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استرس را در چند ثانیه رفع کنیدبخشى از خط دوم ریلى بافق - زرین شهر افتتاح شدمدیرى مرخص شد، حال رامبد خوب استورود اینترنت ماهواره اى به ایران چقدر جدى است؟ خداحافظى با 4 بازیکن سپاهان سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

6 عارضه 
خطرناك 

جویدن آدامس

شرایط کرونایى اصفهان  فوق بحرانى است
3

5

اصفهان همچنان 
38 نقطه 

حادثه خیز دارد

برخى توصیه مى کنند پیش از مصرف غذا 
جویدن یک آدامس مى تواند باعث کاهش 

اشتها و مصرف کالرى کمتر شود. تحقیقات 
جدید دانشمندان آمریکایى نشان داده است 

این موضوع نه تنها صحت ندارد ...

مســئول پیگیرى رفع نقاط پرتصادف راه هاى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه نقــاط پرتصادف 
استان اصفهان 67 نقطه اســت، بیان کرد: پس 
از جمع آورى نقاط کلیه اســتان ها و جمع بندى 
آنها در کمیسیون ایمنى راه هاى کشور نقاطى که 
از شاخص کشــورى باالتر باشند به عنوان نقاط 

پرتصادف مصوب تلقى مى شوند.  
نوید کازرونــى اظهار کــرد: اصطــالح نقاط 
حادثه خیز عبارت اشــتباه و غلطى اســت طبق 
دستورالعمل ابالغى عبارت نقاط داراى تصادف 

و در صورت تطبیق با...

نایب قهرمانى با آمارى بهتر از نایب قهرمانى با آمارى بهتر از 
قهرمان هاى قهرمان هاى 1717 دوره لیگ دوره لیگ

نفس پرسپولیس گرفت تا سپاهان را پشت سر گذاشتنفس پرسپولیس گرفت تا سپاهان را پشت سر گذاشت

5

معاون دانشگاه علوم پزشکى: ظرفیت بیمارستان ها 3 روز دیگر تکمیل است

شهباززاده: ما الیق قهرمانى بودیم 
ولى نشد

سجاد شهباززاده، مهاجم سپاهان پس از عدم قهرمانى تیمش در لیگ بیستم گفت: 
ما تیم فوق العاده  اى داشتیم و الیق قهرمانى بودیم. همه تالشمان را کردیم ولى 
این اتفاق رخ نداد. باید به سپاهان تبریک گفت زیرا همه فوق العاده کار کردند 

ولى در نهایت آن چیزى که مى خواستیم اتفاق نیافتاد.

3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آخرین وضعیت 
نتایج انتخابات 
شوراى شهر 
بهارستان

علت عمده خاموشى هاى اخیر اصفهان
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تشریح کرد

3

5

سروش رفیعىسروش رفیعى
مهندس لیگ بیستممهندس لیگ بیستم

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

واجدین شرایط خریدارى نماید.

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت هاى زیر دریافت و حداکثر 
تا پایان وقت ادارى روز یکشــنبه مورخ 1400/05/24 به نشــانى: اصفهان، چهارباغ عباسى، خیابان 
عباس آباد، ساختمان ستاد شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه، تحویل نمایند. 

به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

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

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت 
آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات و شــرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34121268 

کارشناس دفتر لوازم اندازه گیرى تماس حاصل فرمایید.  
نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت 
شــرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصطالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در 

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

* حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات 
آزاد مى باشد. 

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

واگذارى کلیه خدمات نصب، بهینه سازى و تست لوازم اندازه گیرى 
در امورهاى اجرایى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
مناقصه 

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

بازگشایى اسناد 
کل مبلغ تضمین (ریال)ارزیابى کیفى

40014046 1400/05/10
یکشنبه

 1400/05/14
پنجشنبه

 1400/05/24
یکشنبه

 1400/05/25
دوشنبه – 9 

صبح

 5,054,600,000
تضمین هر بسته به 

طور جداگانه در اسناد 
موجود مى باشد.

   آگهى مزایده عمومى
بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را از طریق 

مزایده عمومى به فروش برساند. 
ـ 10 پالك تجارى در شهر بیده شهرستان سمیرم
ـ 2 پالك مسکونى در شهرك آبشار شهر سمیرم 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از روز شنبه مورخ 1400/5/9 
به آدرس اینترنتى www.bonyadmaskan-isf.ir مراجعه نمایند. 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

نوبت دوم

هر فرد مبتال به 
کروناى دلتا

9 نفر را 
درگیر مى کند 

نویدکیا: 
کسى بهتر از 

من بیاید 
کنار مى روم

مهدویان 
از اینستاگرام

رفت

خاطرات سریال طنز 
«زیر آسمان شهر» 

پس از 2 دهه 
از زبان 

کارگردانش

2

5

2

4

ش

سجاد شه
ما تیم فو
این ات

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان گفت: با پایان 
مطالعات الزم، طرح هاى آبخیزدارى و آبخواندارى امسال 

در 100 هزار هکتار از اراضى این استان اجرا مى شود.

محمد على کاظمى افزود: این طرح ها در بیشتر مناطق 
استان با اولویت نواحى مستعد وقوع سیل و سیالب قرار 

دارد تا خطرات ناشى از این پدیده به حداقل برسد.

وى با اشاره به اینکه افزایش شمار پروژه هاى آبخیزدارى 
و آبخواندارى به حفظ خاك و توسعه منابع طبیعى کمک 
مى کند ادامه داد: هدایت درست آب هاى سطحى و روان 
آب ها از جمله ضروریاتى به شــمار مى رود که در مواقع 
بارندگى ها به ویژه در مناطق بیابانى مســتعد بروز سیل 
ضرورى است تا زمین هاى کشاورزى و منازل مسکونى 

پایین دست مناطق پر بارش دچار آسیب نشود.
وى تقویت ذخیره سدها را از جمله دیگر مزایاى طرح هاى 
آبخیزدارى دانست و اظهارداشت: بهبود ذخیره سفره هاى 

آب زیرزمینى از دیگر فواید اینگونه طرح هاست.
کاظمى تصریــح کرد: شــتاب در اجراى پــروژه هاى 
آبخیزدارى راهکارى براى تحقق شــعار سال محسوب 
مى شود زیرا اینگونه طرح ها زیرساختى و زیربنایى است 
که کمک به توسعه ســایر بخش ها را به همراه خواهد 
داشــت.  مدیرکل منابع طبیعى و آبخیــزدارى اصفهان 
الزمه این امر را رفع تنگناهاى مالى و تخصیص اعتبارات 
کافى دانســت و افزود: با توجه به گرانى هاى چند سال 
اخیر اجراى چنین طرح هایى نیز هزینه بســیار بیشترى 
در مقایسه با گذشته دارد بنابراین مبالغ بیشترى باید براى 

آنها اختصاص داد.

طرح هاى آبخیزدارى در 100 هزار هکتار از اراضى اصفهان اجرا مى شود
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موج پنجم کرونا در ایران همچنان سیر صعودى وحشتناك 
را سپرى مى کند و در یک هفته اخیر رکورد تعداد مبتالیان 
کرونا در کشور شکسته شده اســت. طى روزهاى اخیر با 
افزایش مراجعات ســرپایى و بیماران نیازمند به بسترى، 
شرایط بسیار دشــوار و خطیرى براى دانشگاه هاى علوم 
پزشــکى و مراکز درمانى آنها رقم خورده اســت. رؤساى 
65 دانشکده و دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى 
درمانى سراسر کشور دلیل این روزگار سخت را کاهش شدید 
درآمدهاى اختصاصى و افزایش هزینه هاى اجتناب ناپذیر 
(دارو، تجهیزات، هتلینگ بیمارستان هاو...) عنوان کرده و 
در نامه اى خطاب به حجت االسالم و المسلمین روحانى به 

عنوان رئیس ستاد ملى مدیریت بیمارى کرونا اقدام عاجل 
براى رفع این مشکالت را که ممکن است به شکسته شدن 

خط مقدم مواجهه با کرونا منجر شود، خواستار شدند.
در این نامه آمده است: اکنون باید هشدار دهیم که ظرفیت 
جسمى و روانى کارکنان نظام سالمت در تمام عرصه ها به حد 
اشباع نزدیک شده و ادامه این فشار فزاینده، سبب افت شدید 
عملکرد ایشان خواهد شد. در این شرایط خطرناك، بى توجهى 
آشکار نسبت به محدودیت ها و دستورالعمل هاى بهداشتى 
و فقدان عزم جدى براى توقف کارخانه تولید بیمار در صحنه 
عمومى موجب احســاس تنهایى، بى پناهى و فرسودگى 

مضاعف در مدافعان سالمت مى شود.

