؛ قبل از شیوع کرونا بحث کاهش شدید 
نرخ رشد جمعیت در کشــور مطرح بود؛ اما شیوع کرونا 

این مسئله را تشدید کرده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: واکسیناســیون معلمان از 
عید غدیر خم با همکارى وزارت بهداشت آغاز مى شود. 

محسن حاجى میرزایى افزود: اصل بر بازگشایى مدارس 
است و بى شک واکسیناســیون معلمان از نگرانى هاى 
خانواده ها براى شیوع کرونا مى کاهد. وى تصریح کرد: 
براى بازگشــایى مدارس باید تمهیدات الزم اندیشیده 

شود.
حاجى میرزایى با بیان اینکه بازگشــایى مدارس رکن 
اساســى نظام تعلیم و تربیت اســت، گفت: باید به هر 
کیفیتى که مى توان به بازگشــایى مــدارس فکر کرد. 
این بازگشــایى نیازمند طراحى هاى ویژه است. اگر در 

شروع سال تحصیلى به الزام فاصله هاى اجتماعى تأکید 
شود، باز هم بر برگزارى حضورى توجه مى شود، اما باید 
نگرانى هاى جامعه را برطرف و محیط را براى برگزارى 

آموزش حضورى فراهم کنیم. این نیز مهم است.
وزیر آموزش و پــرورش گفت: در آســتانه تغییر دولت 
هســتیم این نگرانى وجود دارد که جابه جایى افراد در 
هنگامه شروع سال تحصیلى باعث غفلت شود. حاجى 
میرزایى خاطر نشان کرد: باید آمادگى هاى الزم کسب 
شود تا شرایط براى بازگشایى با شور و نشاط مدرسه آماده 
شود. موظف هستیم حداکثر مراقبت را داشته باشیم تا این 

انتقال کوچک ترین آسیبى به سال تحصیلى وارد نکند.

زاد و ولد با سرعت زیاد 
در حال کاهش است 

واکسیناسیون معلمان
 از عید غدیر آغاز مى شود

بى دندان ها!
علیرضــا زالى، رئیس دانشــگاه    ایرنا |
علوم پزشکى شهید بهشتى مى گوید: بیش از 
55 درصد افراد باالى 65 سال ایرانى بى دندان 
هستند که جاى تأســف دارد. هر  ایرانى شش 
دندان پوسیده در دهان دارد. بعد از 12 سالگى  
و قبل از 18 سالگى که سنین نوجوانى محسوب 
مى شود، تعداد دندان هاى پوسیده افراد بین دو 

تا پنج دندان مى رسد.

یک نفر علیه 110 نفر 
  فارس| اســتاندار ایالم گفــت: منکر 
برگزارى مراسم جشن عروسى نیستیم ولى باید 
با رعایت پروتکل هاى بهداشتى جشن ها برگزار 
شوند؛ به طور مثال در یک مراسم عروسى یک 
فرد مثبت بیش از 110 نفر را مبتال کرده است 
و  این باعث مى شود عروسى ها را به عزا تبدیل 
کنیم. محمــد نوذرى گفت: در بحث مراســم 
عزا نیز باید کنترل هــاى الزم صورت گیرد ما 

بیشترین مشکل را در برگزارى مراسم داریم.

وضع وخیم تهران
رئیس شــوراى اسالمى شهر    انتخاب|
تهران با اشــاره به اعالم افزایــش فوتى هاى 
کرونایى در پایتخت گفت: تعــداد فوتى هاى 
کرونا در تهران از مرز 150 نفر هم عبور کرده و 
متأسفانه تعطیالت شش روزه اثر بخشى نداشته 
که هیچ، اثر منفى و عکس داشته است. محسن 
هاشمى ادامه داد: ستاد مقابله با کرونا در تهران 
باید هر چه سریع تر جلسه ویژه اى براى مقابله 

با این وضعیت تشکیل دهد. 

فالفل هم رکورد زد!
قیمت ساندویچ فالفل    نود اقتصادى|
به عنوان یکى از اقالم خوراکى اقشــار محروم 
تقریبًا ده برابر شده است. یک ساندویچ فالفل 
که در سال 97 ســه هزار تومان بود، امروز 30 
هزار تومان شده است. اسدا... احمدى شهریور، 
رئیــس اتحادیه اغذیه  فروشــان تهران گفت: 
صنف اغذیه فروشــان فلج شــده است. بیش 
از 50 درصد از اعضاى صنــف ما به دلیل عدم 
پرداخت اجاره، مجبور به بســتن مغازه و تغییر 
شغل شدند.  در چند ماه گذشته مواد اولیه تولید 
اغذیه مثل سوســیس، پنیر، سس و نوشابه 30 
درصد افزایش قیمت داشــته  اند. کاهش توان 
خرید مردم را حس کردیم. اغذیه و ســاندویچ 
غذاى قشر کم درآمد اســت ولى دیگر آنها هم 

توان خرید ساندویچ ندارند. 

ماسک گربه 
روى سکو نرفت!

  ایسنا| در حالى که ورزشــکار روس 
قصد داشت با پوشیدن ماســک گربه به روى 
سکوى توزیع مدال برود، مسئوالن برگزارکننده 
المپیک این اجــازه را به او ندادنــد. «یوگنى 
ریلوف» با ناراحتى گفت:  مى خواهم گریه کنم. 
اجازه نداشتم با ماســک گربه روى سکو بروم. 
آنها گفتند: ببخشید، شــما نمى توانید اما من با 

برگزارکنندگان المپیک بحث نخواهم کرد. 

واردات 
51 ُتن سنجاق قفلى!

در سال گذشته بیش از    دیده بان ایران |
49 تن سنجاق قفلى به ارزش بیش از 4 میلیارد 
تومان وارد کشور شده است. کاربران شبکه هاى 
اجتماعى این سئوال را مطرح کرده اند که تولید 
سنجاق قفلى چه سازوکارى نیاز دارد که ایران 
قادر به تولید آن نیست؟ همچنین در سه ماهه 
بهار سال جارى نیز نزدیک به 2/5 تن سنجاق 
وارد کشور شده که مبدأ آنها همگى کشور چین 
بوده است.به عبارتى، طى 15 ماه اخیر بیش از 

51/5 تن سنجاق وارد کشور شده است.

هیچ پاسخى ندارم
رئیــس مجلس گفــت: با مقایســه    فارس|
شرایط استان در زمان جنگ و شرایط کنونى نسبت به 
کم کارى ها و سوء مدیریت هایى که در خوزستان انجام 
شده به عنوان یک انقالبى هیچ پاسخى براى مردم این 
استان ندارم. محمدباقر قالیباف گفت: مهم نیست که من 
چه مسئولیتى دارم، حاضرم براى حل مشکالت مردم 
کفش هر کسى را واکس بزنم تا مسئله اى حل شود. اگر 
فردى بخواهد در برابر حل مشکالت مردم کارشکنى 

کند، مقابل او مى ایستم.

حاال وقتش نیست
على الریجانى، رئیس ســابق     خبر آنالین |
مجلس، در گفتگویى، دوره حاضر را وقت تغییر قانون 
اساسى نمى داند و معتقد است: زمانى که مردم در شرایط 
مناسبى نیســتند، نمى توان قانون اساسى را تغییر داد. 
اصالح قانون اساسى را به زمان دیگرى موکول کنید. 
تغییر قانون اساسى نیاز به جمعیت عظیمى از مردم دارد. 
باید حدود 80 تا 90 درصد مــردم بیایند پاى صندوق 
رأى دهند. شما االن چنین شرایطى را حس مى کنید؟ 

بنابراین، چنین شرایطى مهیا نیست. 

شرایط خاص روز تحلیف 
سازمان هواپیمایى کشورى اعالم    تسنیم|
کرد با توجه به برگزارى مراسم تحلیف ریاست جمهورى 
در تاریخ 14 مرداد ماه ســال جارى و به منظور رعایت 
الزامات ایمنى و امنیتى کلیه فرودگاه هاى TMA تهران 
شــامل فرودگاه مهرآباد، امام خمینى(ره)، پیام، آزادى 
و قزوین از ســاعت 16 و 30 دقیقه تا 19 بســته اعالم 

مى شود.

هزینه میلیاردى تبلیغات 
گروه بانک ملت طى سال     نود اقتصادى |
1399 حدود 294 میلیــارد و 715 میلیون تومان براى 
تبلیغات و انتشارات هزینه کرده است. این رقم معادل 
وام ازدواج 50 میلیون تومانى تعداد 5900 نفر در سال 

گذشته بوده است.

تشکر از خود!
سایت بورس 24 پاداش هیئت مدیره     برترین ها |
چهار بانک بورسى را بررسى کرده و نشان داده که پاداش 
نیم میلیاردى هیئت مدیره بانک تجارت چندان هم زیاد 
نیست. این پاداش احتماًال فقط به دلیل رسانه اى شدن 
مورد توجه قرار گرفته و مثًال با پاداش در بانک خاورمیانه 
غیرقابل مقایسه است. بر اساس این گزارش هیئت مدیره 
بانک خاورمیانه هشت میلیارد پاداش گرفته اند. مابقى 
پاداش ها اینگونه است:  بانک ملت: 670میلیون تومان. 

بانک صادرات: 500میلیون تومان.

حیرت دنیا از ما!
سعید نمکى، وزیر بهداشت، درمان     برترین ها |
و آموزش پزشکى گفته است: دنیایى که براى فروپاشى 
جمهورى اسالمى ایران در این تلنگر سنگین کرونا، آماده 
بود امروز در حیرت است که چگونه توانستیم با لطف خدا، 
هم بیمارى را مهار و هم دارو و تجهیزات مناسب تولید 
کنیم و هم توانستیم براى ساخت واکسن در پنج شش  
پلتفرم، گام هاى مؤثرى برداریم. امروز واکسیناسیون در 

کشور فراتر از آنچه قول داده بودیم پیش مى رود.

به ایران سفر نکنید!
وزارت امورخارجه استرالیا از شهروندان    ایسنا|
خود، به ویژه شــهروندان با تابعیت ایرانى خواســت از 
سفرهاى غیر ضرورى به ایران بپرهیزند. در این اطالعیه 
که روى وب سایت وزارت امورخارجه استرالیا قرار گرفته 
است به شهروندان استرالیایى، به ویژه با تابعیت ایرانى 
توصیه شده که به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران و 
خطر ابتال به این بیمارى و همچنین باتوجه به گزارشات 
درباره برخى اعتراضات در چند شهر ایران، بهتر است 
به این کشور ســفر نکنند و در صورت سفر به ایران در 

تجمعى شرکت نکنند.

خبرخوان

شــناگر المپیکى ایران چگونگى تمرینات خود را براى 
رقابت هاى المپیک توکیو فاش کرد.

متین بالسینى در بازى هاى المپیک توکیو رکورد ملى 
شناى 200 متر پروانه را شکست اما از رسیدن به نیمه 

نهایى باز ماند. 
بالســینى در مورد اینکه تا چه اندازه به شنا کم توجهى 
مى شــود، گفت: نمى تــوان گفت به شــنا کم، توجه 
مى شود. درواقع اصًال توجه نمى شود. روز مسابقه ام که 
از خواب بیدار شدم پا درد شدیدى داشتم و پاى من دچار  
اسپاسم شدید شده بود. ماســاژور که نداشتیم و من به 
ماساژور کاروان مراجعه کردم. او توانست 10 دقیقه من 
را ماساژ دهد چون تعداد زیادى ورزشکار هستیم اما فقط 
یک ماساژور وجود دارد. ما 25 ساعت در پرواز بودیم و 

بدن ها بسیار خسته بود اما یک ماساژور وجود داشت.
بالســینى ادامه داد: شــب قبــل از مســابقه با رئیس 
فدراسیون، پنهانى از وان یخ تیم برزیل استفاده کردیم 
چون خودمان چنین چیزى نداریم. اینجا که یخ هست و 
فقط یک تشک بادى احتیاج داشتیم. آوردن یک تشک 
بادى براى یک کشور واقعًا ســخت است؟ اگر سخت 
است، مى گفتند، خودمان مى آوردیم. یا براى ملى پوش 

قایقرانى ما نمى توانستند یک جلیقه یخ تهیه کنند؟ 
بالسینى با اشاره به تنها بودن خود در زمان گرم کردن 
تصریح کرد: تنها گرم مى کردم و یک روز آن را رئیس 
فدراسیون شناى افغانستان براى من تایم گرفت. چون 
زبانم خوب است، دوستان خارجى زیادى دارم و مربیان 

آنها براى من تایم مى گرفتند تا گرم کنم.

مدیرعامل توانیر درباره ورود گســترده دســتگاه هاى 
غیرمجاز استخراج رمز ارز از چین به کشور به ستاد مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز هشدار داد.
محمد حســن متولى زاده مى گوید: دولت چین در حال 
اعمال سیاست هاى بسیار سختگیرانه جهت ممنوعیت 
استخراج رمزارزها در چین است و این امر باعث خروج 
اکثریت قریب به اتفاق دستگاه هاى استخراج رمزارز از 
کشور مذکور خواهد شــد که بیش از 50 درصد ظرفیت 

استخراج رمزارزها در کل دنیا را به خود اختصاص داده 
است.

وى مى افزاید:  از آنجایى کــه قیمت حامل هاى انرژى 
در ایران بــه صورت یارانــه اى و ناچیز در مقایســه با 
قیمت هاى جهانى عرضه مى شود، احتمال ورود تعداد 
زیادى از دســتگاه هاى مذکور از چین به کشورمان از 
طریق مبادى غیررســمى در هفته هاى پیش رو بسیار 

باال ارزیابى مى شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران از افت 
تقاضاى خرید کولر نسبت به پارسال خبر داد.

اکبر پازوکى گفت: میزان خرید کولر نســبت به ســال 
گذشــته حداقل 50 درصد کاهش پیدا کرده است و به 
دلیل هزینه بــاالى خرید کولر مــردم مجبور به تعمیر 

کولرهاى خراب مى شوند.
وى افزود: در شرایطى که ســال هاى گذشته تقاضاى 

کولر گازى بــه کولر آبى غالب بود اما امســال به دلیل 
جهش قیمت آن، فروش کولر آبى بیشــتر شده است و 
البته مردم بیشتر از خرید، به تعمیر کولرهاى آبى روى

آورده اند.
به گفته پازوکى، امروز یک کولــر خوب را 5/5 میلیون 
تومان مى خریم، درحالى که همان کولر در ســال 96، 

 300هزار تومان قیمت داشت.

سرهنگ محمدرضا محمدى با بیان اینکه بانوان برابر 
قانون مجاز به دریافت گواهینامه موتور سیکلت نیستند، 
اظهار کرد: هر وسیله نقلیه گواهینامه مخصوص دارد و 
افراد فاقد گواهینامه رانندگى نیز صالحیت رانندگى با 

هیچ نوع وسیله نقلیه اى را ندارند.

وى با اشاره به اینکه هر کسى گواهینامه مجاز رانندگى 
با موتورسیکلت داشته باشــد مى تواند با موتورسیکلت 
رانندگى کند، افزود: بانوان برابر قانون مجاز به گرفتن 
گواهینامه موتورسیکلت نیســتند و در تبصره ماده 20 
قانون رسیدگى به تخلفات رانندگى عنوان شده است: 
صدور گواهینامه رانندگى موتورســیکلت براى مردان 
به عهده نیروى انتظامى جمهورى اسالمى ایران است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: اگر 
قرار بود بانوان هم گواهینامه رانندگى موتورســیکلت 
داشته باشند، واژه مردان در این تبصره تأکید نمى شد و 

براى مردان و زنان عنوان مى شد.
 ســرهنگ محمدى تأکید کرد: بانوان مجاز به دریافت 
گواهینامه موتورسیکلت نیســتند و در نتیجه افراد فاقد 

گواهینامه مجاز به رانندگى نیستند.

ناگفته هاى شناگر المپیکى: 

 پنهانى از وان یخ تیم برزیل استفاده کردیم!