ایرج حریرچى، معاون کل وزارت بهداشــت گفت: 90 
درصد شهرســتان هاى ما در حالت قرمز و نارنجى قرار 
دارند. همچنین ویروس دلتا کل کشــور هاى جهان از 

جمله کشور ما را در نوردیده است.
او افزود: تفاوت ویروس دلتا بــا ویروس ووهان و انواع 
واریانت هاى قبلى این اســت که قدرت سرایت پذیرى 
آنها کمتر بوده است به شکلى که هر یک نفر یک الى سه 
نفر را مبتال مى کرد، اما هر فرد مبتال به واریانت دلتا 5 تا 

9 نفر را درگیر مى کند.
حریرچى گفت: همچنین بار ویروســى افراد مبتال به 
ویروس دلتا هزار برابر در دستگاه تنفسى و ریه بیشتر از 

یک فرد مبتال به واریانت هاى دیگر این ویروس خواهد 
بود. در نتیجه نظر تمام مراجع بین المللى این است که 
ما یک آرایش جدیدى را براى مقابله با این بیمارى باید 

در نظر بگیریم.
معاون کل وزارت بهداشت بیان کرد: باتوجه به شرایط 
پیش آمده و قدرت ســرایت باال باید توجه داشــت که 
تمام دســتاورد هایى کــه اکثر کشــور ها در خصوص 
کنترل این ویروس به دســت آوردنــد مى تواند کامًال 
از بین بــرود. امــا راه مقابله با ویــروس دلتا همچنان 
واکسیناســیون فراگیــر و سراســرى همــه جمعیت 

است .

به داد بیمارستان ها 
برسید

هر فرد مبتال به کروناى دلتا
 9 نفر را درگیر مى کند 

مهدویان 
از اینستاگرام رفت

محمدحسین مهدویان، کارگردان    صبا |
سریال «زخم کارى» با انتشار پستى در صفحه 
اینستاگرامى خود نوشت: «دروغ چرا؟ این زخم 
کارى بود. دستکم براى من که خیلى کارى بود. 
ولى به گواهى دیالوگ معروف فیلم سینمایى 
"سگ کشى" اثر اســتاد بیضایى با زخم باید 
ساخت، طول مى کشــه ولى خوب مى شه. با 
اجازه شــما براى مدت کوتاهى در اینستاگرام 
نخواهم بود، هرچند مطمئنم خیلى زود دل تنگ 
این جهان پرآشوب خواهم شــد. تا آن روز.» 
پس از لحظاتى از انتشــار این پســت حساب 
اینســتاگرام این کارگردان از دسترس خارج 

شد.

درگذشت مدعى درمان 
کرونا بر اثر کرونا!

  دیده بان ایران |سخنگوى سازمان غذا 
و دارو از درگذشت مدعى درمان قطعى کرونا با 
طب سنتى  بر اثر بیمارى کرونا خبر داد. کیانوش 
جهانپور در توییتر خود نوشــت: ســید محمد 
موسوى مؤســس پیک شــفا و مدعى درمان 
قطعى کرونا با روش هــاى ابداعى اصطالحًا  
طب ســنتى به دنبال ابتال به کرونا درگذشت! 
خداوند وى را مورد رحمت و مغفرت خود قرار 
دهد و از سر تقصیرات همه ما بگذرد. مسیر کار 
علمى در طب، مشخص اســت و داعیه و ادعا 

بدون ابتنا به شواهد و مدارك، بیراهه است.»

مى خواهند 
مأمور امنیتى شوند!

پندار اکبــرى، بازیگر «گاندو»    ایسنا|
درباره ارتباط مخاطبان با نقشش عنوان کرد: ما 
در «گاندو» سعى کردیم خودمان را به فضایى 
برسانیم که براى بیننده باورپذیر باشد؛ با ارتباط 
بین گروهمان، شــوخى ها و خنده ها در کنار 
عملیات این روابط و دوستى ها را تشدید کنیم 
و به نمایش بگذاریم که البته با نظارت شخص 
 آقاى افشــار (کارگردان) این روابط هیچ وقت 
از چهارچوب خــودش بیرون نــزد و در یک 
قالب درســت پیش رفت. همین باعث ارتباط 
گرفتن تماشــاگران با تک تک کاراکترهاى 
تیم عملیاتى شد. شاید باورتان نشود اما برخى 
از کامنت ها و مسیج هاى من این است که ما 
چطور و از کجا مى توانیم مأمور امنیتى بشویم!

پروتکل ها 
رعایت نمى شود

علیرضا رئیســى، ســخنگوى    میزان |
ستاد ملى مقابله با کرونا  در حاشیه آخرین جلسه 
این ستاد در دولت روحانى گفت: فکر مى کنم 
اکنون همه خانواده ها در اطرافیان نزدیک خود 
به علت سرایت باالى کروناى دلتا یک مبتال 
ســراغ دارند و از طرفى مردم هم تأیید خواهند 
کرد که رعایت پروتکل ها نیاز به مطالعه دقیق 
ندارد و اگر به شهر سر بزنیم مى بینیم پروتکل ها 
به خوبى رعایت نمى شــود. وى بــا تأکید بر 
اینکه هنوز به قله این موج از کرونا در کشــور 
نرسیده ایم، گفت: رعایت پروتکل ها در کشور 
به زیر 40 درصد سقوط کرده است و ویروسى 
با این قدرت سرایت باال مى تواند همه را مبتال 

کند.

قیمت خانه از 
مترى 30 میلیون گذشت

طبق اعــالم بانک مرکزى، در    ایسنا|
تیر ماه امسال متوســط قیمت یک متر مربع 
مسکن در شــهر تهران 30 میلیون و 44 هزار 
تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه 
در ســال قبل به ترتیــب 1/3و 43/7 درصد 

افزایش یافته است. 

دور سوم راضى کننده بود 
وزیر خارجه عراق در خصوص تالش     تابناك |
بغداد در راستاى انجام گفتگوهاى سعودى-ایرانى 
گفت: طبیعتًا من نباید به نیابت از دو کشــور ایران 
و عربســتان صحبت کنم اما بر اســاس اطالعاتى 
که دارم دور ســوم گفتگوهاى ایران و عربســتان 
به پایان رســید و این گفتگوها راضــى کننده بود و 
مسئله مهم این است که دو طرف شروع به رایزنى 
درمــورد موضوعاتــى کردندکه مرتبط بــا روابط 
دوجانبه است و عراق نقش مهمى در این زمینه ایفا 

کرد.

خود را در دامنش بیاندازیم
فیاضى، عضو مجلس     خبرگزارى حوزه |
خبرگان رهبرى نســبت به ضــرورت مطالعه آثار 
آیت ا... مصباح یزدى اشــاره کرد و گفت: بیانات و 
نوشته هاى ایشــان بحمدا... آنقدر نورانى، محکم و 
فاخر است که تأثیر خاص خود را خواهد داشت. چه 
بسیار خوب است که با مطالعه آثار ایشان، خود را در 

دامن این عالم ربانى بیاندازیم.

نیاز جدید
   خبرگزارى حوزه | قائــم مقــام مدیــر 
حوزه هاى علمیــه در امور اســتان ها مــى گوید: 
اگر این چهار دهــه را مورد واکاوى و بررســى قرار 
دهیم خواهید دید که بیشــترین حجم فعالیت هاى 
شــبکه هاى مختلــف خارجى با حمایت گســترده 
کشورهاى خارجى معاند جمهورى اسالمى ایران، اقدام 
به تخریب فعالیت هاى نظام اسالمى، خدمتگزاران به 
انقالب و مردم را در دستور کار خود قرار داده اند و لذا 
هر چه بیشتر بتوانیم از نعمت شبکه هاى تلویزیونى 
اینترنتى و ماهواره اى بهره مند شویم، توانسته ایم در 

مقابل این هجمه پاسخگویى مناسب داشته باشیم.

افزایش عجیب هزینه ها 
در ســال 1391 متوسط     نود اقتصادى |
هزینه ناخالص ســاالنه خانوارهاى شهرى کشور 
کمتر از 16/5میلیون تومان بود اما در ســال 1399 
هزینه هاى مردم به نزدیــک 63/5 میلیون تومان 
رسید. در واقع در هشت سال دولت حسن روحانى، 
متوســط هزینه زندگى مردم در مناطق شــهرى 
286درصد بیشتر شد. بدین ترتیب به طور متوسط 
مردم شهرنشــین در دولت روحانى مجبور شده اند 
ساالنه 47 میلیون تومان بیشــتر براى تأمین مواد 

خوراکى و مایحتاج غیرخوراکى خود هزینه کنند.