ماینرهاى فرارى از چین در راه ایران

بازار «تعمیرات» کولر داغ شد

گواهینامه موتورسیکلت به بانوان داده نمى شود

مهاجرت ایرانیان به ترکیه از سال 2016 تا کنون سه برابر 
شده است. پیش از این آمریکا و کانادا و آلمان اولین مقاصد 
مهاجرتى ایرانیان بود اما حاال ترکیه جاى آلمان و کانادا را 
گرفته و دومین مقصد مهاجرتى ایرانیان است. دلیل آن 
احتماًال هزینه کمتر مهاجرت به ترکیه است. اما آیا ایرانیان 

در ترکیه مى مانند؟
رصدخانه مهاجرت ایران گزارش مهاجرت 1400 را منتشر 
کرده اســت. گزارشى که نشــان مى دهد در سال 2020 
جمعیت مهاجران ایرانى نسبت به سال 1990 حدود چهار 
برابر شده و میزان مهاجرت در چهار سال گذشته هم سه 

برابر رشد داشته است.
تعداد جمعیت مهاجران با تابعیت ایرانى در ترکیه براساس 
سال اخذ اقامت در ســال 2019 نسبت به سال 2018 دو 
برابر بوده و در سال 2018 نیز نسبت به سال 2017 دو برابر 
رشد داشته است؛ به عبارتى یعنى افزایش استقبال ایرانیان 

براى مهاجرت به ترکیه!
براساس این گزارش در سال 2019 حدود 42 هزار مهاجر 
با تابعیت ایرانى وارد ترکیه شده اند. این در حالى است که 
این تعداد در ســال 2016 حدود 15 هزار و 500 نفر بوده 
است. اما نکته جالب توجه این است که گویا ترکیه براى 
ایرانیان پایگاه اول مهاجرت است و نه مقصد نهایى. چون 
در ســال 2019 حدود 18 هزار نفر از شهروندان ایرانى از 

ترکیه خارج شده اند.
احتماًال روند سخت مهاجرت به کشــورهاى اروپایى و 
آمریکا، ایرانیان را واداشــته که ابتدا به ترکیه بروند و چند 

سال بعد، براى مهاجرت به کشور دیگرى اقدام کنند.
از ســوى دیگر براســاس آمارهاى رصدخانه مهاجرت 
ایران، در پایان سال 2020 تعداد کل ایرانیان در وضعیت 
پناهجویى (کسانى که تقاضاى پناهندگى دارند) در جهان 
77 هــزار و 217 نفر بوده؛ اما نکته اینجاســت که ترکیه 
یکى از کشورهاى اصلى پناهجویان ایرانى است! بر این 
اساس بیشترین تعداد ایرانیان در وضعیت پناهجویى در 
کشورهاى ترکیه، آلمان، بریتانیا، عراق و استرالیا حضور 

دارند.

اما ماجرا به اینجا ختم نمى شــود. آمارهاى دانشجویان 
ایرانى در ترکیه هم نشان از استقبال ایرانیان براى رفتن 
به ترکیه مى دهد. نام ایران در پنج کشور اول که بیشترین 
سهم از بازار دانشجویان بین المللى در ترکیه را دارند، هم 
دیده مى شود. ســوریه، آذربایجان، ترکمنستان، ایران و 
افغانستان به ترتیب کشورهایى هستند که 50 درصد سهم 

از این بازار را دارند.
آمریکا، ترکیه، آلمان، ایتالیا و کانادا به عنوان پنج مقصد 
اصلى دانشجویان ایرانى در دنیا هستند. تعداد دانشجویان 
ایرانى در ســال 2018 در ترکیه نســبت به سال 2017 

افزایش 5 درصدى داشت.
اما چرا دانشــجویان ترکیه را انتخاب کردند؟ آنطور که 

رصدخانه مهاجرت ایران نوشــته پایین تــر بودن هزینه 
تحصیل در کشور ترکیه نسبت به ســایر کشورها یکى 
از دالیل اصلى افزایش جمعیت دانشــجویان ایرانى در 

ترکیه است.
مهاجرت به ترکیه فقط براى مردم ایران جذاب نیســت. 
ترکیه مدتى است به یکى از اصلى ترین مقاصد پناهجویان 
جهان تبدیل شده است. اما این کشور مدتى است که در 
تالش اســت تا مانع ورود مهاجران غیرقانونى به کشور 

خود شود.
راهکار ترکیه براى این کار ســاخت دیوارى در مرز ایران 
اســت. دیوارى با 3 متر ارتفاع و 2 متر طول با بلوك هاى 
بتنى 7 ُتنى و یک متر ســیم خاردار بــاالى آن. هر 300 

متر هم برجک هاى دیدبانى دارد و ســایر تدابیر دیگر که 
ورود مهاجران را سخت تر مى کند. مقامات ترکیه گفته اند 
دیوارکشى به منظور جلوگیرى از انواع قاچاق، مهاجرت 

غیرقانونى و تأمین امنیت مرزى است.
پیش از این هم یونان تالش کرده بود که با ساخت یک 
دیوار بتنى مانع ورود مهاجران و پناهجویان غیرقانونى به 
کشور خود شود. حاال شــرایط براى مهاجران غیرقانونى 
سخت تر از قبل شده است. بسیارى از مهاجران غیرقانونى 
از راه یونان به کشورهاى اروپایى مى روند. حاال عالوه بر 
خطرات دیگر که بر سر راهشــان وجود دارد باید فکرى 
هم به حال دیوارهاى سیمانى طویل و عریضى کنند که 

برایشان کشیده شده است.

افزایش 3 برابرى مهاجرت ایرانیان به کشور همسایه

ترکیه جاى آلمان و کانادا را گرفته است؟

على اصغر سعدآبادى، رئیس مرکز رشــد و کارآفرینى 
دانشگاه شهید بهشتى در چهارمین رویداد پیوند و اولین 
رویداد تخصصى در حوزه علوم انسانى با محوریت کتاب 
و کودك که به صورت مجازى برگزار شد، با بیان اینکه 
در زمینه میزان سرانه کتابخوانى در کشور آمار رسمى 
وجود ندارد، افزود: آمارهاى غیر رسمى حاکى از آن است 

که ســرانه کتابخوانى براى هر فرد ایرانى 7 دقیقه و در 
حوزه کودك این عدد به 30 ثانیه کاهش مى  یابد.

وى ادامه داد: در سال گذشته 400 میلیارد تومان براى 
انتشارات و کانون ها براى ارتقاى سرانه کتاب براى هر 
فرد ایرانى اختصاص یافت، ولى به زعم مسئوالن این 

امر محقق نشده است.

سرانه کتابخوانى براى هر کودك، 30 ثانیه! 
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فضاسازى شهر 
مدیر عامل سـازمان زیباسازى شـهردارى اصفهان 
گفت: این سازمان به مناسـبت فرارسیدن عید سعید 
غدیرخـم بـه فضاسـازى مناطـق پانزده گانه شـهر 
اقـدام کـرد. حسـن مؤذنـى اظهـار کـرد: در همین 
راسـتا 250 تابلو موقت با عنوان "علـى ولى ا..." در 
معابـر و زیرگذرهـاى مناطـق مختلف شـهر نصب 
شـد. وى افـزود: همچنیـن تعـداد یکهـزار پرچم با 
نوشـته "على ولى ا..." بـه همراه پرچم هـاى الوان 
بـر روى عرشـه پل هـاى مناطـق پانـزده گانـه بـه

 اهتزاز درآمد.

جوالن ریزگردها در آسمان
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
گفت: گردوخاك و غبار آلودگى هواى مناطق شـرق و 
مرکز استان تا پایان هفته به تدریج کاهش مى یابد. آسیه 
آقایى اظهار داشت: طبق الگوهاى هواشناسى، وزش باد 
به نسبت شدید پدیده غالب بیش تر مناطق استان است 
که در مناطق شرقى و تا حدى مرکزى اصفهان توأم با 
گردوخاك محلى، کاهش دید و افزایش غبارآلودگى هوا 

پیش بینى مى شود.

روز حبس شدن در آسانسور 
سـخنگوى آتش نشـانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: روز4 مرداد ماه آتش نشـانان اصفهان 
به 86 مورد حریـق و حادثه اعزام شـدند کـه بیش از 
65 مورد از ایـن موارد مرتبـط با حادثه گرفتار شـدن 
در آسانسـور بوده اسـت که اکثراً به دلیل قطعى برق 
بود. فرهاد کاوه آهنگران خاطرنشـان کرد: افراد باید 
عالوه بر رعایـت اصول ایمنـى و پیشـگیرى از وقوع 
حوادث، برنامه قطع برق منطقه محل کار یا سکونت 
خود را تهیه کنند و در آن مدت و نبود برق از آسانسور 

استفاده نکنند.

اصالح 600 متر شبکه آب 
عملیات اصالح 600 متر شبکه آب خیابان کاخ منطقه 
4 اصفهان در تیرماه جارى انجام شد. این پروژه از محل 
اعتبارات جارى در مسیر خیابان جى، خیابان کاخ انجام 
شد. این اقدام با هدف رفع مشـکل افت فشار و قطعى 
آب و همچنین افزایش رضایتمندى مشترکین وکاهش 
آب بدون درآمد عملیاتى شـد. این عملیات با لوله پلى 
اتیلن 160 میلیمترى طى پنج روز فعالیت شبانه روزى 
و اتصال به لوله 400 میلیمتـرى خیابان جى به مرحله 

اجرا درآمد.

جمع آورى 
پمپ هاى غیرمجاز 

30 فقـره پمـپ غیـر مجـاز در روسـتاى انـدوان 
قهجاورستان کشف شـد. به گزارش روابط عمومى 
آبفا قهجاورسـتان، ایـن عملیات با کمـک مروجین 
مصرف بهینه آب انجام شـد و پمپ هـاى غیر مجاز 
کشـف شـده اصالح شـد. آبفا منطقه قهجاورستان 
همچنیـن دو فقره انشـعاب غیـر مجاز که از شـبکه 
اصلى روسـتاى حتم آباد به طول حدود 40 متر لوله 
گـزارى گردیده بـود و از آن جهت مصارف شـرب و 
آبیارى درختان باغ ویال و کارگاه صورت مى گرفت، 

شناسایى کرد.

هزینه شهردارى در 
بازار گل ارغوان

مدیرعامل سـازمان میادین و سـاماندهى مشـاغل 
شـهرى شـهردارى اصفهان اظهـار کرد: بـازار گل 
و گیـاه همدانیان نیـاز به گسـترش فضا داشـت به 
همین دلیـل فضایى بالغ بـر 14/5 هکتار در شـرق 
اصفهان ابتـداى خیابان رضـوان براى ایـن کار در 
نظـر گرفته شـده و در مجمـوع براى این پـروژه در 
حدود 1800 میلیارد ریال اعتبار صرف شـده اسـت. 
محمد مجیرى با اشـاره به بهره بـردارى از بازار گل 
و گیاه ارغوان اظهار کرد: این بـازار در کنار بازار گل 
و گیـاه همدانیـان البتـه با امکانـات بیشـتر فعالیت 

خواهد داشت.

خبر

معاون جهاد کشاورزى اســتان اصفهان گفت: در چند 
هفته اخیر قیمت گوشت به دلیل افزایش عرضه دام به 
بازار، روند کاهشى داشــته و امید است در آینده بتوان با 
برطرف کردن مشکالت تامین نهاده، علوفه و آب، دام 
موجود را حفظ کرده و نگرانى براى آینده گوشــت قرمز 

به وجود نیاید.
حسین ایراندوست اظهار کرد: در چند هفته اخیر قیمت 
گوشت به دلیل افزایش عرضه دام به بازار، روند کاهشى 
داشــته و امید اســت در آینده بتوان بــا برطرف کردن 
مشکالت تأمین نهاده، علوفه و آب، دام موجود را حفظ 

کرده و نگرانى براى آینده گوشت قرمز به وجود نیاید.

وى افزود: شرایط بازار گوشــت قرمز بیش از حد نرمال 
شده و از رونق افتاده به طورى که براى تولید کننده ایجاد 

ضرر مى کند.
معاون جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: هنوز شیوه 
نامه اجرایى و شرایط صادرات گوشت قرمز به استان ها 
ابالغ نشده است لذا امکان عملیاتى شدن آن وجود ندارد.

ایراندوســت اضافه کرد: گوشت قرمز که به بازار عرضه 
مى شود بیش از نیاز مشترى اســت در چنین شرایطى 
با صدور مجوز صادرات، عالوه بر ارزآورى، مشــکالت 
تأمین علوفه و نهاده دام کاهش یافته و نقدینگى دامداران 

نیز افزایش مى یابد.

رییس دفتر نمایندگى وزارت امور خارجه در استان اصفهان 
گفت: ما به شهردارى اصفهان پیشنهاد دادیم که در مسیر 
چهارباغ عباســى تا میدان نقش جهان، اینترنت رایگان در 

اختیار گردشگران قرار بگیرد.
علیرضا ساالریان گفت: شهرهاى گردشگرى تسهیالتى 
براى توریســت هاى خارجى خود در نظر مى گیرند که بر 
همین اساس به شــهردارى اصفهان پیشــنهاد دادیم تا 

"واى فاى" رایگان در اختیار گردشگران قرار دهد.
وى ترافیک سنگین شهر اصفهان را نقطه اى منفى از نظر 
گردشــگران خارجى بیان کرد و افزود: با توجه به ظرفیت  
باالى گردشگرى اصفهان، رفع ترافیک این خطه، ضرورت 

شهریســت.  رییس دفتر نمایندگى وزارت امور خارجه در 
استان اصفهان، خواستار برخورد جدى ناجا با عوامل ایجاد 
ترافیک در شهر شــد و گفت: ترافیک شدید شهرى، تردد 

گردشگران خارجى را در اصفهان سخت کرده است.
وى رفع ترافیک در مرکز شهر را که نقطه تالقى گردشگرى 
اصفهان محسوب مى شود از واجبات خواند و گفت: وجود 
ترافیک سنگین در مســیرهاى گردشگرى اصفهان براى 
توریست ها جذاب نیست و در این حوزه با شهردارى، شوراى 
شهر، استاندارى و صدا و سیما جلسه گذاشتیم و خواستار ورود 
جدى آنها و همچنین رسانه ها براى رفع مشکل تردد در نقاط 

اصلى شهر شدیم.

اینترنت از چهارباغ تا
 نقش جهان رایگان شود

قیمت گوشت قرمز
 کاهش یافته است

تابستان امســال اصفهانى ها با قطعى یا افت فشار آب 
بیگانه نبوده اند اما اتفاقى که بامداد دیروز در اســتان رخ 
داد، آبرســانى به برخى نقاط اصفهان را با بحران جدى 

مواجه کرد.
از بامداد روز گذشــته، بخش هاى وســیعى از استان به 
خصوص تمام مناطق شمال و غرب اصفهان دچار افت 
شدید و قطعى آب شد و تانکرهاى آب براى آبرسانى به 
مردم وارد عمل شدند. همزمان، صبح سه شنبه شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان با صدور بیانیه اى، درباره علت 
این افت فشار توضیحاتى ارائه کرد. در این بیانیه آمده بود 
به علت وقوع حادثه در یکــى از خطوط اصلى انتقال آب 
با قطر 1400 میلیمتر در محدوده شهرستان فالورجان، 
ظرفیت تأمین آب 57 شهر و 380 روستاى تحت پوشش 
طرح آبرسانى اصفهان بزرگ به میزان 25 درصد کاهش 

یافته است.
به این ترتیب و در حالى که اصفهان در روزهاى معمولى 
بین 3200 تا 4300 لیتر برثانیه کسرى آب دارد، این حادثه 
هم کسرى 25 لیترى آب را به کسرى قبلى اضافه کرد تا 

این شرایط، تأمین آب شرب اصفهان را بحرانى تر کند.
به دنبال این حادثه، انجام تعمیرات از ساعت 3 بامداد روز 
گذشته آغاز شــد و حدود ظهر دیروز مهرداد خورسندى 
سخنگوى شــرکت آبفاى اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه خط لوله شکسته انتقال آب به اصفهان در منطقه 
فالورجان به طور کامل تعمیر شده است گفت: تا زمانى 
که این خط لوله به طور کامل وارد مدار شود و شرایط به 
حالت قبل از شکستگى لوله بازگردد، بین 24 تا 48 ساعت 

زمان خواهد برد.
به گفته خورســندى مراحل هواگیرى و سپس آبگیرى 
این خط لوله حداقل 10 ســاعت به طــول مى انجامد و 

بنابراین شهرها و روستاهاى تحت پوشش طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ تا دو روز آینده با افت و قطعى آب شرب 

مواجه هستند.
به استناد اظهارات این مقام ارشد آبفا، مناطق وسیعى از 
اصفهان امروز و فردا هم با مشکل افت فشار یا قطع آب 
مواجه خواهند بود تا این خط لوله به طور کامل آبگیرى 
شود. به گفته خورســندى، تا ساعت 11 صبح دیروز، 17 
تانکر بــه ظرفیت 102 هزار لیتر براى ســاکنان خیابان 
22 بهمن، خردمنــد، آل محمد، آل خجند، گلســتان، 
رباط اول، شهید شیرانى و ... آبرســانى سیار شده است 
و آبرسانى ســیار در مناطق مختلف اصفهان همچنان

 ادامه دارد.
وى تأکید کرد: بیشــتر مناطق شــمال و غرب اصفهان 
(مناطق 4 و 5 آب و فاضالب) دچار کمبود و افت شــدید 

آب هستند. 