نسل جدید پول 
از راه مى رسد

   خبر آنالین | ارز دیجیتــال ملى ایــران با 
توجه به اتمام بررســى پروژه توسط بانک مرکزى 
امکان انتشــار و رونمایى دارد اما  این ارز دیجیتال 
ملى یا ریال دیجیتال چه ویژگى هایى دارد؟ ســعید 
خوشبخت، کارشناس ارز دیجیتال در پاسخ به این 
پرســش که ارز دیجیتال ملى مى تواند در دور زدن 
تحریم ها مؤثر واقع شــود یا خیر، افزود: قطعًا خیر. 
ارز دیجیتال بانک مرکزى و یا پول دیجیتال بانک 
مرکزى اصًال تعریف اینچنینى ندارد و دقیقًا همان 
ریالى است که استفاده مى کنیم منتها در تولید آن از 
زیر ســاخت هاى بالکچینى اســتفاده شده است. 
همانقدر که با ریال مى توان تحریم دور زد همانقدر 
نیز با ارز دیجیتال بانک مرکزى مى توان تحریم ها 

را دور زد.

شیرین کارى جدید «بایدن»! 
در زمــان ضبط یــک برنامه     خبر آنالین |
تلویزیونى، کارمند کاخ ســفید با دادن یادداشــتى 
به «جو بایدن» پیــام داد که «آقا روى چانه شــما 
چیزى چسبیده است». رئیس جمهور ایاالت متحده 
هم پس از بررســى صورت خــودش، آن چیز که 
احتماًال تکه اى از بســتنى بــود را در دهانش قرار 

داد.

خبرخوان

 عضو هیئت مدیــره و خزانه دار اتحادیــه لوازم خانگى 
مى گوید: با شــرایط اقتصادى و کاهــش قدرت خرید 
مردم، استقبال از کاال هاى بى کیفیت و ارزان براى خرید 

جهیزیه افزایش داشته است.
حسین شهرســتانى با اشــاره به انتخاب نوع کاال براى 
تکمیل یک جهیزیه گفت: در حال حاضر خرید سه نوع 
جهیزیه در کشور متداول شده اســت. دسته اول خرید 
لوازم خانگى با حداقل هزینه و کیفیت اســت در حدى 
که احتیاجات اولیه را فراهم کند، حاال اگر موتور یخچال 
صدا بدهد، برفک بزند و جاى کافى نداشته باشد، به آن 
توجه اى نمى شود که همین نوع سبد لوازم خانگى حدود 

50 میلیون تومان هزینه بر خواهد بود.
به گفته شهرستانى؛ دســته دوم تهیه جهیزیه مربوط به 
اقشار متوســط جامعه اســت که لوازم خانگى را با یک 
کیفیت معقول و متوسط با انتخاب کاالى ایرانى معادل 
100 میلیون برآورد مى شــود.این فعال صنفى با اشاره 
به دســته ســوم جامعه گفت: این گروه سبد کاالجهت 
جهیزیه را درجه یــک انتخاب مى کننــد و براى خرید 

آن تا 400 میلیون هزینه مى کنند. البته عده اى دیگرى 
هم در همین جامعه ما هســتند که با عنوان الکچرى 
به دنبال کاال هایى جهت تکمیل جهیزیه مى باشند که 
باید پول هاى الکچرى براى آنها پرداخت کنند و ارقام 

نجومى آن بسیار متفاوت و سلیقه اى است.
به اعتقاد عضو هیئت مدیره و خزانــه دار اتحادیه لوازم 
خانگى، با شرایط اقتصادى و کاهش قدرت خرید مردم، 
استقبال جهت تهیه جهیزیه ازنوع سبد اول هر روز بیشتر 

خواهد شد.
البته در میان لیست خرید از پرده خانه تا کبریت، روتختى، 
لوازم آرایشــى و بهداشــتى، ظرف و ظروف مورد نیاز 
در آشپزخانه، لوســتر کوچکى براى روشــنایى خانه و 
ده ها قلم لوازم ریز و درشــت هم باید لحاظ شود که ریز 
قیمت ها با توجه به کثرت اقالم نمى توان نوشــت، اما با 
حدود قیمت هاى به دســت آمده، خانواده عروس براى 
تأمین جهیزیه در حد متوســط یعنى کمترین نرخ براى 
خرید کاال هاى متعارف، باید حداقل 300 میلیون تومان 

هزینه کند.

مجموعه تلویزیونــى «همســرایى» محصول گروه 
اجتماعى شبکه 3 ســیما در پلتفرم هاى نمایش خانگى 
توزیع خواهد شــد. این ســریال به کارگردانى حسین 
تبریزى و تهیه کنندگى محمدرضــا وکیلى طباطبایى 
در سال 96 تولید شــد، اما هیچگاه به پخش تلویزیونى 
نرسید. امیر غفارمنش از بازیگران این سریال در آذرماه 
98 در گفتگویى، «مفقود شــدن تهیه کننده» را علت 

پخش نشدن آن از تلویزیون دانست.
این براى نخستین بار اســت که یک سریال تولیدشده 
براى شــبکه هاى تلویزیون، در نمایش خانگى منتشر 

خواهد شد. مشخص نیست آیا تهیه کننده بدون اطالع 
ســازمان صداوســیما درصدد انتشــار آن در نمایش 
خانگى اســت یا رســانه ملى به نحوى بــا واگذارى 
این مجموعه بــه پلتفرم هاى اینترنتــى موافقت کرده 

است. 
سازنده این ســریال محصول رســانه ملى، در حالى از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى درخواست پروانه نمایش 
کرده که ساترا (وابسته به صداوسیما) مجوزهاى صادره 
از ســوى این وزارتخانه را در حــوزه نمایش خانگى به 

رسمیت نمى شناسد.

زهرا شــجاعى، دبیرکل مجمع زنــان اصالح طلب در 
بخشــى از گفتگویش با خبرگزارى «ایســنا»، تعریف 

کرده که:
زمانى که رئیس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان بودم، 
یک کمیسیونى در وزارت کشور تشکیل مى شد که قانون 
تعیین کرده بود که نام آن کمیسیون فرهنگى مبارزه با 
مفاسد اجتماعى بود. بحث این بود که نیروى انتظامى 
گزارش داد که در پارك ملت این تعداد خانم ها را گرفتیم 
که مانتوهاى بلند پوشیده بودند و مانتوها را قیچى کردیم 

به عنوان اقدام مبارزه با بدحجابــى! آقاى نورى (وزیر 
کشور) به شدت عصبانى شدند، عصبانى هم که مى شدند 
لهجه اصفهانى ایشان غلیظ تر مى شد، گفتند فکر نکردید 
زیر مانتویشان حجاب کاملى نداشــته باشند؟! جواب 
دادند و گفتند بخاطر اینکه این مد اســت! یعنى مبارزه 
با بدحجابى، مبارزه با مد شــده بود! ایشان خیلى از این 
موضوع ناراحت شدند و توبیخ کردند. آنجا این پیشنهاد را 
مطرح کردم که این روش ها جواب نمى دهد و فایده اى 

هم ندارد. ما به جاى این اقدام ایجابى کنیم.

شوراى ششم شهر مشهد تا چند روز دیگر فعالیت خود را 
آغاز مى کند در شرایطى که از همین ابتدا نگاه متفاوت 
این شورا به حوزه زنان با شوراى پنجم مشهود است و در 

روزهاى اخیر حاشیه ساز شده است.
شوراى اصالح طلب پنجم و شــوراى اصولگراى ششم 
در هفته هاى پس از انتخابات و مشخص شدن ترکیب 
شوراى ششــم بارها اختالف در مبانى و رویکرد خود را 
علنى کرده بودند. حاشیه نشینى و انتصاب مدیران زن دو 
مورد از این اختالفات بود و سومین آنها، نوع نگاه به لزوم 

ایجاد زیرساخت دوچرخه سوارى بانوان است.
حواشى مربوط به انتصاب و اشــتغال زنان در مدیریت 
شهرى از گفته هاى حسن موحدیان سخنگوى اعضاى 
منتخب شوراى اسالمى ششم شهر مشهد آغاز شد که 
گفته بود: کارى که منافات با زندگى و نقش زن در خانواده 
دارد بنده مخالف آن هستم. ما مردان بعد از این میزان کار 
خسته مى شــویم. زنان در خانواده نیاز تربیت فرزندان و 
آرامش خانواده را تأمین مى کنند. اگر چنین کارى داشته 

باشند، توانى براى این کار ندارند.
این سخنان با واکنش برخى اعضاى شوراى پنجم مشهد 

روبه رو شد و بتول گندمى در پاسخ به سخنان موحدیان از 
آن با عنوان سناریوى تکرارى و طالبانى به خانه فرستادن 

زنان در مشهد یاد کرد.
چند روزى از کشاکش اعضاى دو شــورا و بحث بر سر 
اختالف چگونگى به کارگیرى زنان در حوزه هاى مدیریتى 
و ابهام زدایى آن نگذشــته بود که صفحه اینستاگرامى 
دوچرخه هاى اشتراکى شهر مشهد عمًال از حذف استفاده 
زنان از دوچرخه در سطح شهر مشــهد خبر داد. در این 
رابطه شوراى شهر پنجم بیانیه صادر کرد و محروم شدن 
بانوان از دوچرخه سوارى را نقض حق قانونى آنان دانست.
از سوى دیگر به نظر مى رسد شوراى ششم آنچنان که 
گفته مى شــود و با توجه به آنکه بعضى اظهارنظرهاى 
اعضاى آن ســبب ایجاد حواشــى در مدیریت شهرى 
شــده اســت، رغبتى براى پرداختن به این موضوعات 

نداشته باشد.
اینگونه که به نظر مى رسد شــوراى ششم شهر مشهد 
دنبال جداسازى فضاهاى استفاده بانوان از دوچرخه است 
در حالى که رویکرد شــوراى پنجم به دوچرخه سوارى 

بانوان به مثابه استفاده از یک مد حمل  و نقلى بود.

تصویب بررسى طرح صیانت از فضاى مجازى در مجلس 
باعث ایجاد مــوج جدیدى از نگرانــى و نا امیدى در میان 
مشکالت مختلف موجود از گرانى تا قطع آب و برق در میان 
عموم مردم کشور شده است. در همین حال بحث روى کار 
آمدن اینترنت ماهواره اى که به تازگى در مدار ایران نیز قرار 

گرفته، بسیار داغ شده است.
اینترنت ماهواره اى، شبکه اى به هم پیوسته از ماهواره هاى 
کوچک اســت که براى نقاط دورافتاده راه اندازى شده تا 
پهناى بانــد الزم را در اختیار افراد ســاکن در این مناطق 

فراهم کند.
این شبکه که پیشرو ترین آن مربوط به استارلینک به عنوان 
زیرمجموعه اسپیس ایکس است، از منظومه اى ماهواره اى 
تشکیل شده و مى تواند در مواردى که دسترسى معمولى به 
اینترنت فراهم نیست، شبکه اینترنت را در دسترس کاربران 
قرار دهد؛ با این حال، بعضى مالحظات در مورد این شبکه 

وجود دارد.
به عنوان مثال، شــرایط جوى مى تواند بر ســیگنال دهى 
اینترنت ماهواره اى اثر بگذارد، امــا به احتمال قوى ایجاد 
پارازیت روى امواج آن، مانند ماهواره هایى که اکنون تصاویر 

شبکه هاى مختلف را پخش مى کنند، غیرممکن است.
ســرعت ماهواره هاى اینترنتى بین 20 تا 25هزار کیلومتر 
و ســرعت ماهواره هاى معمولى معادل سرعت چرخش 
وضعى زمین است. به همین دلیل شــما مى توانید گاهى 
حرکت ماهواره هاى اینترنتى را در آسمان شب ببینید، اما 

ماهواره هاى فعلى از نگاه زمینى ها ثابت به نظر مى رسد.
اگر قرار باشــد دســتگاهى پارازیــت روى ماهواره هاى 

اینترنت ارســال کند، با توجه به ســایز دیش هاى کمتر 
از70سانتى مترى این سیستم، پهناى تابش به حدى وسیع 
است که براى اختالل در امواج توان بسیار باالیى نیاز دارد 
که فرستنده فرکانس آسیب فیزیکى مى بیند. اما از طرفى 
برخالف رسیور شــبکه هاى ماهواره اى که فقط دریافت 

کننده  است، پکیج اینترنت اســتارلینک از هر دیش نیاز به 
ارسال ســیگنال (UPLINK) دارد که اگر راه اندازى شود 
به راحتى ظرف چند دقیقه با تکنیک triangulation قابل 

شناسایى خواهد بود.
با این حال، هزینه استفاده از این تکنولوژى بسیار باالست، 

زیرا با قیمت دالر امروز بین هفت تا هشت میلیون تومان 
براى خرید دیش و تجهیزات و حــدود 2/5میلیون تومان 
براى اشتراك ماهانه آن باید هزینه کرد. همچنین «ایالن 
ماسک» گفته است شرکت او براى فعالیت در کشورها باید 

مجوز فرکانسى الزم را دریافت کند.

ورود اینترنت ماهواره اى به ایران 
چقدر جدى است؟

ارزان ترین جهیزیه چند در مى آید؟

سرنوشت عجیب یک سریال تلویزیونى!

روزى که لهجه عبدا...نورى اصفهانى تر شد! 

کشمکش در مشهد بر سر حق زنان در شهر

معاون خدمات شهرى شهردار الهیجان از ابتالى 9 نفر 
از آتش نشانان این شهر به بیمارى کووید_19 و تعطیلى 

یک ایستگاه آتش نشانى خبر داد.
امین رشــیدى نژاد اظهار کرد: ســازمان آتش نشــانى 
الهیجان با 49 نیروى انسانى و هشت خودروى اطفاى 
حریق، دو تانکر آبرسان، در ســه ایستگاه به شهروندان 
خدمات رسانى مى کند. وى تصریح کرد: در حال حاضر 
شهرستان الهیجان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد و 

متأسفانه در چند روز گذشته تعداد 9 نفر از آتش نشانان به 
بیمارى کووید _19 مبتال شده اند و به همین علت یک 

ایستگاه آتش نشانى تعطیل شده است.
معاون خدمات شهرى شهردار الهیجان افزود: متأسفانه 
به دلیل بى توجهى سازمان دهیارى ها و شهردارى هاى 
کشور در پیگیرى واکسیناســیون کرونا آتش نشانان، 
اخیراً تعداد مبتالیان به این بیمارى در بین آنان افزایش 

داشته است.

کرونا، یک  ایستگاه  آتش نشانى را تعطیل کرد
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وضعیت 18 شهر اصفهان 
قرمز است

سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان از قرار 
گرفتن 18 شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز 
کرونا خبـر داد. آرش نجیمى افزود: شهرسـتان هاى 
اصفهان، کاشان، خمینى شهر، فالورجان، خمینى شهر، 
مبارکه، شاهین شهر و میمه، اردستان، شهرضا، نجف 
آباد، فریدن، چادگان، خوانسار، گلپایگان، فریدونشهر، 
نائین، سمیرم و لنجان در این وضعیت ثبت شده است. 
وى اضافه کرد: هیچ شهرستانى در استان در وضعیت 

زرد کرونا ثبت نشده است.

خطوط 115 را اشغال نکنید
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشـکى اسـتان اصفهان 
با اشـاره به افزایش آمار تماس شـهروندان با سـامانه 
115 اورژانس از مردم خواست براى پرسیدن سواالت 
کرونایى و مشـاوره در این زمینه با شماره هاى 4030 
و 190 و 3113 تماس بگیرند. غفور راستین افزود: در 
چهار ماه ابتدایى امسال تعداد تماس هاى اتاق فرمان 
مرکزى اسـتان اصفهـان بـا 317 هـزار و 106 مورد 
تماس نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11 درصد 
افزایش یافته که سـهم قابل توجهى از این تماس ها 
مربوط به سواالت و مشاوره راجع به بیمارى کروناست.

راه اندازى فروشگاه
 صنایع دستى 

نمایندگى بنیـاد تعـاون زندانیـان اسـتان اصفهان، 
نمایشگاه و فروشگاه دائمى با عنوان "صنایع دستى 
حامـى" در اصفهان، بـازار بزرگ حکیـم راه اندازى 
مى نماید. این نمایشگاه شـامل غرفه هاى مختلف 
صنایع دسـتى از جمله چرم و چوب، فیـروزه کوبى، 
خاتـم کارى، حکاکى مس ،ملیله، پـرداز روى مس، 
نقاشـى روى سـفال مى باشـد. فروشـگاه تولیدات 
زندانیان همه روزه از سـاعت 9 صبح الى 9 شـب به 
آدرس اصفهـان، خیابان حکیم، بـازار بزرگ حکیم، 

ورودى یک، دایر مى باشد.