بحران قطعى و افت فشار آب به دنبال بروز حادثه در یکى از خطوط اصلى 
انتقال آب در فالورجان

کاهش ظرفیت تأمین آب اصفهان
 تا فردا

رئیس بیمارستان شــهید صدوقى اصفهان با اشاره به 
بسترى 90 بیمار مبتال به کووید در بیمارستان صحرایى 
اصفهان، گفت: ظرفیت این بیمارستان تقریبا تکمیل 

شده است.
ســیدرضا مرتضویان در مورد وضعیت بیمارســتان 
صحرایى اصفهان در موج پنجم کرونا و افزایش تعداد 
بیماران بســترى، اظهار کرد: بیمارســتان صحرایى 
اصفهان در دوران همه گیرى کرونا فعال بود و در این 
مدت هیچ وقت تعطیل نشــد. البته فراز و فرودهایى 
داشت و زمانى که پیک ها را پشت سر مى گذاشتیم، 
تعداد بیماران بســترى در این بیمارســتان کاهش 

مى یافت و به حدود 20 بیمار مى رسید.

وى ظرفیت بیمارســتان صحرایى اصفهان را یکصد 
بیمار بســترى اعالم کرد و افزود: ظرفیت بیمارستان 
هم اکنون حدود 90 بیمار بسترى است و این ظرفیت 
تقریبا تکمیل است. وى با بیان اینکه ظرفیت بیمارستان 
صحرایى اصفهان بیش از 100 تخت نیســت، گفت: 
فعال نیازى بــه ایجاد بیمارســتان صحرایى جدید در 
اصفهان نیست و باتوجه به اینکه در جنوب شرق کشور 
نیز خدمات رســانى مى کنیم بیشتر توان خود را براى 
سیستان و بلوچستان گذاشــته ایم که نیروى زمینى 
سپاه چند بیمارستان سیار و مرکز واکسیناسیون دایر 
کرده و بیمارســتان نبى اکرم (ص) را نیز تقویت کرده 

و از اصفهان نیز نیروها و تجهیزاتى اعزام شده است.

ظرفیت بیمارستان صحرایى اصفهان
 درحال تکمیل است

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان با پیش بینى اینکه به دلیل شــرایط موجود تا 
پایان این هفته خاموشى ها در بخش خانگى ادامه خواهد 
داشت، گفت: پیش از این برنامه خاموشى در بخش خانگى 
حذف شــده بود، اما به دلیل افزایش سراسرى مصرف 
برق و وورد رله هاى فرکانسى شاهد قطع برق در بخش 

خانگى شدیم.
مرســل صالحى اظهار کرد: دلیل این خاموشى ها باال 
رفتن دماى هواست که موجب افزایش مصرف شده است 
و با توجه به اینکه شبکه برق به صورت گسترده در کل 

کشور مدیریت مى شود، براى توازن تولید و مصرف نیاز 
به خاموشى داریم.

وى با بیان اینکــه جهت توازن تولیــد و مصرف، براى 
جلوگیرى از فعالیت رله هاى فرکانســى خاموشــى ها 
اتفاق مى افتد، تاکید کرد: طى چند روز گذشته با افزایش 
مصرف برق، رله هاى فرکانسى وارد مدار شدند که این 

اتفاق موجب خاموشى هاى سراسرى شد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان تاکید کرد: این خاموشــى ها طبق برنامه زمان 
بندى نبود و با وارد مدار شــدن رله هاى فرکانسى، برق 

مشترکین قطع شــد. وى با تاکید بر اینکه سعى بر این 
داشتیم که دیگر در بخش خانگى دچار خاموشى نشویم، 
گفت: با توجــه به اینکه رله هاى فرکانســى به صورت 
خودکار وارد مدار شــدند و احتمال مى رفت شبکه دچار 
فروپاشى شود قطع دو ساعته برق را مطابق برنامه زمان 
بندى آغاز کردیم. مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان با پیش بینى اینکه به دلیل 
شــرایط موجود تا پایان این هفته خاموشى ها در بخش 
خانگى ادامه خواهد داشت، گفت: با کاهش دماى هوا به 

طور قطع از میزان خاموشى ها کاسته مى شود.

ادامه قطع برق در اصفهان تا پایان هفته

مدیر کل زمین شناســى اســتان اصفهان گفت: در 
شهر گلشهر عالوه بر زمین هاى کشاورزى در بافت 
واحدهاى مســکونى نیز ترك ایجاد شده است و در 
صورت وقوع زمین لرزه 4/5 ریشــترى، تحمیل بار 

مالى و جانى دور از انتظار نیست.
رضا اسالمى در جلســه فرونشســت زمین که در 
گلپایــگان برگزار شــد، اظهار کرد: زمیــن در این 
شهرستان ساالنه بین 13 تا 19 سانتى متر فرونشست 
مى کند در حالى که نرخ جهانى فرونشســت زمین 

هفت میلى متر در سال اســت. وى گفت: گلپایگان 
در مسیر گسل هاى فعال شازند، موته غربى و شرقى 
قرار دارد و نیروى ذخیره شــده این گسل ها با عامل 

محرکى مثل فرونشست تخلیه مى شود.
مدیر کل زمین شناســى اســتان اصفهان گفت: در 
شهر گلشهر عالوه بر زمین هاى کشاورزى در بافت 
واحدهاى مســکونى نیز ترك ایجاد شده است و در 
صورتى که زمین لرزه 4/5 ریشتر اتفاق افتد، تحمیل 

بار مالى و جانى دور از انتظار نیست.

فرونشست گلشهر را مى شکند 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: علت قطع 
گاز در برخى مناطق شــهر اصفهان نشــتى و مسائل 
فنى شبکه بوده که با اطالع رسانى قبلى به مشترکان 

اتفاق افتاد.
ســید مصطفى علوى اظهار داشــت: این قطعى ها به 
صورت پراکنده در مناطقى از شهر به علت مباحث فنى و 
توسعه اى و همچنین در دو منطقه به دلیل صدماتى که 
به شبکه وارد شده بود و نشتى گاز وجود داشت با اطالع 

رسانى قبلى به مشترکان اتفاق افتاد.

وى با بیان اینکه شبکه ها و خطوط گاز، بدون حفارى دائم 
چک و کنترل مى شود، ادامه داد: به محض اینکه نشتى 
در خطوط مشاهده شود با اطالع رسانى قبلى به مردم، 
گاز منطقه به ناچار قطع شده و پس از رفع مشکل و انجام 

تعمیرات، دوباره وصل مى شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه 
قطعى ها بیشتر در مناطق مرکزى شهر بوده است، افزود: 
همکاران ما در محدود خیابان شمس آبادى ناچار به قطع 

گاز مى شوند که پس از رفع مشکل گاز را وصل کردند.

علت قطعى گاز در برخى مناطق شهر اصفهان 
مانى مهدوى

معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان: با ده روز جریــان آب در زاینده رود، چاه هاى 

فلمن پر آب نمى شود.
ناصر اکبرى با بیان اینکه رودخانه زاینده رود 10 ســال 
است که به صورت فصلى شده اســت گفت: آبرفت و 
دشــتى که از این رودخانه تغذیه مى شــده است و تراز 
آب هاى زیر زمینى هم که 40 متر پایین رفته با چند روز 

باز بودن آب رودخانه جبران نمى شود.

وى با بیان اینکه چاه هاى فلمن ظرفیتى حدود 3200 
لیتر در ثانیه دارد و تنها منبع پنج دهه آب شهر اصفهان 
بوده است افزود: این چاه ها هم اکنون از دست رفته و اگر 

رودخانه دایم جارى باشد، پر آب مى شود.
وى افزود: در شرایطى که 3200 لیتر در ثانیه در مجموع 
از چاه هاى فلمن از دست رفته و دماى باالى 42 درجه 
تابستان را داریم، 4300 لیتر کمبود آب داریم و تا پایان 

فصل تابستان افت فشار آب و قطعى رخ مى دهد.

چاه هاى فلمن همچنان بى آب است

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزى اصفهان 
گفت: این اســتان با تولید بیش از 67 میلیون انواع ماهیان 

زینتى رتبه نخست را در کشور دارد.
محمدرضا عباسى با بیان اینکه  نزدیک به 120 گونه ماهى 
زینتى در استان اصفهان تولید مى شود، افزود: افزون بر  2 
هزار نفر در بیش از 700 واحد تولیدى ماهیان زینتى در استان 
مشغول به فعالیت هستند که عالوه بر  مشاغل خانگى  در 
واحدهاى صنعتى متوسط و بزرگ نیز  فعالیت دارند که بیش 
از 200هزار تا یک میلیون قطعه ماهى زینتى در سال تولید  و 

به بازار عرضه مى کنند.
وى افزود: 16 شهرســتان در اســتان اصفهــان، ماهى 
زینتى تولید مى کنند که بیشــترین آمار تولید به ترتیب به 
شهرستان هاى کاشان، نجف آباد، اصفهان است که به سایر 
اســتان ها از جمله تهران، مرکزى، مشهد و مناطق جنوبى 

کشور نیز صادر مى شود.
به گفته وى، پــرورش ماهیان زینتى نیــاز چندانى به آب 

ندارد و با کمترین میزان آب درماه امکان تولید واشــتغال 
را به دنبال دارد.

اصفهان رتبه نخست تولید ماهیان زینتى را در کشور دارد

فرهنگیان اصفهانى از شنبه هفته آینده در برابر کرونا 
واکسینه مى شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در 
طرح واکسیناسیون فرهنگیان تمام معلمان رسمى، 

قراردادى، پیمانى و خرید خدمات آموزشى و معلمان 
مدارس غیردولتى در استان واکسینه مى شوند.

محمد اعتدادى افزود: قرار شد دو مرکز تزریق واکسن 
براى نواحى شــش گانه آموزش و پرورش در شهر 
اصفهان با هماهنگى مرکز بهداشــت در نظر گرفته 

شود و در شهرستان هاى استان هم مدیران آموزش 
و پرورش هماهنگى هایى را با مسؤوالن شبکه هاى 

بهداشت انجام داده اند.
وى با بیان اینکه مقرر شد در شهرستان ها و مناطق 
کم جمعیــت واکسیناســیون 
مراکــز  در  فرهنگیــان 
بهداشتى اجرا شــود گفت: در 
شهرستان هاى بزرگتر مراکزى 
را آموزش و پرورش براى تزریق 
واکسن در نظر بگیرد و در اختیار 
مراکز بهداشــت براى تزریق 

واکسن قرار گیرد.
مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان افزود: همچنین 
دانشگاه علوم پزشکى قول همکارى داد که دوز اول 
واکسیناســیون تمام جمعیت فرهنگیان را در مرداد 
ماه 1400 تامین کند که بتوان با مجوز ســتاد ملى 
کرونا و وزارت آموزش و پرورش در مهرماه مدارس 

را بازگشایى کرد.

واکسیناسیون فرهنگیان اصفهانى از هفته آینده
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شهاب عباسى با اشاره به مجموعه طنز «دست انداز» که از ابتداى نوروز روى 
آنتن شبکه نسیم رفت، درباره ادامه تولید آن بیان کرد: برنامه ریزى ما براى این 
مجموعه در 90 قسمت و تا قبل از شروع محرم بود و حاال هم مجموعه تا اواخر 

مرداد پخش مى شود.
کارگردان «دست انداز» اضافه کرد: برنامه اى براى فصل جدید این 
مجموعه نداریم طرح هاى جدیدى دارم که مى خواهم سراغ 

آن ها بروم اما فعًال قصد ساخت کار آیتمى را ندارم.
عباسى که پیش از این طنز آیتمى «خنده بازار» او 
با اقبال مخاطب روبه رو شــده بود درباره کیفیت 
پایین تر طنازى «دست انداز» بیان کرد: بخشى 
از این طنازى سلیقه اى است، من بازخوردهایى 
که از «دست انداز» داشتم درصد زیادى از آن 

راضى بودند.
وى درباره اینکه چرا برنامه نتوانســته است 
به همان میــزان براى مخاطــب جذاب و 
مفرح باشد، گفت: بخشــى به ممیزى هاى 
تلویزیون برمى گردد و اینکه شرایط تلویزیون 
همیشه ویژه بوده است. بخشى هم به خود 
همکاران ما برمى گردد که در زمان ساخت 
«دست انداز» خیلى ها دوست نداشتند با 
آن ها شوخى کنیم و ما صرفًا با برخى از 

برنامه هاى تلویزیونى شوخى کردیم.
این کارگردان و بازیگر مجموعه هاى 
طنز دربــاره قیاس با شــبکه هاى 
اجتماعى که گاهى با وجود امکانات 
کمتر اما موفق تــر از تلویزیون در 
حوزه طنز، آیتم ســازى مى کنند، 
پاســخ داد: همــه بچه هایى که 
در مجــازى فعالیــت مى کنند از 

آیتم هاى ما در مجموعه هــاى قدیمى تر یاد گرفته اند و خــود ما در تلویزیون 
منبع این شوخى ها بوده ایم. اگر شرایط براى ما به گونه دیگرى بود ما هم موفق 
بودیم. همه این بچه ها که شما در مجموعه دیدید خنده دار بودند اما در چارچوب 
تلویزیون قرار گرفتند و همین بازیگران اگر بخواهند در فضاى مجازى کار کنند 

بسیار بیشتر مى خندانند.
وى درباره دالیلى که مخاطب این روزها کمتر با مجموعه هاى طنز مى خندد 
عنوان کرد: اقبــال از یک مجموعه طنز به خیلى دالیــل برمى گردد، خیلى از 
جریانات موازى حاکم بر اجتماع روى مخاطب تاثیر و روحیات او تاثیر مى گذارد 

و ممکن است آمادگى و پذیرش سریال طنز را نداشته باشد.
کارگردان «خنده بازار» ادامه داد: نسبت به سال هایى که «خنده بازار» پخش 
مى شد وضعیت اجتماعى اقتصادى عوض شده است. آن زمان زندگى راحت ترى 
جریان داشت بى آبى، بى برقى و گرانى در این حد نبود االن تورم از یک طرف، 
کرونا از طرف دیگــر و وضعیت متزلزل مدیران از طــرف دیگر روى مردم اثر 
گذاشته است. البته نمى خواهم توجیه کنم اما کسى دوست ندارد برنامه اى بسازد 

که مردم دوست نداشته باشند یا روى دستش بماند. 
وى درباره اینکه چقدر تالش کرده اند تا از نویســندگان مختلف براى آیتم ها 
کمک بگیرند گفت: من ســعى کردم بچه هاى جدید را وارد کنم یا ساختار را 
عوض کم. نویســنده و متن 80 درصد از یک کار است و ما با کمبود نویسنده 
مواجه بودیم. نویســنده هاى قابلى که در فرمت هاى مختلف طنز بنویســند، 
نداریم. ما سه نفر نویسنده داشــتیم که یکى از آنها حدود 350 آیتم نوشت و 
طبیعى است که فرد به تکرار مى رسد. به نظرم او حتى خیلى نابغه بود که این 

تعداد آیتم را به ما رساند.
عباسى درباره همکارى با استندآپ کمدین ها و اینکه چرا سراغ آن ها نرفته اند 
نیز تصریح کرد: نوع نوشتن آیتم با سریال یا حتى استندآپ کمدى خیلى فرق 
مى کند. در آیتم باید در کوتاه مدت نیاز را بــرآورده کنید و به جرات مى گویم 
نویســنده آن را نداریم. جنس اســتنداپ هم فرق مى کند، در استندآپ شرح 
حالى را از دید اول شخص شروع مى کنید و تا هر جا بخواهید ادامه مى دهید. 
ما از نویســنده هاى مختلفى در این حوزه هم دعوت مى کردیم ولى به نتیجه 

نرسیدیم.