اتمام عملیات اصالح شبکه آب 
عملیات اصالح شبکه آب روستاى تخماقلو در منطقه 
بویین و میاندشت به پایان رسید. این عملیات با توجه 
به شکستگى هاى مکرر لوله هاى آب در این روستا 
به علت فرسودگى شـبکه آب که باعث افزایش هدر 
رفت آب شـبکه و همچنین کاهش کیفیت آب شده 
بود، در دسـتور کار قرار گرفت. الزم به ذکر است که 
این پروژه به طول 4500 متر و با استفاده از لوله هاى 
پلى اتیلن 63 تا 110 میلیمتر و با هزینه 450 میلیون 

تومان اجرا شد.

انجام 500 فقره پایش 
بـه دنبال اجـراى طرح پایـش پمپ هـاى غیرمجاز 
در اسـتان اصفهـان، 50 پمـپ غیرمجـاز در منطقه 
6 اصفهـان کشـف شـد. از ابتـداى تیر ماه تـا کنون 
کنتورخـوان ها و مروجین مصـرف بهینه آب منطقه 
بـا انجـام 500 پایـش، موفـق بـه کشـف 50 پمپ 
غیر مجـاز شـده اند. شـایان ذکر اسـت 30 فقـره از 
پمپ ها اصالح و 10 فقره انشـعاب قطع شـده است 
و به 10 فقره از مشـترکین 72 ساعت مهلت اصالح 

داده شده است.

ناژوان همچنان تعطیل است
مدیر طـرح سـاماندهى ناژوان گفـت: تمـام راه هاى 
ورودى بـه ایـن مجموعه باز شـده اسـت امـا مراکز 
گردشگرى آن همچنان تا اطالع ثانوى تعطیل است. 
سـید رسـول هاشـمیان اظهار کرد: با توجه به شروع 
پیک پنجم شـیوع کرونا، مسـیر کنارگذر پارك میرزا 
کوچک خان بسـته شـد و پارك هرگونه وسیله نقلیه 
در حاشـیه پارك هاى ناژوان ممنوع شد که بر اساس 
مصوبه جدید سـتاد کرونا مسـیرها بازگشـایى شـده 
اسـت، البته مراکز گردشـگرى این منطقه همچنان 

تعطیل است.

خبر

مدیر پروژه میدان شهداى هسته اى گفت: کلنگ احداث 
این پروژه در ســال 95 به زمین زده شــد، اما به علت 
مشکالت تملکى در اجراى آن وقفه ایجاد شد تا سال 97 
که مجموعه شهردارى همت کرد و با تملک میدان این 
گره کور ترافیکى را با وجود مشکالت متعددى همچون 

کمبود منابع مالى، نبود سیمان و شیوع کرونا باز کرد.
شــاهین اظهار کرد: مجموعه پروژه میدان شــهداى 
هسته اى در ورودى شــرقى اصفهان در قالب سه پروژه 
تعریض خیابان سلمان فارســى، احداث میدان شهداى 
هســته اى و تعریض خیابان ارغوانیه حدفاصل تقاطع 

ارغوانیه تا میدان، اجرایى شده است.

وى با بیان این که میدان شهداى هسته اى با هزینه بالغ 
بر 18 میلیارد تومان احداث شده است، افزود: خیابان هاى 
ارغوانیه به طول 900 متر، روشن دشت به طول 1700 
متر و سلمان فارسى به طول 730 متر به میدان شهداى 

هسته اى منتهى مى شوند.
وى خاطر نشان کرد: کلنگ احداث این پروژه در سال 95 
بر زمین زده شد، اما به علت مشکالت تملکى در اجراى 
آن وقفه ایجاد شد تا ســال 97 که مجموعه شهردارى 
همت کرد و با تملک میدان ایــن گره کور ترافیکى را با 
وجود مشــکالت متعددى همچون کمبود منابع مالى، 

نبود سیمان و شیوع کرونا بعد از گذشت سال ها باز کرد.

مســئول پیگیرى رفع نقاط پرتصادف راه هاى استان 
اصفهان با بیان اینکه نقاط پرتصادف اســتان اصفهان 
67 نقطه اســت، بیان کرد: پس از جمع آورى نقاط کلیه 
استان ها و جمع بندى آنها در کمیسیون ایمنى راه هاى 
کشــور نقاطى که از شاخص کشــورى باالتر باشند به 

عنوان نقاط پرتصادف مصوب تلقى مى شوند.  
نوید کازرونى اظهــار کرد: اصطالح نقــاط حادثه خیز 
عبارت اشتباه و غلطى است طبق دستورالعمل ابالغى 
عبارت نقاط داراى تصادف و در صورت تطبیق با تعریف 

دستورالعمل نقاط پرتصادف صحیح است.
مســئول پیگیرى رفع نقاط پرتصــادف و منظر آرایى 

راه هاى استان اصفهان عنوان کرد: طبق دستورالعمل 
ابالغى به یک نقطه یا حداکثر طــول 300 متر از یک 
مســیر که براســاس آمار پلیس راه یا دو فقره تصادف 
فوتى یا ســه فقره تصادف جرحى یا یــک فقره فوتى 
و دوفقره جرحى رخ داده باشــد نقطــه داراى تصادف

 مى گویند.
وى اذعان کرد: تاکنون با اقدامات کوتاه مدت، میان مدت 
و با اعزام ماشــین آالت راهدارى به طــور امانى براى 
حذف ترانشه ها و اصالح شــیب هاى شیروانى و انعقاد 
قراردادهایى مانند احداث و نصب زیرگذرهاى باکسى به 

طور پیمانى 29 نقطه آن رفع شده است.

اصفهان همچنان
 38 نقطه حادثه خیز دارد

قفل ترافیک ورودى 
شرق اصفهان باز شد

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگــذار اصفهان گفت: 
تولید اکنون به صرفه نیســت، ماه ها پیش بر اساس 
برآورد قیمتى که شد قیمت هر کیلو تخم مرغ حدود 
18 هزار و 500 تومان اســت، اما در جلساتى که در 
وزارتخانه برگزار شــده مبلغ 17 هزار و 300 تومان 
براى هر کیلو تخم مرغ تأیید شده اما به طور رسمى 

مصوب و ابالغ نشده است.
خسرو منصورى افزود: حتى در صورتى که نهاده ها 
به دست تولید کنندگان برســد به دلیل هزینه هاى 
جانبى، عمًال نرخ و هزینه تمام شــده نهاده افزایش 
قابل توجهى مى یابد که متأسفانه هیچ گاه در محاسبه 

قیمت تمام شده محصول لحاظ نمى شود.
منصورى اضافه کرد: تولید اکنون به صرفه نیست، 
ماه ها پیش بر اســاس برآورد قیمتى که انجام شــد 
قیمت هر کیلو تخم مرغ حدود 18 هزار و 500 تومان 
برآورد شد و افزایش قیمت فاکتورهاى تولید از جمله 
نرخ جوجه یک روزه، پولت، واکسن، دارو، ریزمغذى ها 
و سایر افزودنى ها به انضمام تحمیل هزینه هاى جنبى 
و غیرقابل پیش بینى طى جلسات مکرر در وزاتخانه 
مطرح و باالخره مبلغ 17 هزار و 300 تومان براى هر 
کیلو تخم مرغ تأیید شد که متأســفانه هنوز به طور 

رسمى مصوب و ابالغ نشده است.