چرا مجموعه هاى طنز دیگر مردم را نمى خنداند؟

شهاب عباسى: «دست انداز» 
فصل جدید ندارد

سامان صفارى بازیگر سینما و تلویزیون در سریال «سرجوخه» به کارگردانى  احمد معظمى که 
از پاییز سال گذشته جلوى دوربین رفته است، ایفاى نقش خواهد کرد.

«سرجوخه» با روایت دو قصه موازى، به زندگى دو شخصیت غالمرضا و کیان که از دو طبقه 
اجتماعى مختلف با انگیزه ها و کشمکش هاى متفاوت هستند مى پردازد که هر دو در راه رسیدن 
به عشق موانع و اتفاقات زیادى سر راه شــان قرار مى گیرد که روند رسیدن را کندتر و جذابیت 

قصه را بیشتر مى کند.
پیش از این حمیدرضا محمدى به عنوان بازیگر نقش «غالمرضا» معرفى شده بود و سایر بازیگران 

این پروژه نیز بزودى معرفى خواهند شد.
«ســرجوخه» یک درام امنیتى - اجتماعى از تولیدات مرکز ســیمافیلم است که به 

کارگردانى احمد معظمى و تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى تولید مى شود.

بازگشت سامان صفارى با سریال 
«سرجوخه» به تلویزیون

تقریبا دو هفته تا ماه محرم باقى مانده و معموال شبکه هاى سیما به 
مناسبت این ایام برنامه هاى متفاوتى تدارك مى بینند که ویژه ترین 
بخش آن تولیدات فیلم و سریال آن  هم با حال و هواى این ماه 
است. اما امسال اخبارى مبنى بر سریال هاى محرمى شبکه هاى 
سیما به چشم نمى خورد و تقریبا مشخص نیست که آیا شبکه هاى 

سیما سریال خاصى را براى این ماه درنظر گرفته اند یا خیر.

شبکه یک آنتن را به «87 متر» مى دهد؟
شبکه یک سیما این شب ها همچنان میزبان سریال «دودکش 2» 
به کارگردانى برزو نیک نژاد و تهیه کنندگى زینب تقوایى است که 
پس از اتمام قرار است جاى خود را به سریال «87 متر» کیانوش 
عیارى بدهد. سریال عیارى که بیش از سه سال درگیر تولید بوده و 
بارها به دالیل مختلف تصویربردارى و تولید آن متوقف شده است 
حاال به گفته کارگردان این پروژه قرار است بدون هیچ مشکلى 
دهم مرداد با پایان «دودکش 2» باالخره راهى آنتن شبکه یک 
شود. این سریال 40 قسمتى ژانرى کمدى- اجتماعى دارد و آنطور 
که از تیزر تازه رونمایى شده آن پیداست، حال و هوایى محرمى 
ندارد ولى به گفته کارگردان کار و اخبــارى که این روزها از آن 
منتشر مى شود، براى پخش در مردادماه درنظر گرفته شده است.

اما با توجه به اینکه «87 متر» حال و هوایى کمدى دارد، ممکن 
است در پخش آن تجدیدنظر شود و ســریال «پس از آزادى» 
محمدعلى باشه آهنگر که اوایل اسفندماه 98 به تصویربردارى 
خود پایان داد و پس از آن بیش از یک سال درگیر موارد اصالحى 
شبکه شد، آنتن را در اختیار بگیرد. چراکه به نظر مى رسد کارگردان 
و تهیه کننده این سریال باالخره توانستند رضایت مدیران شبکه 
یک را جلب کرده و موارد اصالحى مورد نظر آن ها را اعمال کنند.

سریال «پس از آزادى» ســومین تجربه کارگردانى محمدعلى 
باشه آهنگر پس از ســریال «تا صبح» اســت و این کارگردان 

پس از 13 سال دوباره به تلویزیون بازگشته است. این سریال با 
مضمونى اجتماعى خانوادگى بیش از یک سال است براى پخش 

در بالتکلیفى به سر مى برد.

تنها سریال تولید شده براى محرم
شبکه دو سیما برخالف شبکه یک، از 18 فروردین خبر ساخت 
سریال محرمى خود را منتشر کرد. سریال ویژه محرم شبکه دو 
با عنوان «در کنار پروانه ها» درامى خانوادگى با پس زمینه هاى 
مذهبى است که کارگردانى آن را داریوش یارى و تهیه کنندگى 

آن را بهروز مفید بر عهده دارد.
اوایل خرداد تهیه کننده ســریال از پخش آن در ماه صفر و از 
نیمه هاى شــهریور خبر داد اما در آخریــن گفتگویى که این 

تهیه کننده داشته است از فشردگى روند تولید به دلیل رساندن 
آن به پخش در محرم و از ششم شهریورماه خبر داد. همچنین 
بنا به گفته هاى این تهیه کننده تا این لحظه 60 درصد سریال 
مقابل دوربین رفته و تدوین 30 درصد پروژه نیز هم زمان انجام 
شده است. بنابراین به نظر مى رســد گروه تولید و شبکه دو در 
تالش هستند تا «در کنار پروانه ها» را با شروع محرم به آنتن 

برسانند.

«گاندو» سریالى براى همه مناسبت ها!
شبکه سه اما این شب ها مخاطبان خود را غافلگیر کرد و بدون 
خبر از پیش منتشر شده اى پس از سریال «کلبه اى در مه» ساخته 
حسن لفافیان از پنجشنبه 31 تیرماه بازپخش فصل دوم سریال 

«گاندو» به کارگردانى جواد افشار و تهیه کنندگى مجتبى امینى 
را راهى آنتن شبکه سه کرد.

اینطور که به نظر مى رســد پس از بازپخش 13 قسمت ابتدایى 
فصل دوم این سریال که در نوروز 1400 روى آنتن شبکه سه رفته 
بود، باقى قسمت هاى این فصل که در ایام عید فرصت پخش پیدا 
نکردند به دنبال آن پخش مى شوند تا به این شکل باالخره فصل 
دوم این سریال به پایان برسد. با توجه به 40 قسمتى بودن فصل 
دوم سریال جواد افشار، 27 قسمت دیگر از این سریال باقى مانده 

که تا اوایل شهریورماه پخش آن ادامه دارد.
با توجه به گفته هاى مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما نیز 
پس از «گاندو» آنتن به سریال «نیمروز تا تهران» مى رسد که 

البته آن هم سریالى محرمى نیست!

شبکه 5 بدون سریال تولیدى تا پایان مرداد
شبکه 5 نیز از قاعده شبکه هاى دیگر مســتثنا نیست و به نظر 
مى رسد ســریال تولیدى براى پخش در این ایام تدارك ندیده 
است و حال اینکه قرار اســت بازپخش چه سریالى را روانه آنتن 
کند، همچنان نامشخص است. اما پس از دهه ابتدایى ماه محرم و 
از اول شهریورماه قرار است سریال «زن زندگى، مرد زندگى» به 
نویسندگى فهیمه سلیمانى و کارگردانى غالمرضا رمضانى آنتن 
شبکه 5 را در دست بگیرد. این سریال 26 قسمتى فضایى عاشقانه 
و خانودگى دارد و تا این لحظه فاز ابتدایى آن یعنى 13 قسمت اول 

آن مقابل دوربین رفته است.
با این تفاســیر پخش سرى جدید ســریال «روزگار جوانى» به 
کارگردانى اصغر توســلى و تهیه کنندگى ســپهر محمدى که 
پیش بینى مى شد تا پایان تابستان به آنتن برسد، منتفى است و با 
توجه به حال و هوایى که این سریال دارد، پس از محرم و صفر در 

30 قسمت راهى آنتن شبکه 5 مى شود.

فیلم سینمایى «خون شد» به نویسندگى و کارگردانى مسعود کیمیایى و تهیه کنندگى جواد 
نوروزبیگى از این هفته در سامانه هاى پخش آنالین اکران مى شود.

کیمیایى در بیســت ونهمین فیلمش داســتان خانه اى قدیمى را روایــت مى  کند که همه 
چراغ هایش خاموش بوده و هیچ کس در اتاق هایش ســاکن نیســت. در این میان یکى از 
ساکنین این خانه مى آید، اهالى این کاشــانه را دوباره دور هم جمع کرده و همه چراغ ها را 

روشن مى کند.
سعید آقاخانى، سیامک انصارى، لیال زارع، نسرین مقانلو، هومن برق نورد، سیامک صفرى، 

اکبر معززى، مریم عباس زاده و... بازیگران این فیلم هستند.
محمدصادق رنجکشان به عنوان مجرى طرح و سرمایه گذار حضور دارد؛علیرضا زرین دست 

مدیریت فیلمبردارى را برعهده دارد و هایده صفى یارى تدوین آن را انجام داده است.
این فیلم نوروز امسال بر روى پرده سینماهاى تهران و شهرســتان ها به نمایش در آمد و طى 

روزهاى آینده به اکران آنالین مى پیوندد.

محرم امسال فقط با یک سریال مناسبتى!

«خون شد» در آستانه اکران آنالین

فیلمبردارى «ارفاق» به نویسندگى و کارگردانى رضا نجاتى و بازى هوتن شکیبا به پایان رسید. 
«ارفاق» به کارگردانى رضا نجاتى و تهیه کنندگى سولماز وزیرزاده به پایان فیلمبردارى رسید. 
همچنین با شروع تدوین توسط عماد خدابخش این فیلم در حال گذراندن مراحل پس از تولید 
است.  هوتن شکیبا، سیاوش چراغى پور، اصغر پیران، مهیار راحت طلب، محمد شاکرى، على راد، 

منصور نصیرى، شایان پناهى در این فیلم به ایفاى نقش پرداخته اند.

پایان تصویربردارى فیلم جدید هوتن شکیبا 

کمپانى یونیورسال رقم بودجه شوك آور 400 میلیون دالرى ساخت یک مجموعه سینمایى براى 
فیلم «جن گیر» آن هم براى سرویس استریم جدید «پیکاك» را تقبل کرد.

در یک اقدام قابل توجه، الن برســتین بازیگر نســخه اصلى این فیلم در سال 1973 نیز دوباره 
قرار اســت نقش خودش یعنى کریس مک نیل را در این مجموعه ســینمایى جدید ایفا کند. 
دیوید گوردون گرین کارگردان نسخه بازسازى «هالووین» نیز قرار است فرنشایز جدید «جن 
گیر» را کارگردانى کند. این فیلم توسط استودیوى «بلوم  هوس» که پیش از این آثار ترسناك 

کم بودجه اى چون «برو بیرون» را تولید کرده است، تهیه مى شود.
انتظار مى رود اولین قسمت از سه گانه «جن گیر» 13 اکتبر 2023 در سینماها و البته همزمان با 

آن در سرویس «پیکاك» اکران و پخش شود.
نسخه اصلى «جن گیر» در سال 1973 به کارگردانى «ویلیام فردکین» و بر اساس رمانى به همین 
نام نوشته «ویلیام پیتر بلتى» به سینما آمد و به عنوان یکى از موفق ترین فیلم هاى ترسناك تاریخ 
سینما به فروش 441 میلیون دالرى دست یافت و براى 44 سال پرفروش ترین فیلم ترسناك 
تاریخ سینما بود تا رکورد آن توسط فیلم «آن» شکسته شد. «جن گیر» در 10 شاخه نامزد اسکار 
شد و دوجایزه نیز دریافت کرد.  فیلم هایى که در ادامه نسخه اصلى «جن گیر» (1973) ساخته 
شدند هیچ یک به موفقیتى در سطح آن دست نیافتند.   «ویلیام فردکین» پیش از این هرگونه 

مشارکت در ساخت قسمت هاى جدید فیلم ترسناك «جن گیر» را رد کرده است.

اختصاص بودجه اى هنگفت 
براى ساخت «جن  گیر»

شهابعباسى با اشاره به مجموعه طنز «دست انداز»
آنتن شبکه نسیم رفت، درباره ادامه تولید آن بیان کرد:
0مجموعه در 90 قسمت و تا قبل از شروع محرم بود و ح

مرداد پخش مى شود.
کارگردان «دست انداز» اضافه کرد: برنامه
مجموعه نداریم طرح هاى جدیدى
آن ها بروم اما فعًال قصد ساخت
عباسى که پیش از این طنز
ش با اقبال مخاطب روبه رو
پایین تر طنازى «دست
از این طنازى سلیقه اى
که از «دست انداز» دا

راضى بودند.
وى درباره اینکه چر
به همان میــزان بر
مفرح باشد، گفت: ب
تلویزیون برمىگردد
همیشه ویژه بوده
همکاران ما برمى
«دست انداز» خ
آن ها شوخى ک
برنامه هاى تلو
این کارگردان
دربــار طنز
اجتماعىک
کمتر اما م
حوزه طنز
پاســخ د
در مجــا

چرا مجموع

شهاب عب
فص

یزیون در سریال «سرجوخه» به کارگردانى  احمد معظمى که 
 رفته است، ایفاى نقش خواهد کرد.

زى، به زندگى دو شخصیت غالمرضا و کیان که از دو طبقه 
مکش هاى متفاوت هستند مى پردازد که هر دو در راه رسیدن 
رسیدن را کندتر و جذابیت که روند ر راه شــان قرار مى گیرد

عنوان بازیگر نقش «غالمرضا» معرفىشده بودو سایر بازیگران
ند شد.

از تولیدات مرکز ســیمافیلم است که به - اجتماعى
نندگى ابوالفضل صفرى تولید مى شود.

سامان صفارى با سریال 
جوخه» به تلویزیون

د

ه
ز
 را

ى،

ست

و طى 

سعید ابوطالب از ساخت فصل چهارم رئالیتى شوى «شب هاى 
مافیا» خبر داد و گفت: درحال حاضر مشغول پیش تولید فصل 
چهارم این برنامه هستیم و تا چند هفته دیگر ضبط آن آغاز 

مى شود.
این کارگردان درباره فصل چهارم توضیح داد: در این فصل 
شرکت کنندگانى انتخاب مى شــوند که پیش از این در این 
رئالیتى شو حضور داشته اند اما به هر دلیلى نتوانستند در فینال 
در کنار دیگر شــرکنندگان بازى کنند. پس به عنوان یک 
شانس مجدد از آن ها براى حضور در «شب هاى مافیا» دعوت 
مى شود و دوباره در این فصل نیز مانند فصل اول تا سوم سه 

گروه آقایان و یک گروه خانم ها داریم.
او افزود: پس از بازى هر سه گروه، مانند هر سه فصل گذشته 
یک فینال بین شرکت کنندگان فصل چهارم برگزار مى شود. 
درنهایت نیز یک بازى فینال میان بهترین بازیگران هر چهار 
فصل برگزار مى شــود که با عنوان فینال قهرمانان پخش 
مى شــود. ابوطالب در پاسخ به این پرســش که با توجه به 
نقدهایى که به حضور کامبیز دیرباز بــه عنوان گرداننده در 

فصل سوم «شب هاى مافیا» وجود دارد بازخورد مخاطبان را 
چگونه مى بیند، بیان کرد: کامبیز دیرباز این بازى را به خوبى 
بلد است و تسلط کافى را بر گردانندگى بازى دارد اما نکته اى 
که وجود دارد این است که مخاطبان ما «شب هاى مافیا» را 2 
فصل با گردانندگى محمدرضا علیمردانى دیده اند و به حضور 
این بازیگر به عنوان گرداننده در این رئالیتى شو عادت دارد و 
شاید به همین دلیل است که حضور کامبیز دیرباز به عنوان 
گرداننده براى آن ها کمى متفاوت است اما این را باید بگویم 
که کامبیز دیرباز گرداننده خوب و مسلطى است که قاطعانه 

بازى را اداره مى کند.
کارگردان این رئالیتى شو در پایان در پاسخ به این پرسش که 
چه شد که تصمیم به ساخت فصل چهارم «شب هاى مافیا» 
گرفته شد آن هم با توجه به اینکه قرار بود فصل سوم، آخرین 
فصل این رئالیتى شــو باشــد، گفت: ادامه مافیا به استقبال 
مخاطبان آن بستگى دارد و فصل سوم نیز در همین ابتداى 
شروع توانسته توجه مخاطب را به خود جلب کند، البته شاید 
نارضایتى هایى درباره این فصل از ســوى مخاطبان وجود 

داشته باشــد اما مخاطبان مافیا افزایش داشته اند. علت این 
نارضایتى مى تواند در این موضوع باشد که مخاطب زمانى 
که یک سریال تماشــا مى کند رضایت خود را از فیلمنامه، 
بازى بازیگران، کارگردانى و مــوارد دیگر عنوان مى کند اما 
در «شب هاى مافیا» مخاطبان از نحوه مافیا بازى کردن یک 
بازیگر خوششان نمى آید، عالقه دارند که شهروندان پیروز 
بازى باشند یا گروه مافیا را بیشتر دوست دارند پس بنا به همه 

این دالیل و با توجه به پیش نرفتن بازى به سمت پیش بینى 
شده از سوى آن ها، ممکن است اعالم نارضایتى کنند. در هر 
حال قسمت اول این فصل با اینکه نارضایتى هایى را با خود به 
همراه داشت اما میزان بازدید آن به شدت باال بود. «شب هاى 
مافیا» تا پایان آخرین قسمتى که از آن پخش شده بیش از 
یک میلیارد دقیقه دیده شده است که فکر مى کنم رکورد بسیار 

خوبى براى این برنامه در مقایسه با برنامه هاى مشابه است.

«شب هاى مافیا» فصل چهارم هم دارد
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 لیگ برتر در حالى به ایستگاه پایانى اش نزدیک شده و تیم 
ها خود را براى برگزارى بازى سى ام شان در این فصل آماده 
مى کنند که عالوه بــر رقابت داغ در بــاالى جدول براى 
تاجگذارى، در انتهاى جدول و در جایى که تیم ها براى بقاى 
خود در لیگ برتر تالش مى کنند، هم شاهد رقابت تماشایى 
هســتیم و نکته قابل توجه آنجاست که چشم اصفهانى ها 
امسال هم به صدر جدول و هم به قعر جدول دوخته شده؛ 
جایى که طالیى پوشــان نصف جهان رقابت نفسگیرى 
با سرخپوشان پایتخت براى کســب عنوان قهرمانى لیگ 
بیستم دارند و در انتهاى جدول هم سبزپوشان اصفهان براى 
ماندن تالش مى کنند و اصًال دوست ندارند این دیدار، بازى 

آخرشان در لیگ برتر باشد!

سپاهان در چند حالت قهرمان مى شود؟
رقابت تیم هاى ســپاهان و پرسپولیس براى قهرمانى در 
لیگ برتر به هفته پایانى کشید و مى توان مدعى شد دو تیم 
پایتخت نشین با عملکردشان در این هفته که قرار است 
از ساعت 21:15 روز جمعه به صورت همزمان برگزار شود 
مشخص مى کنند که جام قهرمانى در ورزشگاه شهر قدس 
به پرسپولیس اهدا مى شود یا سپاهان این جام طالیى را 
در ورزشگاه آزادى باالى سر مى برد. چه احتماالتى براى 

معرفى قهرمان وجود دارد؟

اگر پرسپولیس برنده شود...
با فاصله 2 امتیازى که پرسپولیس 64 امتیازى با سپاهان 
دارد، اگر آنها موفق به شکست تیم پیکان تهران شوند حتى 
در صورت پیروزى تیم محرم نویدکیا برابر استقالل، جام 
قهرمانى به یحیى گل محمدى و شاگردانش مى رسد و آنها 
موفق به ثبت پنجمین قهرمانى متوالى در لیگ(گالت) 
مى شــوند که یک اتفاق تاریخى در ســابقه این باشگاه 

خواهد بود.

اگر پرسپولیس به تساوى برسد...
در صورتى که تیم مهدى تارتار موفق به کسب تساوى در 
پله آخر لیگ بیستم برابر پرسپولیس شود، آن زمان نتیجه 
بازى سپاهان و استقالل بســیار مورد توجه است. در این 
صورت، سپاهان با توجه به تفاضل گل با تیم پرسپولیس 
نیاز به برترى با اختالف ســه گل مقابل استقالل خواهد 

داشت که مطمئنا یکى از سخت ترین و دور از انتظارترین 
نتایج خواهد بود. تیم فرهــاد مجیدى طى 10 هفته اخیر 
روى هم رفته ســه گل دریافت کرده است و شکستى را 
تجربه نکرده تا با 9 برترى و یک تســاوى با 35 گل زده 

یکى از بهترین خطوط حمله لیگ را داشته باشد.
اگر پرسپولیس شکست بخورد…

در صورت شکست پرسپولیس و برد سپاهان با هر نتیجه اى 
آن زمان این محرم نویدکیا خواهد بود که جام را باالى سر 
مى برد و ورزشگاه آزادى شاهد تاجگذارى طالیى پوشان 
اصفهانى خواهد بود. با وجود اینکه نتیجه بازى با پیکان 
حائز اهمیت است اما نقش فرهاد مجیدى و شاگردانش 
که مطمئنا از کســب پنجمین قهرمانــى متوالى رقیب 
دیرینه شان در لیگ برتر خوشحال نخواهند شد، برابر تیم 

سپاهان حساس و سرنوشت ساز است.

غزل خداحافظى براى کدام تیم سر داده 
مى شود؟!

معــادالت در انتهاى جدول رده بنــدى در لیگ برتر نیز 
شرایط خاص و ویژه اى را براى کاندیداهاى سقوط ایجاد 
کرده اســت، موضوعى که هفته پایانى لیگ برتر را براى 
پایین جدولى ها پر هیجان تر و پر استرس تر از قبل کرده 
است. با قطعى شدن سقوط ماشین سازى که دو هفته پیش 
مسجل شد، در حال حاضر ســه تیم در انتهاى جدول در 
معرض سقوط هستند و خطر وداع با لیگ برتر را بدجورى 
بیخ گوش خود احســاس مى کنند. تیم هاى سایپا، ذوب 
آهن و نفت مسجد سلیمان تیم هایى هستند که به ترتیب 
بیشترین خطر سقوط به دسته اول را احساس مى کنند. 
سایپایى ها با وجود پیروزى برابر آلومینیوم اراك همچنان 
با 26 امتیاز و تفاضل گل 11- در انتهاى جدول در انتظار 
اما و اگرهاى زیادى اســت. این در حالى است که پس از 
سایپا با توجه به شکست ذوب آهن در دربى اصفهانى ها 
با 26 امتیاز و تفاضل گل 10- در رده چهاردهم ایســتاده 
است عالوه بر نتیجه بازى نهایى اش باید در انتظار نتایج 
دیگر تیم هاى پایین جدولى باشد. پس از این دو تیم شاید 
روى کاغذ خطر سقوط نفت مسجد سلیمانى ها کمتر از 
دو تیم دیگر باشد اما شاگردان محمود فکرى همچنان با 
ترس و لرز براى ماندن در لیگ برتر بازى آخر خود را برگزار 
مى کنند. این تیم با 28 امتیــاز و تفاضل گل 9- عنوان 

سیزدهمى را در جدول رده بندى به خود اختصاص داده 
است.

ذوب آهن منتظر لغزش حریفان
ذوب آهن که در دربى اصفهان ایده آل ترین فرصت براى 
بقا در لیگ برتر را از دست داد، حاال چشم به بازى خود و 
رقبایش دارد. ذوب آهن در هفته پایانى لیگ برتر باید در 
اصفهان به مصاف مس رفسنجان برود. با توجه به اینکه 
امتیازات شاگردان حسینى با سایپایى ها مساوى است و از 
نظر تفاضل شرایط بهترى در مقایسه با سایپا دارد، پیروزى 
گاندوها با تفاضل گل خوب مى تواند خیال مجتبى حسینى 
و تیمش را راحت کند! اینها همه درحالى است که دیدار 
رفت ذوب و مس رفســنجان با نتیجه 3 بر یک به سود 

حریف سبزپوشان اصفهان خاتمه یافت.

نفت مسجدسلیمان؛ سرنوشتش دست 
خودش است

از بین سه تیم در خطر سقوط وضعیت نفتى ها به مراتب 
بهتر از ذوب آهن و سایپاست. اگرچه در حال حاضر این تیم 
از نظر حواشى در اوضاع نابسامانى به سر مى برد اما اگر 
بتواند برابر حریفش در هفته پایانى به پیروزى برسد، 31 
امتیازى شده و بدون توجه به نتایج دیگر تیم ها مى تواند 
بقایش را قطعى کند. شاگردان فکرى در آخرین بازى این 

فصل خود باید در اراك به مصاف آلومینیوم بروند.

سایپا و کورسوى امید
در معادالت پایین جدول کم شانس ترین تیم براى بقا در 
لیگ سایپاست. شاگردان اخبارى در حالى بازى پایانى خود 
را برابر تراکتور در تبریز برگزار مى کنند که با 26 امتیاز و 
تفاضل گل 11- شانس اش در مقایسه با تیم هاى دیگر 
کمتر است. پیروزى همزمان این تیم برابر تراکتور و برد 
ذوب آهن برابر مس (در صورت عدم شکســت نفت در 

اراك) کار را به گل شمارى و تفاضل گل خواهد کشاند.

نفت چطور سقوط مى کند؟ 
پیروزى احتمالى ذوب آهن و سایپا در صورت شکست نفت 
برابر آلومینیوم در اراك باعث مى شود در روز آخر دنیا براى 

نفت تیره و تار شود و سقوط تلخى براى نفت رقم بخورد.

حساسیت براى اصفهانى ها در هفته پایانى لیگ بیستم به اوج رسید؛

شام آخر سپاهان براى قهرمانى و 
ذوب آهن براى بقا   

وحید محمدزاده، فرشــاد محمدى مهــر و عبدا... 
حســینى، ســه مدافع ذوب آهن هر کــدام موفق 
شده اند به ترتیب5، 4 و 3 بار براى سبزپوشان اصفهان 
گل بزنند و بدین ترتیب نام خود را در میان مدافعین 
گلزن لیگ بیستم تا قبل از برگزارى هفته پایانى ثبت 
کنند. اینها همه در حالى است که محمدزاده کاپیتان 
گاندوها بهترین گلزن تیمش نیز هست، هر چند که 
بیشتر گل هاى این مدافع از روى نقطه پنالتى بوده و 
اگر او پنالتى هفته گذشته تیمش در دربى اصفهان را 
هم وارد دروازه نیازمند کرده بود مى توانست عنوان 
بهترین مدافع لیگ بیستم را تا به اینجاى کار در کنار 
کاپیتان 6 گله آبى پوشان پایتخت به خود اختصاص 

دهد.  
اما اکنون این کاپیتان اســتقالل است که به تنهایى 
با به ثمــر رســاندن 6 گل، عنوان بهتریــن مدافع 
گلزن لیگ بیستم را تا یک هفته مانده به پایان این 

رقابت ها در اختیار دارد.
استقالل در شب درخشــش کاپیتان خود موفق شد 
بازى باخته را با پیــروزى عوض کند و با وجود اینکه 
تعداد زیادى از بازیکنان اصلى خود را به همراه نداشت، 
در شب دبل وریا غفورى از سد نساجى گذشت و دست 
پر از قائمشهر بازگشت. اما نکته مهم این بازى، تبدیل 
شــدن وریا غفورى به گلزن تریــن مدافع لیگ 

بیستم بود.

غفورى که تــا پیش از این چهار بار براى اســتقالل 
در لیگ برتــر گل زده بود، در هفته بیســت و نهم 
رقابت هاى لیگ برتر بیســتم موفق شــد شــمار 
گل هایش را به عدد 6 برســاند و حــاال او باالتر از 
مدافعیــن نســاجى و ذوب آهن در صــدر برترین 
مدافعان گلزن لیگ بیستم ایستاده است. نکته جالب 
اینکه غفورى 5 مورد از 6 گل خــود را در بازى هاى 
خارج از خانه و برابر تیم هــاى فوالد، گل گهر، نفت 
مسجدسلیمان و نساجى به ثمر رسانده و تنها در هفته 
نخست و در اســتادیوم آزادى دروازه مس رفسنجان 
را باز کرد. پس از وریا، دو مدافــع دیگر در لیگ برتر 
حضور دارند که تاکنون 5 بار براى تیم هایشان گلزنى 
کرده اند. حامد شیرى کاپیتان نساجى قائمشهر 5 گل 
براى تیمش به ثمر رسانده است. وحید محمدزاده نیز 
بهترین گلزن تیمش اســت. مدافع ذوب آهن 5 بار 
براى اصفهانى ها گل زده هر چند که بیشــتر آنها از 

روى نقطه پنالتى بوده اند.
نام ســه مدافع 4 گله نیز در میان گلزنان برتر لیگ 
بیستم دیده مى شود. ســیدجالل حسینى کاپیتان 
پرســپولیس گل هاى حســاس و 3 امتیازى زیادى 
را براى تیمش به ثمر رســاند و در صورت قهرمانى 
سرخپوشان در لیگ بیســتم، او نقش بزرگى در این 

قهرمانى داشته است.
سیدجالل در رقابت هاى امســال مقابل تیم هاى 

تراکتور در تبریز، مس رفســنجان در تهران و دیدار 
با سایپا در اســتادیوم آزادى که با برترى یک بر صفر 
سرخپوشان به پایان رسید، سه گل 3 امتیازى به ثمر 
رساند و به تنهایى 9 امتیاز براى تیمش کسب کرد. او 
در جریان پیروزى 3 بر صفر برابــر پدیده نیز یکى از 
گل هاى تیمش را به ثمر رســاند تا با 4 گل، یکى از

 بهترین مدافعین گلزن لیگ لقب بگیرد.
فرشــاد محمدى مهر نیز 4 گل در لیگ بیستم به ثمر 
رسانده که گل هاى او مى توانند کاندیداى دریافت جایزه 
بهترین گل لیگ باشند. او برابر ماشین سازى، صنعت 
نفت و پدیده گلزنى کرد و در کسب 7 امتیاز تیمش نقش 
اول را ایفا کرد. او در جریان شکســت هفته قبل برابر 
نساجى هم گل زد تا تعداد گل هایش را به عدد 4 برساند.

آرمان قاسمى مدافع پیکان نیز در لیگ امسال 4 گله 
اســت که تمامى این 4 گل را در 7 هفته اخیر به ثمر 
رسانده است. او گل برترى تیمش در بازى جنجالى 
با سایپا را به ثمر رساند، سپس زننده تک گل تیمش 
مقابل نســاجى بود و در دو هفته گذشته برابر فوالد 
و ماشین ســازى هم موفق به گلزنى شد تا به تعداد 

4 گل برسد.
موسى کولیبالى مدافع فوالد و عبدا... حسینى مدافع 
ذوب آهن نیز هر کدام سه گل براى تیمشان به ثمر 
رسانده اند تا نام آنها نیز در میان مدافعین گلزن لیگ 

بیستم تا قبل از برگزارى هفته پایانى درج شود.

محرم نویدکیا و علیرضا مرزبان، زوج بسیار خوبى براى هدایت تیم فوتبال سپاهان 
بوده اند و بیشترین میانگین امتیازگیرى تاریخ را براى این تیم ثبت کرده اند.

هنوز یک بازى دیگر از لیگ بیســتم باقى مانده، ولى سپاهان با کسب 62 امتیاز 
توانسته عملکرد بسیار خوبى داشته باشد و از لیگ سیزدهم که رقابت هاى لیگ برتر 
با حضور 16 تیم برگزار مى شود، سپاهانى ها حتى در لیگ چهاردهم که قهرمان 

شدند نتوانسته بودند از امتیاز 59 گذر کنند.
این موفقیت ماحصل زوجى است که تجربه فراوانى در فوتبال ایران دارند؛ محرم 
نویدکیا در اولین سال مربیگرى نشان داده همان بازیکِن خونسرد سال هاى طالیى 
تیم فوتبال سپاهان در دهه 80 است و اینبار به جاى پاس هاى گره گشا، با افکار و 

تصمیمات خود از کنار زمین سپاهان را در مسیر موفقیت قرار داده است.
مرد مکمل او در این مسیر علیرضا مرزبان بوده که اصًال شبیه محرم نویدکیا نیست. 
مرزبان چهره پرجوش و خروش نیمکت سپاهان است که همواره رفتارى برعکس 
محرم نویدکیا داشته و هر چقدر سرمربى سپاهان آرامش دارد، او در کنار زمین با 
جوش و خروشى که دارد به ذهن مى آید. اما سئوال مهمى در رابطه با این همکارى 
از همین حاال در ذهن هواداران سپاهان شکل گرفته و آنها به طور دقیق نمى دانند 
این همکارى در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. موضوعى که بى شک 

در عملکرد طالیى پوشان نیز تأثیرگذار خواهد بود. 