قیمت تخم مرغ باید 18500 تومان باشد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به 
وضعیت فوق بحرانى کروناى استان اصفهان، اظهار کرد: 
در شــرایط نامطلوب و به شدت بحرانى هســتیم که اگر 
کنترل نشود قطعًا در روزهاى آینده بیماران در صف انتظار 
براى پذیرش پشت درب هاى بیمارستان خواهند ماند و این 
موضوع هم شامل بیماران کرونایى و هم بیماران غیرکرونایى 
اســت چرا که با افزایش روزافزون بیمــاران ظرفیتى باقى 

نخواهد ماند.
بهروز کلیدرى دیروز شنبه در نشست خبرى ادامه داد: بیش از 
2500 بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان هاى استان بسترى 
هستند که حدود 1500 نفر از این بیماران در بیمارستان هاى 
شهر اصفهان بسترى هستند، در یک شبانه روز حدود 450 تا 
500 بیمار بسترى مى شود و آمار تست هاى مثبت کووید -19 
نیز در استان روزانه بیش از 2000 نفر است، این روزها تمام 
ظرفیت هاى درمانى براى خدمت رسانى به بیماران مبتال به 
کرونا درگیر شده است، موج پنجم از مرکز استان شروع شده و 

به سمت شهرستان هاى استان حرکت مى کند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 
کرد: ظرفیت بیمارستان الزهرا (س) تکمیل شده و در حال 
حاضر 640 بیمار بســترى که حدود 520 بیمار از این تعداد 
مبتال به کرونا هســتند در این بیمارستان بسترى هستند و 
در تالش هســتیم تا بیماران دیگر آن را با وجود 120 بیمار 
غیرکرونایى ترخیص کنیم تا تمام ظرفیت الزهرا (س) براى 
خدمت رسانى به بیماران کرونا اختصاص یابد. در حال حاضر 
باید یک بیمار مرخص شود تا بتوانیم بیمار دیگرى را بسترى 
کنیم. حدود 220 بیمار در بیمارستان امین و در دو بیمارستان 
غرضى و شریعتى بیش از 320 بیمار و در بیمارستان میالد 
بیش از 100 بیمار، بیمارستان عسگریه بیش از 70 بیمار و 
در بیمارستان خانواده بیش از 50 بیمار بسترى هستند و در 
تالش هستیم تا بیمارستان هاى کوچک نیز بیماران مبتال به 

کرونا را بسترى کنند.
وى با بیان اینکه بخشى از بیمارســتان عیسى بن مریم به 
بیماران غیرکرونایى و تصادفى اختصاص داده شده است، 
افزود: در حال حاضر از بیمارستان عیسى بن مریم استفاده اى 
دوگانه براى خدمت رســانى به بیمــاران کرونا و تصادفى 
انجام مى شود تا بیماران تصادفى که در بیمارستان کاشانى 
امکان پذیرششــان وجود ندارد در این بیمارستان بسترى 
شوند، ظرفیت پذیرش این بیمارســتان به طور صددرصد 
تکمیل شده، بسترى تمام اورژانسى هاى قلب استان را در 
بیمارستان چمران متمرکز کردیم و ظرفیت این بیمارستان 
نیز به طور صددرصد پر اســت، مادران باردار در بیمارستان 
شهید بهشتى پذیرش مى شوند و باید بدانیم این بیمارستان 

نیز مانند تمام بیمارستان هاى دیگر با ظرفیت صددرصد در 
حال خدمت رسانى اســت، تقریباً تمام ظرفیت هاى درمانى 
اصفهان با بیمار انباشته شده است و چه بیماران کرونایى و 
چه غیرکرونایى باید در صف انتظار براى بسترى قرار بگیرند.

کلیدرى با اشاره به اینکه چند روز پیش صفى از آمبوالنس ها 
در بیمارستان الزهرا (س) براى پذیرش بیماران تشکیل شده 
بود، گفت: ظرفیت اورژانس الزهرا (س) را از 18 تخت به 38 
تخت رســاندیم تا بیماران در صف پذیرش شوند و بیمارى 
معطل نماند. مــوج پنجم همچنان ادامــه دارد و بیماران با 
سرعت زیادى وارد سیستم درمان مى شوند و تمام ظرفیت ها 

را اشغال مى کنند.
وى گفت: در روزهاى اخیر از تمام ظرفیت نیروى انســانى 
استفاده کردیم و تمام بیمارستان ها از جمله بیمارستان بهشتى 
و سوانح سوختگى را تحت فشار گذاشته ایم تا نیروهاى خود 
را به بیمارستان هایى که به بیماران کرونایى خدمت رسانى 
مى کنند منتقل کنند، اما تنها کمتــر از 100 نیرو به نیروى 

انسانى چرخه کرونا تزریق مى شود.
کلیدرى با اشاره به اینکه به نقطه عطف شکنندگى ساختار 
درمان براى خدمت رسانى رسیده ایم، اظهار کرد: حتى اگر 
بخواهیم در کمترین زمان بیمارســتان صحرایى برپا کنیم 
باید بدانیم نیروى انسانى براى پوشــش وجود ندارد و اگر 
فشار بیشــترى به نیروهاى انســانى وارد کنیم قطعًا باید 
استانداردهاى خدمت رســانى را کاهش دهیم که در نتیجه 
آن مرگ و میر بین بیماران کرونــا و غیرکرونایى افزایش 
خواهد یافــت. وى در خصوص افزایــش ظرفیت پذیرش 
بیمارســتان ها، افزود: احتماًال با بکارگیرى تمام ظرفیت ها 
بتوانیم ظرفیت پذیرش 2500 بیمار را به 3000 بیمار برسانیم 
و براى پر کردن 3000 تخــت تنها کمتر از 500 بیمار دیگر 
فاصله داریم که احتماًال تا چهار روز دیگر این ظرفیت نیز پر 
مى شود و از اواخر همین هفته بیماران پشت در بیمارستان ها 
منتظر مى مانند و تختى براى بسترى وجود ندارد. در موج هاى 
قبلى به این نقطه نمى رسیدیم و با محدودیت ها این شرایط تا 
حدودى فروکش مى کرد اما در حال حاضر رعایتى در جامعه 

نسبت به پروتکل هاى بهداشتى دیده نمى شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با تأکید بر اینکه 
اگر به نقطه اوج برسیم احتماًال سه تا چهار هفته در اوج موج 
پنجم باقى خواهیم ماند، تصریح کرد: احتماًال زمانى که به 
قله موج پنجم برسیم چند هفته حدود سه هزار بیمار بسترى 
خواهیم داشت در موج هاى قبلى بعد از رســیدن به اوج تا 
حدودى آمارها کاهش مى یافت اما اکنون شرایط حاد فعلى به 
راحتى فروکش نخواهد کرد و نیروى انسانى به شدت آسیب 
مى بیند و در این میان نگرانیم که تعدادى از کادر درمان با 

توجه به جهش هاى متفاوت کرونا به این بیمارى مبتال بشوند 
چرا که همه مى دانند اثربخشــى واکسن صددرصد نیست 
و حتى اگر بهترین نوع واکســن ها را نیز براى کادر درمان 
استفاده کرده باشیم ممکن است حدود 10 درصد از آنها به 
کرونا مبتال و از چرخه درمان خارج شــوند و فضاى روانى 

سختى براى همکاران کادر درمان خواهیم داشت.
وى با بیان اینکه اعمال محدودیت ها کارآمد نیست، گفت: در 
حال حاضر امکانات درمانى مورد نیاز براى همکاران و بیماران 
مراجعه کننده به بیمارستان ها کافى نیست و تنش هاى زیادى 
براى تأمین اکسیژن داریم، فوالد مبارکه هم تمام تالش خود 
را مى کند اما باز هم با وجود مشکالتى که در زمینه برق وجود 
دارد اکســیژن الزم براى بیماران فراهم شده اما باید بدانیم 
اگر این امکان فراهم نشود مشــکالت پیچیده اى خواهیم 
داشت، روزانه به 60 تن اکســیژن مایع براى رفع نیاز فعلى 
بیمارستان ها نیاز داریم که اگر این میزان تأمین نشود با کمبود 
اکسیژن و مرگ بیماران کرونا مواجه خواهیم بود. گاهى بین 
30 تا 40 تن اکسیژن به ما تحویل داده مى شود و این موضوع 

بسیار نگران کننده است.
وى با اشــاره به افزایش آمــار مرگ و میــر در موج پنجم 
خاطرنشــان کرد: مرگ و میر که حدود سه هفته پیش تک 
رقمى بود اکنون دو رقمى شده و روزانه بین 20 تا 30 بیمار 
به دلیل ابتال به کرونا فوت مى کنند. از ابتداى دوران کرونا 
تاکنون در اســتان اصفهان حدود 12 هزار و 394 مرگ را 
تجربه کردیم که 7400 مرگ قطعــى و حدود 4900مرگ 
بیماران کرونا مربوط به بیماران مشــکوك بوده اســت. از 
ابتداى شــیوع کرونا تاکنون حدود 124 هزار بیمار مبتال به 
کرونا بسترى شــده اند و از ابتدا حدود 10 درصد مرگ و میر 
داشته ایم و اگر تنها مرگ قطعى را در نظر بگیریم حدود هفت 
درصد مرگ را از ابتداى شیوع کرونا در استان اصفهان تجربه 

کرده ایم که این آمار در روزهاى آینده بیشتر خواهد شد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص 
اعالم وضعیت استان به ستاد کرونا استان تصریح کرد: ساده 
انگارى عجیبى در کشور و استان شکل گرفته و باید با اعمال 
محدودیت یک یا دو هفته اى این نگرانــى را به خانواده ها 

منتقل کنیم که در شرایط سختى هستیم.
وى با توضیح اینکه آمار ابتالى مادران باردار بیشــتر شده، 
تأکید کرد: براى بســترى مادران باردار چالش هاى فراوانى 
داریم، مادران باردار مبتال به کرونا در بیمارستان امین بسترى 
مى شوند که ظرفیت این بیمارستان نیز پر شده است کودکان 
نیز در بیمارستان امام حسین (ع) بسترى مى شوند و در حال 
حاضر حدود 30 تا 40 کودك در این بیمارستان به دلیل کرونا 

بسترى هستند.