البته جالب است بدانید که علیرضا مرزبان نامش در سازمان لیگ فوتبال ایران به 
عنوان سرمربى رد شده و محرم نویدکیا به عنوان مربى و چهره محبوب سپاهانى ها 
براى اینکه نامش در سال هاى بعدى به عنوان سرمربى رد شود باید دنبال سپرى 

کردن کالس هاى مربیگرى باشد.

به نظر مى رســد کار پیوستن احســان حاج صفى 
به آ.ا.ك آتن یونان تمام شــده اســت و این بازیکن 
بالفاصله پس از پایان رقابت هاى لیگ برتر و بازى 
برابر استقالل، راهى یونان خواهد شد تا با ثبت قرارداد 
رسمى با این باشگاه، در تمرینات آ.ا.ك حضور پیدا 

کند.
وب سایت sdna در خبرى که منتشــر کرد، روى 
حضور کاپیتان سپاهان در یونان تأکید کرد. این وب 
سایت نوشت: «حاج صفى بدون مرخصى به یونان مى 

آید و بالفاصله وارد تمرینات مى شود. انتظار مى رود 
این بازیکن پس از 30 جوالى در یونان حاضر شده و 

بالفاصله به تمرینات آ.ا.ك بپیوندد.»
این وب سایت در ادامه نوشــت: «این مهره کلیدى 
و باتجربه در آخرین مسابقه لیگ ایران در تاریخ 30 
جوالى براى سپاهان بازى خواهد کرد و انتظار مى رود 
که چند ساعت بعد سوار هواپیما شده و به یونان بیاید 
و بالفاصله در دسترس والدان میلوژوویچ سرمربى 

آ.ا.ك قرار بگیرد.»

در پایان نیز آمده است: «حاج صفى براى استراحت 
مرخصى نمى گیرد و بالفاصله به تمرینات اضافه مى 
شود تا به سرعت و به خوبى براى شروع یک فصل 

جدید در تیمى جدید آماده شود.»
 چنانچه آ.ا.ك آتن موفق شود در مرحله انتخابى لیگ 
کنفرانس اروپا از سد نماینده بوسنى عبور کند، این 
باشــگاه یونانى و والدان میلوژویچ براى دور بعدى 
این رقابت ها، بر روى حاج صفى حســاب ویژه اى 

باز کرده اند.

دوران حضور درخشــان دروازه بان 
ملى پوش ســپاهان در این تیم به پایان 
رسید و این دروازه بان به زودى راهى لیگ 

پرتغال خواهد شد.
سپاهان در آخرین دیدار خود در ورزشگاه نقش جهان 
توانســت ذوب آهــن را در دربى اصفهان شکســت 
دهد تا همچنــان در کورس قهرمانــى باقى بماند و 
کســب عنوان قهرمانى به هفته آخر کشــیده شود.
 احساسى ترین صحنه این بازى در پایان آن رقم خورد؛ 
جایى کــه نیازمند دروازه 
بان سپاهانى ها به 
ســبک آندرس 
اینیستا وسط چمن 
ورزشــگاه نقش 
جهان با این ورزشگاه 
عکس گرفت تا به این شــکل با ورزشگاه 

نقش جهان خداحافظى کند. پیام نیازمند با بسته نگه 
داشتن دروازه اش در این دیدار تعداد کلین شیت هاى 
خود را به عدد 14 رساند تا در فاصله یک هفته مانده به 
پایان لیگ پس از حامد لک بهترین دروازبان  لیگ برتر 
نامیده شود. نیازمند رکوردهاى زیادى را در چهار فصل 
حضور خود در سپاهان به ثبت رسانده است و از حیث 
کلین شــیت، او پیش از پایان لیگ با 46 کلین شیت 
رکورددار بیشترین کلین شیت تاریخ سپاهان شده است.
رکورد دیگر دروازه بان 26 ساله سپاهان بیشترین تعداد 
بازى هاى متوالى در ترکیب یک تیم است. او در تمام 
بازى هاى لیگ بیستم در دروازه سپاهان حضور داشته و 
با 98 بازى پیاپى در طول فصل هاى اخیر حضورش در 
این تیم، با اختالف نسبت به مهدى رحمتى این رکورد 

را نیز در اختیار گرفت.
درخشــش نیازمند در لیگ هیجدهم و نوزدهم نام او 
را بر ســر زبان ها انداخت. او پس از گلى که در دقیقه 

4 در هفته بیست و  نهم لیگ هیجدهم در مقابل پدیده 
دریافت کرده بود، موفق شد تا دقیقه 45 هفته نهم لیگ 
نوزدهم برابر پارس جنوبى دروازه خود را بسته نگه دارد 
و با ثبت رکورد 940 دقیقه گل  نخوردن متوالى با عبور 
احمدرضا عابدزاده، ناصر حجازى، بهرام مودت، آرمناك 
پطروسیان، علیرضا بیرانوند و حسین حسینى رکوردار 

گل نخوردن در لیگ فوتبال مردان ایران شود. 
حاال نیازمند تنها یک بازى دیگر در ترکیب ســپاهان 
حضور خواهد داشت و پس از این بازى چمدان خود را 
براى یک ماجراجویى دیگر مى بندد. او در لیگ برتر از 
نیمکت نشینى در پیکان شروع کرد و در ادامه به سپاهان 
منتقل شد و با درخشش قابل توجه اش جاى ثابتى درون 
دروازه سپاهان پیدا کرد. نیازمند فصل آینده لباس تیم 
پورتیموننزه پرتغال را به تن خواهد کرد تا رویایش را در 
لیگ پرتغال دنبال کند. باید دید نیازمند باز هم مى تواند 

رکورد شکنى کند یا خیر.

گلزن ترین دیوارهاى دفاعى لیگ در ذوب آهن

زوج فنى سپاهان به سال بعد مى رسند؟

کاپیتان سپاهان بدون استراحت در تمرینات تیم یونانى

نیازمند؛ از رکوردشکنى ها تا انتقال به لیگ پرتغال نورافکن، بهترین بازیکن دربى اصفهان

 اراك باعث مى شود در روز آخر دنیا براى
ود و سقوط تلخى براى نفت رقم بخورد.

زى ن هم ز هر ز پر
شــدن وریا غفورى به گلزن تریــن مدافع

بیستمبود.

دوران حضور درخشــان درواز
ملى پوش ســپاهان در این تیم به
رسید و این دروازه بان به زودى راهى

پرتغال خواهد شد.
سپاهان در آخرین دیدار خود در ورزشگاه نقشج
توانســت ذوب آهــن را در دربى اصفهان شکس
دهد تا همچنــان در کورس قهرمانــى باقى بم
کســب عنوانقهرمانىبه هفته آخرکشــیده
 احساسى ترین صحنه این بازى در پایان آن رقم
جایى کــه نیازمندد
بان سپاهانى
ســبک آند
اینیستا وسط
ورزشــگاه
جهان با این ورز
عکس گرفت تا به این شــکل با ورز

نیازم
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امید نورافکن، مدافع ســپاهان یک شنبه شب بهترین 
بازیکن زمین شد و شب درخشانى را سپرى کرد.

در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت هاى لیگ برتر یکى 
از حساس ترین دربى هاى اصفهان در تاریخ لیگ برتر 
رقم خورد. سپاهان در صورت لغزش یک هفته به پایان 
جام را به پرسپولیس مى داد و شکست ذوب آهن نیز به 

منزله نزدیک تر شدن این تیم به لیگ یک بود.
اوضاع براى ســپاهانى ها بهتر شروع شــد و آن ها تیم 
سرحال ترى نشان دادند. یک موقعیت کاشته کافى بود 
تا نورافکن با ســاق هاى مطمئن پشت توپ بایستد و از 
جایگیرى بد دیوار دفاعى ذوب آهن بهترین بهره را برده 

و یک گل زیبا را به نام خودش ثبت کند.
نورافکن که در هفته گذشته مقابل پدیده نیز در ورزشگاه 
امام رضا(ع)، به کمک نیازمند آمده و در حمالت پرفشار 

تیــم رحمتــى نقش 
مهمى را ایفا کرده 
بــود در این هفته 
نیز درخشان ترین 

بازیکن زمین شد. 
او عــالوه بــر گلش 

45 پاس بــا دقت باالى 
80 درصــدى را ثبت کرد و 

همینطور در فاز دفاعى چند بار با 
دفع توپ، قطع توپ و تکل هاى موفق اجازه به تساوى 
کشیده شدن بازى توسط ذوب آهن را نداد. نورافکن با 
نمره خوب 8 از نظر ســایت یازده بهترین بازیکن زمین 
بوده و به نوعى به پوسترش که در ورزشگاه نقش جهان 

نصب شده بود اداى دین کرد.



0606آگهىآگهى 4095 سال هجدهمچهارشنبه  6  مرداد  ماه   1400

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

راى شــماره 140060302026003583 مورخ 1400/03/13 هیــات یک آقاى احمد 
محسنى حبیب ابادى به شناسنامه شماره 447 کدملى 1286776589 صادره اصفهان فرزند 
على اکبر بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246,22 مترمربع از پالك شماره 55 
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  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169065 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /5/134

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 140060302027005018 مورخ 1400/04/21 محمدرضا التجائى فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 69793 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281799084 در ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 4135 فرعى از 
اصلى 15241 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/15 مترمربع. خریدارى طى 
سند رسمى.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 
- م الف: 1169043 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق 

اصفهان /5/136

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

راى شــماره 140060302026004759 مورخ 1400/04/01 هیات ســه خانم مرضیه 
رضائى برزانى به شناسنامه شماره 8 کدملى 1290732175 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98,199 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169454 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /5/138

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 139960302027006049 مورخ 1399/04/12 حســن رحیمى فرزند 
محمدصادق بشــماره شناســنامه 2 صادره از کوهپایه بشــماره ملى 5659518095 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 13115 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 32/99 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از مالک 
رسمى اصغر صدوقیان فرزند حاج رضا. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169611 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /5/141

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

راى شماره 140060302026005207 مورخ 1400/04/09 هیات چهار آقاى قدرت اله 
اصالنى به شناسنامه شماره 69 کدملى 4172627072 صادره الیگودرز فرزند حبیب  اله 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 320,58 مترمربع پالك شماره 354 فرعى 
از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 

- م الف: 1169571 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /5/143

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 140060302027004342 مورخ 1400/4/2 عزت براتى کاجى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 18382 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291855981 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 2 فرعى از اصلى 9422 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/09 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169667 - 

مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/145

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 140060302027004289 مــورخ 1400/04/01 محمــد على دائى 
خوراســگانى فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 212 صادره از اصفهان بشــماره ملى 
1284220710 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
5142 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 238/95 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
به صورت عادى از مالک رسمى حاجى محمد رستگار فرزند حسن. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/06 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169691 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/147

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

راى شماره 140060302026005930 مورخ 1400/04/27 هیات سه خانم اعظم هاشمى 
به شناسنامه شماره 1709 کدملى 1284755436 صادره اصفهان فرزند عباس بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 205,07 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه 

نامه عادى از مالکیت رضا زراعتى شمس آبادى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169723 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /5/149

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

راى شماره 139960302026024219 مورخ 1399/11/29 هیات دو خانم فاطمه رجائى 
اصفهانى به شناسنامه شــماره 1718 کدملى 1286256682 صادره اصفهان فرزند سید 
مرتضى بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90,30 مترمربع از پالك شماره 4 
فرعى از 15100 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت عبدالرحیم قرانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169682 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /5/151

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

راى شــماره 140060302026004226 مورخ 1400/03/22 هیات چهار خانم صدیقه 
احمدى دستجردى به شناسنامه شماره 119 کدملى 1284205118 صادره اصفهان فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 83,23 مترمربع پالك شماره 1 فرعى 
از 15087 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى خانم محترم زارعى سودانى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169703 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /5/153

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

راى شــماره 139460302026022138 مورخ 1394/05/13 هیــات چهار خانم بتول 
محمدى دره بیدى به شناسنامه شماره 2470 کدملى 1286619025 صادره اصفهان فرزند 
مجتبى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129,35 مترمربع پالك 
شماره 81 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
راى شماره 139460302026022139 مورخ 1394/05/13 هیات چهار آقاى على طاهرى 
به شناسنامه شماره 27 کدملى 5499695423 صادره تیران فرزند مهدى در چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129,35 مترمربع پالك شماره 81 فرعى از 

14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 
متقاضى مالک رسمى میباشد 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 

- م الف: 1169769 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /5/158

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 140060302027005011 مورخ 1400/04/21 علیرضا اخالقى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 2424 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286846846 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 12478 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 18/76 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1169754 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/160

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1105 مورخه 1400/02/26 خانم سمیه پوالد چنگ نجف آبادى  فرزند حسنعلى   
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 204/25 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
308  اصلى  واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/21 
- 1169089/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/168

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1699مورخه 1400/03/28 خانم طاهره امینى اسفید واجانى  فرزند ابوالقاسم     
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 237/55 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
6 فرعى از 507    اصلى  واقع در قطعه4  بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى  از 
طریق مبایعه نامه عادى  خریدارى از مالکى رسمى ماه بیگم کرداریان. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/06 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/21 - 1169093 / م الف - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/170

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1787 مورخه 1400/04/06 خانم زهرا نیک نهاد  فرزند یداهللا   نســبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 145/15 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 0 فرعى از 
1000اصلى   واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06- تاریخ انتشار دوم:1400/05/21 
- 1169168 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/172

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1897 و 1896 مورخه 1400/04/09 خانم پریسا توکلى  فرزند حسن   نسبت 
به سه دانگ مشاع و آقاى مهدى سمندرى نجف آبادى فرزند حسینعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 151/62 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
10 فرعى از 239 و قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 239  اصلى و قسمتى از پالك شماره 
0 فرعى از 228 اصلى   واقع در قطعه3  بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06- تاریخ انتشار دوم: 

1400/05/21 - 1169162 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست  واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/174

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1702مورخه 1400/03/28 آقاى اکبر مغزى نجف آبادى  فرزند غالمحسین     
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 119/60 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
0 فرعى از 439    اصلى  واقع در قطعــه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/05/21 - 1169145 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست  واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/176

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1844 مورخه 1400/04/08 خانم اشرف سنقرى  فرزند نوروز على     نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 132/14 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 0    فرعى 
از 372 اصلى   واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشار دوم: 1400/05/21 
- 1169114/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/178

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1589 مورخه 1400/03/26 خانم وجیهه السادات مدرس نجف آبادى  فرزند 
سید حسن   نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 250/25 مترمربع مجزى شده از 
پالك شماره 0 فرعى از 1120  اصلى  واقع در قطعه 7  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ 
انتشــار دوم: 1400/05/21 - 1169109 / م الــف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/180

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1781 مورخه 1400/04/06 آقاى على اخوان  فرزند حشمت اله     نسبت به 
ششدانگ یکباب  ســاختمان   به مســاحت 77/68 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
815   اصلى  واقع در قطعه5  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06- تاریخ انتشار دوم: 1400/05/21 
- 1169105 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/182

تحدید حدود اختصاصى
چون  تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4973 فرعى مجزى شده از پالك 
4901 فرعى و 4674 فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتى به نام خانم ســمیرا اللى دهقى فرزند محمد و غیره در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت تحدید حدود  به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 06/04/ 
1400ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار:  چهارشنبه 06 /1400/05 -   1169103/ م الف - رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك بخش مهردشت  - محمد على ناظمى /5/184

تحدید حدود اختصاصى
چون  تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 4972 فرعى مجزى شده از پالك 
4901 فرعى  واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام 
آقاى مهدى امینى دهقى  فرزند سیف اله و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت تحدید حدود  به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1400/06/04 
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 بــه کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار: چهارشنبه  1400/05/06  -  1169097/ م الف - رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك بخش مهردشت  - محمد على ناظمى /5/185 



سالمتسالمت 07074095 سال هجدهمچهارشنبه  6 مرداد  ماه   1400

  MS غذاهاى مفید و مضر براى مبتالیان به

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب  باغ   پالك  شــماره 1138 فرعى  واقع در دهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اسداهللا طاهرى دهقى   فرزند 
على در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود  به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1400/06/04 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.  تاریخ انتشار: چهارشنبه  1400/05/06  
-   1169098/ م الف - رئیس اداره ثبت اســنادوامالك بخش مهردشــت  - محمد على 

ناظمى /5/186  

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  4969 فرعى مجزى شده از پالك 2063 
فرعى  واقع در دهــق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى 
ابوالفضل امینى دهقى  فرزند اسماعیل در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى 
ثبت تحدید حدود  به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1400/06/04 ساعت 8 
صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: چهارشــنبه 1400/05/06  -  1169099/ م الف - کفیل اداره ثبت اسناد و 

امالك بخش مهردشت - محمد على ناظمى /5/187                          

تحدید حدود اختصاصى
چون  تحدید حدود ششدانگ یک باب اطاق  پالك  شماره 1338فرعى واقع در دهق 4  اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام اداره اوقاف  و امور خیریه استان اصفهان 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود  به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزپنج شنبه مورخ 1400/06/04 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: چهار شنبه 1400/05/06  - 1169101/ م الف - 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت  - محمد على ناظمى /5/188     
             

اخطار اجرایى
شــماره 718/98 - 1400/2/29 به موجب راى شــماره 1180 تاریخ 98/11/28 حوزه 3 
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسن خیاطى 
به نشانى  تهران خ مازندران پ 19 ط اول واحد 5 کد پستى 1764733851  محکوم است به 

پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و چهل 
هزار تومان  بعنوان هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه  از تاریخ  97/3/15 و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت نیم عشــر هزینه  دولتى  در حق صندوق 
دادگسترى محکوم مى باشد . .محکوم له: محمد صادق صمدى   به نشانى: اصفهان خ جى 
خ الهور خ مفتح غربى به وکالت جعفر چرغان به آدرس نجف آباد خ امام چهار راه شهردارى 
مجتمع نخل ط 2  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 1169100/م 

الف - شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد /5/189

راى شورا
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 327/97 ش ح 2 دادنامه 1543-

97/12/22 مرجع رسیدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: 
مجتبى سفرى وکیل خواهان   مجتبى حقیقى خوانده : مجید سدارتى  موضوع: مطالبه وجه 
دو فقره چک به شماره 686413-93/12/25 و 686414-94/1/30  جمعا به مبلغ یکصد و 
هشتاد و پنج میلیون  ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
باال تقدیم داشته کهپس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى 
دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءکنندگان ذیل تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا درخصوص 
دعواى مجتبى ســفرى با وکالت مجتبى حقیقى به طرفیت مجید سدارتى به خواسته به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت 
بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید 
خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را 
دارد، نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر برائت ذمه یا بطالن دعوى اقامه و ابراز نداشته دعوى 
و مستندات مصون از هرگونه ایراد و انکار باقیمانده است دعواى مطروحه را وموجه و ثابت 
تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
3/430/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 93/12/25 و 94/1/30 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شــورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 1169102/م الف، قاضى شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد شعبه  دوم شهرستان نجف آباد /5/190                         

اخطار اجرایى
شماره 350/98 به موجب راى شماره 490/98 تاریخ 98/7/6 حوزه 6 حقوقى  شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه حسین غالمى پور به 
نشانى  خراسان رضوى سرخس خ پاسداران کوچه سید على کد پستى 86669 - 91779 

محکوم است به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت  یک میلیون 
و چهار صد و هفتاد و پنج هزار ریال  بعنوان هزینه هاى  دادرســى و ابطال تمبر و  خسارت 
تاخیردرتادیه از تاریخ 1398/01/30 لغایت اجراى کامل دادنامه در حق محکوم له و پرداخت 
حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار 
ریال  بابت نیم عشر دولتى.محکوم له: رضا یزدانى با وکالت جعفر چرغان  به نشانى: نجف اباد 
خ امام چهار راه شهردارى مجتمع نخل طبقه 2 واحد 2  ماده 34قانون اجراى احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. 1169104/م الف-شعبه ششم  شوراى حل اختالف نجف آباد /5/191

فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030006344   خانم عفت مداح نجف آبادى  فرزند حسینعلى باستناد 
یک  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند 
مالکیت هفده - چهارصد و چهلم سهم مشاع13/5 سهم ششدانگ  پالك ثبتى شماره 948 
باقیمانده که به پالك ثبتى 948/13 تغییر نموده است  واقع در قطعه هفت نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 266 دفتر 542 امالك ذیل ثبت 126572 بنام نامبرده  ثبت و 
سند بشماره چاپى 162214 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود 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 سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1400/05/06، م الف: 1170000 - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/192

فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030006345  آقاى محمد على محمدى آنالوجه  فرزند حسین  باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت هفده - چهارصد و چهلم سهم مشاع از 13/5  سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 948 
باقیمانده که به پالك ثبتى 948/13  تغییر نموده است واقع در قطعه هفت  نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که درصفحه 263 دفتر 542 امالك ذیل ثبت 126570 بنام نامبرده  ثبت و سند 
بشماره چاپى  162213 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 

یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1400/05/06، م الف: 1169999 - حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/193

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 تســلیم 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003814 مــورخ 1400/03/22 قاســمعلى قیصرى 
خوراسگانى فرزند اکبر بشماره شناسنامه 15 صادره از خوراسگان بشماره ملى 1291576762 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 6058 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/86 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/05/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/21 - م الف: 1170170 - 

مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/199

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 حســب 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 صــورت 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 140060302027003150 مورخ 1400/03/05 حسین دائى على پزوه 
فرزند ناصر بشــماره شناسنامه 2886 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1293394068 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 9336 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/44 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى 
از مالک رسمى احمد دائى على پزوه. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/22 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/06 - م الف: 1163708 - مهدى شبان - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /4/260

چاى یکى از پرطرفدارترین و پر مصرف ترین نوشیدنى ها در 
جهان اســت که انواع مختلفى دارد. این نوشیدنى گرم آرامش 
بخش بوده و خستگى را از تن بیرون مى کند. چاى اگر در حد 
طبیعى و در زمان مناسبى مصرف شود، خواص درمانى زیادى 
داشته و براى سالمتى مفید است. متاســفانه بسیارى از افراد 
اشتباهات زیادى را هنگام نوشیدن چاى مرتکب مى شوند که 
بسیار آسیب زا است و از فواید این نوشیدنى ارزشمند مى کاهد. 

1. چاى کهنه را نخورید
چاى کهنه دم، به سرعت ویتامین ها و سایر مواد مغذى خود را از 
دست مى دهد و براى نوشیدن مناسب نیست اما به عنوان یک 
عامل خارجى براى اهداف درمانى استفاده مى شود. براى مثال 
مى تواند به عنوان دهانشــویه، براى تسکین درد زبان، درمان 
التهاب دهان یا خونریزى لثه اســتفاده شود و یا مى توان آن را 

روى پوست آسیب دیده یا ملتهب قرار داد. 
 2. چاى داغ ننوشید

به گفته پزشکانى که این مشکل را در کشورهاى مختلف بررسى 
کرده اند، دماى بسیار گرم آب مى تواند گلو، مرى و معده شما را 
تحریک یا حتى صدمه بزند، خصوصاً در صورت استفاده طوالنى 
مدت. دماى مناسب آب براى چاى 62 درجه سانتیگراد است، 
به این معنى که پس از رســیدن آب به نقطه جوش 100 درجه 
ســانتیگراد، باید چند دقیقه صبر کنید تا آن را روى چاى خود 

بریزید و میل کنید.
3. از نوشیدن چاى طعم دار خوددارى کنید

پژوهشــگران در چاى هایى با طعم مرکبات آثارى از فلزهاى 
ســرب و آلومینیوم را یافتند. وجود این مواد در چاى باعث بروز 
مشــکالت قلبى و کلیوى و حتى به وجود آمدن مشکالتى در 

سیستم تولید مثل مى شــود. چاى هاى 

کیسه اى که با مرکبات طعم دار شده اند نیز داراى آلومینیوم، 
سرب و گاها کادمیوم هستند.

 4. چاى خیلى غلیظ و پررنگ ننوشید
مقدار زیاد کافئین و تانن موجود در چاى غلیظ ممکن اســت 
باعث سردرد و بى خوابى شــود، عالوه بر این، به سادگى طعم 
آن قابل تحمل نیست و کمتر کسى میتواند بگوید، چاى پررنگ 

را با لذت مى نوشد.
5. چاى ارزان نخرید

تحقیقات نشان داده است که چاى هاى ارزان قیمت بیشتر به 
دندان ها آسیب مى رسانند زیرا میزان فلوراید در آنها بسیار زیاد 
است و در چاى هاى گرانقیمت و با کیفیت فلوراید کمترى وجود 
دارد که این تنها به دلیل مراحل کاشت و برداشت این چاى ها 

مى تواند باشد که زیر نظر بهداشت و قوانین سختگیرانه است.
 6. قبل از خواب چاى ننوشید

نوشیدن چاى قبل از خواب مى تواند جریان خون و ضربان قلب 
را افزایش دهد و منجر به هیجان زده و پر انرژى شــدن مغز و 
سیستم عصبى و بى خوابى گردد پس اگر مى خواهید به طور 

آگاهانه در شب ها بیدار بمانید، چاى بنوشید.
7. چاى کیسه اى مصرف نکنید

اغلب چاى هاى کیسه اى داراى اسانس و رنگ هاى شیمیایى 
هستند که این رنگ ها مى توانند بدن انسان را با بیمارى ها و 
مشکالت گوناگون مانند زخم معده، خستگى، یبوست، سردرد 
و تولید سموم خطرناك و بروز انواع سرطان ها مواجه کنند. در 
تولید چاى کیسه اى از برگ کامل چاى استفاده نمى شود و به 
جاى آن خاك چاى در کیســه ها قرار داده مى شود، بنابراین

 مى توان از این نوع چاى به عنوان 
چاى کهنه یاد 

کرد. پر رنگ شدن چاى کیسه اى در آب جوش در کمتر از سى 
ثانیه به دلیل نامرغوب بودن آن است.

 8. براى کمک به بلعیدن داروها از چاى استفاده نکنید
یکى از عادات کامال اشــتباه در مصرف چاى، استفاده از آن به 
عنوان مایعى براى بلعیدن داروســت که کارى بسیار نادرست 
است. تانن موجود در چاى مى تواند جذب دارو را کاهش داده و 

برخى از خواص آن را از بین ببرد.
9. قبل از غذا چاى ننوشید

چاى مصرف شده قبل از غذا منجر به رقت بزاق مى شود و قدرت 
چشایى شما را ضعیف کند و بر توانایى شما براى لذت بردن از 
طعم هاى دیگر در وعده غذایى تأثیر منفى بگذارد. نوشــیدن 
چاى قبل از غذا همچنین براى هضم غذا مفید نیست. اگر واقعًا 
مى خواهید قبل از غذا چاى بخورید حداقل نیم ساعت یا بیشتر 

قبل از غذا فنجان خود را تمام کنید.
 10. بالفاصله بعد از غذا چاى ننوشید

همانطور که مى دانید، هر نوع نوشیدنى، از جمله چاى، بالفاصله 
بعد از خوردن غذا، غلظت آب معده را کاهش داده، هضم را کند 
و کل سیستم گوارش را مختل مى کند. از طرفى اسید تاننیک 
موجود در چاى ممکن است بر جذب مناسب پروتئین و آهن در 
غذا تأثیر بگذارد.بنابراین بهتر است قبل از برداشتن مجدد لیوان 
چاى ، 20 تا30 دقیقه بعد از غذا صبر کنید یا اگر مى خواهید از 

چاى خود لذت ببرید، حدود یک ساعت صبر کنید.
11. از نوشیدن چاى با معده خالى خوددارى کنید

خاصیت اسیدى چاى مى تواند معده خالى شما را ناراحت کرده 
و باعث حالت تهوع و احساس بیمارى شود. این مسئله به ویژه 
در صورت بروز مشــکالت گوارشــى یا معده اى مانند زخم یا 

ریفالکس اسید بسیار به چشم میخورد.
 12. از نوشیدن چاى سرد خوددارى کنید

مانند چاى داغ، مصرف چاى سرد هم عوارضى دارد. چاى سرد 
مى تواند گردش انرژى شما را راکد کرده و به طور بالقوه بلغم 

در بدن تولید کند.
13. از دم کشــیدن چاى به مدت طوالنى خوددارى 

کنید
اگر چاى خود را به مدت طوالنى جوشانده یا 
به مدت طوالنى دم کنید، نه تنها شفافیت 
و عطر چاى خــود را از دســت مى دهید 
بلکــه ارزش غذایى آن را نیز بــه دلیل اثر 

اکسیداسیون از بین خواهد رفت.
 14. از رقیق شدن زیاد چاى خوددارى 

کنید
هنگام اماده کردن چاى، به غلظت آن توجه 
کنید و تعادل بین آب و چــاى را رعایت 
کنید تا نه چاى آماده شده شما بسیار 
غلیظ باشد و نه بســیار سبک و بى 

فایده.

اشتباه میلیون ها  نفر در نوشیدن چاى! 

مشــکالت قلبى و کلیوى و حتى به وجود آمدن مشکالتى در 
سیستم تولید مثل مى شــود. چاى هاى 

 مى توان از این نوع چاى به عنوان 
یاد  چاى کهنه

در صورت بروز مشــکال
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وزن مــا در زمان هــاى خاصى دچار نوســان 
مى شود و این نوسانات مى توانند باعث دلسردى 
و بى انگیزگى ما شــوند.توصیه مى شــود در 7 
زمان، براى پى بردن به وزن دقیق تان از ترازو 

استفاده نکنید:
روزهاى خاصى از هفتــه: در مطالعه اى 
که توسط محققان دانشــگاه کورنل انجام شد، 
مشــخص گردید وزن افراد در روزهاى خاصى 
از هفته و به خصوص در روزهاى آخر هفته دچار 
نوسانات زیادى مى شود و ترازوها افزایش وزن 
را نشان مى دهند. محققان توصیه مى کنند که 
یک روز مشخص را براى وزن کردن خود با ترازو 
انتخاب کنید و از وزن کــردن خود در روزهاى 

مختلف هفته بپرهیزید.
عدم تخمین لباس هایى که مى پوشیم: 
به گفته محققان، لباس مردان باعث مى شود که 
به طور متوسط، 1/1کیلوگرم به وزن واقعى آنها 
اضافه گردد. وزن زنان نیز با محاسبه لباس، 0/9 

کیلوگرم بیشتر از میزان واقعى است.
عدم محاسبه عضالت: وزن ماهیچه ها از 
چربى ها بیشتر است اما چربى ها حجم بیشترى 
را نسبت به ماهیچه ها در بدن اشغال مى کنند. 

به همین دلیل افرادى که چربى بیشترى دارند، 
نســبت به کســانى که داراى ماهیچه هستند، 
چاق تر نشــان مى دهند. انجــام ورزش هاى 
استقامتى باعث عضله ســازى مى شود و ترازو 
عددى بیش از حد انتظار را به ما نشان مى دهد. 
با این که این عدد باال رفته، ســایز بدن در حال 
کاهش است و فرد فاصله کمترى با رسیدن به 

تناسب اندام دارد.

نوشیدن آب زیاد: نوشیدن 475 میلى لیتر 
آب در روز، وزن را تا نیــم کیلوگرم افزایش مى 
دهد بنابراین هیچگاه بعد از نوشــیدن آب، خود 

را وزن نکنید.
انجام ورزش هاى شدید: وزن کردن بعد 
از انجام یک جلسه ورزش شدید همراه با تعریق، 
وزن ما را کمتر از حد معمول نشان مى دهد زیرا 
مایعات زیادى را از دست داده ایم. وزن واقعى در 
این هنگام نیم تا یک کیلوگرم بیشــتر از وزنى 

است که ترازو نشان مى دهد.
مصرف بیش از حد کربوهیدرات یا نمک: 
مصرف غذاهاى شور، باعث احتباس آب در بدن 
مى شود و وزن را به طور موقت افزایش مى دهد. 
کربوهیــدرات ها نیز همین خاصیــت را دارند. 
مقادیر اضافى آنها به شــکل گلیکوژن در کبد 
ذخیره مى شود. کلیکوژن آب را جذب مى کند. 
بنابراین بعد از مصرف این دو گروه غذایى، خود 

را وزن نکنید.
ابتال به یبوست: عدم اجابت مزاج بین دو تا 
سه روز، در حدود نیم تا دو کیلوگرم وزن کاذب 
به شما اضافه مى کند. با اجابت مزاج وزن شما به 

حالت طبیعى بر مى گردد.