معاون دانشگاه علوم پزشکى: ظرفیت بیمارستان ها 3 روز دیگر تکمیل است

شرایط کرونایى اصفهان 
 فوق بحرانى است

به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان، 
رله هــاى حفاظتى و فرکانســى براى کنترل شــبکه 
سراسرى، به صورت خودکار عمل مى کنند و در هفته 
گذشته بارها خاموشــى را براى قسمت هاى مختلف 

استان اعمال کردند.
هفته گذشته برخى مناطق فریدن شش نوبت قطع برق 
در یک روز را تجربه کردند و به تعدادى از وسایل برقى 

مردم این شهرستان آسیب رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در باره 
خاموشى هاى هفته گذشته گفت: قطع مکرر برق درهفته 
گذشته به دلیل کمبود و کاهش تولید برق بود و مربوط به 

شبکه توزیع  نیست.
حمید عالقمندان افزود: گرماى هوا در هفته گذشــته 
مصرف بــرق را افزایش داد و از ســوى دیگر برخى از 
واحدهاى نیروگاهى حرارتى به دلیل مشکالت فنى و 
نیروگاه سد زاینده  رود نیز به علت کم آبى از مدار خارج 

شده بودند.
وى ادامه داد: در این شــرایط که تولید در سطح کشور 

کاهش قابل مالحظه اى یافته بود و مصرف نیز با گرماى 
هوا در هفته گذشــته رو به فزونى گذاشــته بود، براى 
پایایى شبکه سراسرى این رله ها عمل کردند و موجب 
بى برقى و خاموشى در مناطقى مانند فریدن و سمیرم 

شدند.
وى تاکید کرد: هفته گذشــته مشترکان شرکت توزیع 
برق استان دو مدل خاموشــى را تجربه کردند و برخى 
خاموشــى ها طبق برنامه زمانبندى با ارسال پیامک به 
مشترکان اعالم شــد اما رله هاى حفاظتى و فرکانسى 
در سطح شبکه سراسرى برق کشــور نیز براى کنترل 
شبکه سراســرى خودکار چندنوبت خاموشى را اعمال 
کردکه این خاموشــى هاى خودکار بدون هشدار قبلى 
براى جلوگیرى از فروپاشى شبکه سراسرى برق اعمال 
مى شود. وى در مورد بحث پرداخت خسارات به مردم 
مناطقى از اســتان که هفته گذشته به علت قطع مکرر 
برق، لوازم الکتریکى آنها دچار سوختگى و یا مشکالت 
دیگر شد، گفت: مشترکان مى توانند از طریق سایت هاى 

مربوطه اعالم خسارت کنند.

علت عمده خاموشى هاى اخیر اصفهان 

بخشــى از پروژه خط دوم ریلى بافق - زرین شهر در 
استان اصفهان به طول 120 کیلومتر حدفاصل ایستگاه 
راه آهن سیستان تا ایستگاه راه آهن "آبنیل" افتتاح شد.

معاون بازرگانــى و بهره بــردارى راه آهن جمهورى 
اسالمى ایران اظهار کرد: کل پروژه خط دوم ریلى بافق 
- زرین شهر 470 کیلومتر است که بیش از 300 کیلومتر 

آن در منطقه اداره کل راه آهن اصفهان قرار دارد.
وى با اشاره به پر تردد بودن این خط ریلى به ویژه براى 

حمل بار، اظهار کرد: سال گذشته نیز 90 کیلومتر خط 
دوم بافق - زرین شهر افتتاح شد.

وى به لزوم تکمیل خط دوم براى انتقال محصوالت 
معدنى یزد به صنایع اصفهان و انتقال محصوالت این 
صنایع به دیگر اســتان ها براى صادرات اشاره کرد و 
افزود: تکمیل خط دوم بافق - زرین شــهر همچنین 
موجب کاهش بخشــى از ترافیک حمل بار جاده اى 

خواهد شد.

بخشى از خط دوم ریلى بافق-زرین شهر افتتاح شد

عضو هیئت عالى نظارت برانتخابات شوراهاى اسالمى 
شهروروستاى اســتان اصفهان آخرین وضعیت نتایج 
انتخابات ششمین دوره شــوراى شهر جدید بهارستان 

را تشریح کرد.
رحمت ا... فیروزى پوربادى اظهار داشــت: باید توجه 
داشت که در این انتخابات شکایت هایى در زمینه خرید و 
فروش رأى و آرا وارداتى بوده است که مورد رسیدگى قرار 
گرفت. وى با بیان اینکه تاکنون جلسات مختلفى براى 
بررسى انتخابات ششــمین دوره شوراها در شهر جدید 

بهارستان در هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات در تهران 
برگزار شده اســت، اضافه کرد: روز شنبه هم در وزارت 
کشور در این خصوص جلسه اى برگزار شده که نتیجه آن 
اعالم خواهد شد. عضو هیأت عالى نظارت بر انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر و روستاى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه هنوز در خصوص نتایــج قطعى این انتخابات 
دستورى به اســتان اصفهان ابالغ نشده است، تصریح 
کرد: براى هر گونه اقدامى باید از ســوى وزارت کشور 

دستورات الزم به استاندارى ابالغ شود.

آخرین وضعیت نتایج انتخابات 
شوراى شهر بهارستان

9 پرواز داخلى به مقصد تهران، به دلیل وضعیت نامســاعد 
جوى جمعه شب در فرودگاه اصفهان به زمین نشستند.

 مدیر روابط عمومى فرودگاه شهید بهشتى اصفهان گفت: 
پروازهاى دایورتى که جمعه شب به دلیل بدى هواى تهران 
در فرودگاه بین المللى شــهید بهشــتى اصفهان به زمین 
نشستند، پس از بهبود شــرایط جوى، فرودگاه اصفهان را 
به مقصد مهرآباد ترك کردند. فرودگاه اصفهان در مدیریت 

بحران به عنوان ُمعین  شــماره یک فرودگاه هاى تهران، 
فارس و یزد در مواقع اضطرارى تعیین شــده اســت تا در 
این زمینه ایفاى نقش کند و براى ارتقاى ســطح آمادگى 
دستگاه هاى امدادى، در طول سال مانورهاى عملیاتى در 

آن برگزار مى شود.

9 پرواز به مقصد تهران در 
اصفهان فرود آمد
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مهران غفوریان پس از دو دهه از ساخت سریال «زیر آسمان شهر» توضیحاتى 
درباره این مجموعه ارائه داد.

سریال «زیر آســمان شــهر» اوایل دهه 80 به کارگردانى مهران غفوریان و 
نویسندگى هنرمندانى چون رضا عطاران و سروش صحت براى پخش از شبکه 

سه ساخته شد.
مهران غفوریان، بازیگر و کارگردان «زیر آسمان شهر» پس از دو دهه از تولید این 
مجموعه درباره ساخت آن چنین توضیح مى دهد: اولین مجموعه تلویزیونى هر 
شبى، «زیر آسمان شهر» بود. پیش از آن، شبکه  هاى سه و پنج برنامه هاى آیتمى 
پخش مى کردند، ولى اولین مجموعه «زیر آسمان شهر» بود که شخصیت ها 
ثابت با قصه هاى متفاوت بودند. من با آقاى رضا عطاران و دوست عزیزم نادر 
کاشنى (تهیه کننده) و امیرحسین طالبى تصمیم گرفتیم یک کار خوب بسازیم؛ 
به رضا عطاران گفتم، رضا نمى خواهم این کار بگیرد، مى خواهم بترکاند. عطاران 
به شدت خالق بود و االن هم هست. رضا خیلى زحمت کشید. وقتى دو قسمت 
را  نوشت که با مداد هم مى نوشت، با همان دو قســمت من گفتم عالى است؛ 
من دارم با خواندن فیلمنامه هم مى خندم. آهنگسازش هم مهدى برادرم بود و 