رعایت رژیم غذایى مناسب و پرهیز از برخى غذا ها براى همه افراد بخصوص 
افراد مبتال به MS الزم و ضرورى است. ما در این مطلب قصد داریم تا شما 
را با غذا هاى مختص افراد مبتال به ام اس و پرهیز هاى غذایى این افراد آشنا 

کنیم.
این افراد باید رژیم غذایى متنوعى داشــته باشــند، بدین معنى که از تمام 
گروه هاى غذایى با نسبت مناسبى اســتفاده کنند. البته آنچه باعث تشدید 

بیمارى مى شود را باید کنار بگذارند.
کمبود ویتامین D یکى از عوامل مهم ایجاد ام اس اســت. مهم ترین منبع 
ویتامین D نور آفتاب است، آن هم نور مستقیم خورشید البته از منابع خوراکى 
ویتامین D. مثل غالت غنى شده با ویتامین D، جگر گاو و روغن کبد ماهى 

و... هم مى توان استفاده کرد.
ویتامین هاى C و E و گروه B و امالح معدنى مثل منگنز، منیزیم، سلنیم و 
روى براى تامین سالمت افراد مبتال به MS ضرورى است. پس پیشنهاد 

مى شود تا غذا هایى را که منابع خوبى از این مواد هستند مصرف کنند.
میوه و سبزى هاى تازه بخصوص سبزى هاى داراى برگ سبز پررنگ مثل 
اســفناج منبع خوبى براى دریافت امالح و ویتامین هاى مورد نیاز این افراد 

است.
ماهى ساردین و سالمون به سبب آن که منبع خوبى از امگا 3 و امگا 6 هستند 

براى  مبتالیان به MSمفید به نظر مى رسند.
یکى از عوارضMS، لخته شدن خون است که براى جلوگیرى از آن پیشنهاد 

مى شود تا ویتامین K مصرف کنند.
روغن زیتون، جوانه بروکسل، کلم بروکلى، کلم، اسفناج، بامیه، جعفرى خام، 

کلم پیچ، شلغم و کاهو منابع خوبى از ویتامین K هستند.
پیشنهاد مى شود این افراد، تا جایى که مى توانند آب بنوشند، مخصوصا در 
فصل گرما نوشیدن آب فراوان براى مبتالیان به MS اهمیت زیادى دارد. 
دارچین خاصیت ضدالتهابى براى تنظیم مجدد نوروگلى ها یا ســلول هاى 
گلیال فعال شده دارد. استفاده مبتالیان به بیمارى MS  از گیاه شاهدانه باعث 

کاهش لرزش هاى ناشى از آن مى شود و اثرات درمانى نسبتا مفیدى دارد.
اما از جمله غذا هاى غیر مفید براى مبتالیان به MS، مى توان به غذا هاى 
چرب به ویژه گوشت و تمام چربى هاى حیوانى، فرآورده هاى لبنى پرچرب، 
سس هاى مایونز، غذا هاى بسیار شیرین، کیک، بیسکوئیت، شیرینى و آب 
نبات، غذا هاى حساسیت زا مانند تخم مرغ، شیر، سیب زمینى، گوجه فرنگى، 
بادمجان، مخمر، نان گندم، شکر، قهوه، الکل، کوال، چاى، برخى ازمیوه ها، 
موادغذایى با رنگ ها یا افزودنى مانند نوشــابه ها یا مــواد نگهدارنده مانند 
کنسروها، ادویه، تمام میوه ها و ســبزى هایى که خوب شسته نشده اند یا با 

افزودن مواد شیمیایى رشد کرده اند، اشاره کرد.

زمان هایى که نباید به ترازو نگاه کرد 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

و از نشــانه هاى یکى از پرهیزکاران این اســت که او را اینگونه مى بینى: 
در دیندارى نیرومند، نرمخو و دوراندیش اســت، داراى ایمانى پر از یقین، 
حریص در کســب دانش، با داشــتن علــم بردبــار، در توانگــرى میانه رو، 
در عبادت فروتن، در تهیدستى آراسته، در سختى ها بردبار، در جستجوى 
کســب حالل، در راه هدایت شــادمان و پرهیزکننده از طمع ورزى اســت. 
اعمــال نیکــو انجام مــى دهــد و ترســان اســت، روز را به شــب مى رســاند 

موال على (ع)با سپاسگزارى و شب را به روز مى آورد با یاد خدا.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

این روزها که با قطع برق مواجه هستیم تعدادى 
از شــهروندان از آسیب وســایل برقى خود خبر 
مى دهند؛ وســایلى که بــا افزایــش و جهش 
قیمت ها ارزش اسمى آن ها نیز  چند برابرافزایش 
یافته اســت و تعمیر یا خرید مجدد آنها فشــار 

سنگینى به خانواده ها وارد مى نماید. 
مدیر دفتر نظارت بر ایمنى، بهداشــت و محیط 

زیست  شــرکت توزیع برق اصفهان مى گوید: با 
قطعى برق امکان آســیب به وسایل برقى وجود 
دارد که البتــه راه هایى بــراى کاهش آن پیش 

بینى مى شود. 
عباسپور گفت: مشترکان خسارت دیده مى توانند 
از طریق سامانه 121 و اپلیکیشن برق من خسارات 
خود را ثبت  و ارائه نمایند که این اطالعات بر روى 

نرم افزار ناب پیاده سازى مى شود و سپس به نرم 
افزار خسارات لینک مى شود که همکاران ایمنى 

مناطق 10 گانه آن را بررسى مى کنند 
وى تصریح کرد: شــرکت توزیع بــرق اصفهان 
تنها شرکتى اســت که عالوه بر اینکه خسارات 
احتمالى ناشى از نوسانات برق به وسایل الکتریکى 
را پرداخت مــى نماید حتى خســارات ناشــى 

از عیب داخلــى را نیز پرداخت مــى کند چرا که 
یکى از رسالت هاى شرکت توزیع برق اصفهان 

رضایتمندى مردم بوده است 
وى تاکید کرد: شــهروندان خســارت دیده باید 
حداکثر ظرف 48 ساعت خسارات لوازم برقى خود 
را براى شرکت توزیع برق اصفهان محرز نمایند 
که البته در زمانهایى که تعطیل مى باشــد ظرف 
72 ســاعت باید براى اطالع رســانى به شرکت 

اقدام نمایند. 
عباسپور خاطر نشــان کرد: به مشترکین عنوان 
مى شود که وسیله اى که خسارت یافته را تعمیر 
کنند و فاکتور آن را در اختیار شــرکت توزیع برق 
اصفهان قرار دهند و همچنین اگــر قابل تعمیر 
نبود مى توانند تعویض نماینــد و براى تعمیر و یا 
تعویض باید فاکتور کامل با سربرگ ،تاریخ و مهر 
و ...ارائه گردد. وى ابراز داشت: مشترکین خسارت 
دیده باید فاکتورهاى تعویض یا تعمیر را بر روى 
اپلیکیشن برق من بارگذارى کند که در این زمینه

 آیین نامه ها و مصوباتى وجود دارد 
وى به کاهش خسارت به لوازم برقى خانگى اشاره 
کرد و گفت: اگر مشترکین از دستگاههاى محافظ 
برق در ورودى لوازم برقى اســتفاده کنند به طور 
قطع در کاهش خسارات بســیار موثر است و به 
کارگیرى ارت ســاختمان و متصل شدن به نول 
یکى دیگر از این راهکارها مى باشد ودیگر اینکه  
با توجه به اینکه اعالم خاموشــى ها در شرکت 
توزیع برق اصفهان مشــخص است مشترکین 
مى توانند قبل از قطع برق وسایل اکتریکى  خود 

را از مدار خارج کنند.

شرکت توزیع برق خسارت آسیب به 
وسایل برقى را مى پردازد

مدیر روابط عمومى شــرکت فــوالد مبارکه از افتتــاح 3 مرکز 
واکسیناســیون کرونا با مشارکت شــرکت فوالد مبارکه و سپاه 

صاحب الزمان(عج) در شهر اصفهان خبر داد.
هادى نباتى نژاد اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه همواره در شرایط 
سخت تالش کرده تا در قبال جامعه مسئوالنه عمل کند و نزدیک 2 
سال است که با تجهیز بیمارستان ها و تأمین اکسیژن رایگان براى 
بیمارستان هاى درمان گر بیماران کرونایى در حوزه سالمت جامعه 

نقش خود را به خوبى ایفا کند و در کنار مردم باشد.
وى افزود: در همین راستا به منظور سرعت بخشى واکسیناسیون 
کرونا در اصفهان 3 مرکز جدید «خوراســگان»، «ملک شــهر» 
و «رهنــان» بــا مشــارکت شــرکت فــوالد مبارکه و ســپاه 

صاحب الزمان(عج) استان اصفهان افتتاح خواهد شد.
وى با تأکید بر ضرورت شتاب گیرى روند واکسیناسیون کرونا براى 
مهار این اپیدمى و کنترل واریانت هاى این ویروس با واکسیناسیون 
گسترده تصریح کرد: با تولید انبوه واکسن تولید داخل و تعامل با 

سپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان، شرکت فوالد مبارکه 
درصدد توسعه مراکز واکسیناسیون است تا ظرفیت تزریق روزانه 

واکسن کرونا در اصفهان به میزان قابل توجهى افزایش یابد.

افتتاح 3 مرکز واکسیناسیون با مشارکت فوالد مبارکه و 
سپاه صاحب الزمان(عج) 

مدیرعامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفــت ایران از پروژه 
تعویض 4 کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام مارون به اصفهان در 

دره گندمکار استان چهارمحال و بختیارى بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومى شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
ـ منطقه اصفهان، مهندس قاسم عرب یارمحمدى مدیر عامل به 
همراه مدیر خطوط لوله شــرکت، به طور سرزده از مراحل اجراى 
پروژه تعویــض 4 کیلومتر خط لوله 30 اینچ انتقــال نفت خام در 

محدوده دره گندمکار استان چهارمحال و بختیارى بازدید کرد.
وى در تشریح روند اجراى پروژه گفت: اجراى این پروژه با تالش 
خوب همکاران منطقه اصفهان و مساعدت برخى از مناطق شرکت 
از سرعت خوبى برخوردار بوده و از برنامه زمان بندى شده جلوتر 

هستیم و ســعى شده تمام اســتانداردهاى الزم در خصوص لوله 
گذارى رعایت شود و انشاا... بدون حادثه این خط لوله که اهمیت 
باالیى در انتقال نفت خام کشــور دارد در موعــد مقرر مورد بهره 

بردارى قرار گرفته و عملیاتى شود.
مدیرعامل شرکت تأکید کرد: با توجه به سرعت عمل کار امیدوار 
هستیم قبل از شروع فصل بارندگى این عملیات به اتمام برسد و با 
اتصال آن به خط لوله موجود از دغدغه  مردم این منطقه کاسته شود.
مهندس عرب یارمحمدى از ویژگى هاى اجراى این پروژه، استفاده 
از تجهیزات و نیروى انسانى داخلى شرکت دانست و گفت: در تمام 
بخش هاى این پــروژه از توانمندى نیروى انســانى و تجهیزات 

موجود در شرکت استفاده شده است.

به گــزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان، 
مجمع عمومى عادى انجمن صنایع قیر و بســته بندى 
فرآورده هاى نفتى اســتان اصفهان در اتاق بازرگانى، 

صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان برگزار شد.
سعید معماریان، رئیس هیئت مدیره این انجمن ضمن 
تشریح اقدامات سال گذشــته این انجمن،وبا اشاره به 
مکاتبات فراوان با دســتگاه هاى گوناگــون براى رفع 
مشکالت افزود: عدم اســترداد ارزش افزوده مربوط به 
ســال هاى 97 و 98 یکى از این مشکالت بود که براى 
رفع آن اقدام به نامه نگارى با معاون اول رئیس جمهور، 
رئیس قوه قضائیه و معاون امنیتى وزارت کشور کردیم 

که در نهایت نامه اى براى رئیــس دفتر رئیس جمهور
 ارسال شد.

وى با اشاره به ادامه روند مکاتبات و نامه نگارى ها براى 
رفع مشکالت صنایع قیر و بسته بندى فرآورده هاى نفتى 
اســتان اصفهان ادامه داد: میز توسعه صادرات قیر از 2 
سال گذشته در اصفهان شکل گرفته  و تصمیمات کالن 
این صنعت در این میز اخذ مى شود و مسئوالن کشورى 
موظف به اجراى آن مى شوند که البته هنوز آن طور که 

باید و شاید اجرایى نشده است.
رئیس هیئــت مدیره انجمن صنایع قیر و بســته بندى 
فرآورده هاى نفتى استان اصفهان با اشاره به برگزارى 

جلســات گوناگون با رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان، 
مدیرکل امــور مالیاتى اســتان و نماینده شهرســتان 
فالورجان در مجلس شوراى اسالمى در سال 99 گفت: 
کمبود ورق و نوسانات شــدید قیمت ها، افزایش رقابت 
در بــورس و ایجاد بازار آزاد از دیگر مشــکالت صنایع 
قیر و بســته بندى فرآورده هاى نفتى استان است که در 
این زمینه نیز با مسئوالن اســتانى و کشورى مکاتباتى 

داشتیم.
وى تأکیــد کرد مباحــث مالیاتى به دغدغــه صنایع و 
تولیدکنندگان استان تبدیل شده که باعث کاهش تولید 

و صادرات شده است.

پیشرفت پروژه تعویض خط لوله مارون
 جلوتر از برنامه زمانبندى

مالیات، دغدغه صنایع و تولیدکنندگان استان 

8میلیارد و 610 میلیون تومان اعتبار براى ســاخت و بازســازى 54 واحد مســکونى 
مددجویان آسیب دیده از زلزله پادنا، اختصاص یافت.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: در زلزله 6/5 ریشترى بهمن پارسال در حوالى 
سى سخت، 54 واحد مسکونى مددجویان در پادناى اصفهان آسیب دید که از این تعداد 

44 واحد به طور کامل تخریب شد و 10 واحد هم نیاز به بازسازى دارد.
کریم زارع افزود: مطابق با این اولویت ها و همکارى بنیاد مسکن براى ساخت هر واحد 
مسکونى 80 میلیون تومان وام بالعوض و 110 میلیون تومان نیز تسهیالت پرداخت 

مى شود.
وى کمیته امداد را حامى مددجویان در بازسازى خانه هایشان دانست و گفت: 10 میلیون 
تومان هم کمک نقدى بالعوض و 15 میلیون تومان تسهیالت براى بازسازى واحد هاى 

مسکونى به خسارت دیدگان اهدا خواهد شد.
کریم زارع با اشاره به روند پیشرفت ساخت و بازســازى واحد هاى مسکونى، گفت: در 

حال حاضر کمک هاى نقدى بالعوض براى ســاخت 27 باب مسکن مددجویان پادنا 
پرداخت شده است.

ساخت وبازسازى54 خانه مددجویان آسیب دیده از زلزله

طى مراســمى با حضور امام جمعه و جمعى از مسئولین 
شهرستان شاهرود و ذوب آهن اصفهان، بابک براتى به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت معادن زغال سنگ البرز 

شرقى معرفى شد و از زحمات منصور شریف مدیرعامل 
سابق این شرکت قدردانى به عمل آمد.

در این آیین که رییس و اعضاء هیأت مدیره شرکت معادن 

زغال ســنگ البرز شــرقى نیز حضور داشتند، مرتضى 
یزدخواستى عضو هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به نقش مهم این مجتمع بزرگ صنعتى در رشد و توسعه 
صنایع و معادن کشــور تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان 
یک دانشگاه بزرگ است که توانســته در عرصه هاى 
مختلف به ویژه تربیت نیروى انسانى، افتخار آفرین باشد 
و در طى پنجاه و چهار سال گذشته، مدیران و متخصصان 
زیادى را تربیت نموده که بســیارى از آن ها هم اکنون 
مدیریت شرکت هاى فوالدى و صنعتى را به عهده دارند.

عضو هیــأت مدیره ذوب آهــن اصفهان بــا قدردانى 
از زحمات منصور شــریف، اظهار امیــدوارى نمود که 
مدیرعامل جدید شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقى 
بتواند با برنامه ریزى هاى مناســب، روند رو به رشد این 

شرکت را ادامه و تسریع کند.

ذوب آهن اصفهان یک دانشگاه بزرگ است