خواننده امیر تاجیک بود.
غفوریان درباره شخصیت و گریم «خشایار» با بازى حمید لوالیى در سریال «زیر 
آسمان شهر» یادآور مى شود: بابک اسکندرى اولین روزى که آقاى لوالیى عزیز 
را براى نقش خشایار طراحى کرد، وسط ســرش را تراشید؛ آقاى لوالیى خیلى 
ناراحت شد و گفت مهران من چه جورى زندگى کنم؟ من را تاس کرده اند! بابک 
اصرار داشت همین خوب اســت و واقعا هم خوب شد. یوسف تیمورى چقدر از 
خشــایار کتک مى خورد و واقعى هم کتک مى خورد و صبــرش زیاد بود. هى 
مى گفتم کاش کات نشود که یوســف تیمورى دوباره چک نخورد ولى حمید 
لوالیى عاشق یوســف تیمورى بود و مدام بعد از ضبط بغلش مى کرد. بعضى از 

تکیه کالم هاى خشایار مثل (نه ... غالم) را من از خود آقاى لوالیى مى گرفتم.
او درباره اینکه چرا شخصیتش در «زیر آسمان شهر» به بهروز خالى بند معروف 
بود و فامیلش پیرپکاجکى بود، هم چنین مى گوید: شخصیتى که رضا طراحى 
کرد خالى بند بود. فرشید پیرپکاجکى یکى از دوستان من در راهنمایى و دبیرستان 
بود. پدربزرگش پیر پکاجک بوده اســت که مکانى در تبریز اســت. به او گفتم 

مى خواهم از فامیلش استفاده کنم.
غفوریان که مهمان برنامه «14 اینچ» آى فیلم بود، در پاسخ به این سوال امین 
زندگانى که چرا یوسف تیمورى در فصل دوم «زیر آسمان شهر» حضور نداشت؟ 
توضیح داد: یوسف چند روزى نبود. یک هفته اى دنبالش مى گشتیم و پیدایش 
نمى کردیم. این اولین بار است که این را مطرح مى کنم. رفته بود مسافرت. بعد 
از یک هفته فهمیدم اصفهان است. گفت ببخشید نمى توانستم جوابت را بدهم، 
حالم خوب نیست. گفتم مردم تو را دوست دارند، ســریال دیده شده است، اما 
یوسف گفت دیگر نمى خواهم این نقش را ادامه بدهم.  نبود یکى از شخصیت هاى 
اصلى فاجعه بود. خود من با پاى شکسته هم بازى کردم. ما یک دکمه داشتیم و 
مى خواستیم برایش کت بدوزیم!  قصه اى نوشتم که فوالد صورتش مى سوزد 
و عمل جراحى پالستیک مى کند و مجید صالحى مى شود. مجید صالحى هم 
خوب بازى کرد. به یوسف حق دادم حالش خوب نبود و دوست نداشت ادامه دهد.

در ادامه برنامه «14 اینچ»، امین زندگانى با یوسف تیمورى تماس گرفت تا علت 
بازى نکردنش در «زیر آسمان شهر» را بپرسد؛ تیمورى توضیح داد: یک بحث، 
بحث حرفه اى است و یک بحث رفاقت است. ما کار را با عشق پیش بردیم. دلیل 
من براى بازى نکردن در ســرى دوم این بود که رضا عطاران نمى نوشت و من 
این را غلط مى دانستم. فکر مى کردم قسمت دومى قرار نیست ساخته شود و بعد 
از ازدواج فوالد، دیگر نمکش را از دست داده است. این یک لجبازى بین من و 
مهران بود. من ول کردم و به اصفهان رفتم. مهران مى توانست از من شکایت 

کند، قرارداد را بســته بودم و یک دفعه غیبم زده بود اما 
ما با هم رفیق بودیم. بعد از ســرى دوم «زیر آسمان 

شهر» ما با هم دبى بودیم و از ما مى پرسیدند مگر 
شما با هم مشکل نداشــتید ما مى گفتیم نه ما با 

هم رفیقیم.
کارگردان و بازیگر «زیر آســمان شــهر» با 

یادآورى خاطره اى طنز از پشت صحنه این 
سریال عنوان کرد: لوکیشــن ما لو رفته 
بود؛ خیابان 18 امیرآبــاد بودیم و مردم 
آنقدر به ما لطف داشــتند، تا 4 صبح 
صبر مى کردند تا ما خارج شویم و ما 
را ببینند. آقایى که پشت صحنه به ما 
چاى مى داد، مدام کاغذ مى آورد که 

امضا کنیم و هر دفعه هم مى گفت براى 
دختر خاله ام مى خواهم و هر بار یک اسم 

متفاوت را مى گفت! به یکى از دستیارهایم 
گفتم این مشکوك اســت؛ بعد فهمیدیم که 

امضاهایمان را دم در مى فروشد. قیمت هایمان هم 
فرق مى کرد؛ مثال امضاى من را 2 هزار تومان، عطاران را 4 هزار 
تومن و اشکان را 500 تومان مى فروخت. خودش قیمت گذارى 
کرده بود؛ امضاى مرحومه ملکه رنجبر و مرحوم کیومرث ملک 
مطیعى با هم به یک قیمت و تکى به قیمتى متفاوت مى فروخت؛ 
براى خودش کاســبى مى کرد و درآمدش بیشتر از حقوقى بود 

که از ما مى گرفت.

دفعه غیبم زده بود اما 
ى دوم «زیر آسمان 

ى پرسیدند مگر 
ى گفتیم نه ما با 

 شــهر» با 
حنه این
لو رفته 
 مردم 
صبح 
 ما 
 ما 
 که 

راى 
ک اسم

یارهایم 
همیدیم که 

یمت هایمان هم 
4 هزار تومان، عطاران را 4 هزار 
روخت. خودش قیمت گذارى 
نجبر و مرحوم کیومرث ملک 
ه قیمتى متفاوت مى فروخت؛ 
درآمدش بیشتر از حقوقى بود 

خاطرات سریال طنز «زیر آسمان شهر» پس از 2 دهه از زبان کارگردانش

مهران غفوریان: مى خواستم این سریال بترکاند!

شبنم فرشادجو با حضور در برنامه «سریالیست» ناگفته هایى 
از بازى در سریال پرحاشــیه اى که با نوع نگاهش به زنان 

جنجالى شد بیان و به این سریال حمله کرد!
بازیگر نقش نسرین در سریال «یاور» در ابتدا درباره انتقاداتى 
که به این سریال شد گفت: مهم ترین نقدى که به سریال 
ما وارد بود به خاطر متن بود و زن ســتیزى که در آن وجود 
داشت. این نقدى بود که شد و من هم با آن موافق هستم. من 

طرفداران بانوان و جزو مخالفان این نوع متن بودم. 
او همچنین در ادامه درباره ایرادات محتوایى وارده به متن 
این سریال در زمینه حضور زنان و انفعالى که دارند، توضیح 
داد: متاسفانه باید اقرار کنم بدون خواندن فیلمنامه قرارداد 
بســتم و به گروه اعتماد کردم. درباره نقش پرسیدم و دیدم 
خانم خانواده است. 5 یا 6 خط برایم توضیح دادند و من گفتم 
قرارداد مى بندم. قرارداد بستم و رفتم خانه و شروع به خواندن 

کردم. خودم جزو مخالفان و منتقد به شدت سخت نسبت به 
نوع نگاه آقاى مطلبى به زنان هستم.

وى در واکنش به بازیگر نقــش مقابلش که در این گفتگو، 
کمبود زمان را عامل ضعف سریال خوانده بود، اذعان کرد: 
خیلى برایم عجیب اســت که آقاى حاتمى از کمبود زمان 
صحبت مى کنند. به هر حال وقت بوده که رســیدگى شود 
چطور مى شــود یک زن در این نقش ظاهر شود!؟ زنى که 
طبق گفته خودشان لیسانس دارد. حاال بچه دار شده و یک 
کمى احمق به نظرمى رســد. بعد کامال منفعل است و باید 
گذشت کند و ببخشد و هرچه مادرشوهرش مى گوید همان 
را گوش بدهد. خانم سعیدى هم ناراحت بودند. همه خانم ها 

در این کار ناراحت بودند.
فرشــاد جو در ادامه توضیح داد: خیلى زیــاد افرادى که در 
این کار مســن تربودند متکلم وحده بودند. خانم سعیدى و 

آقاى ارجمند خودشــان هم ناراضى بودند از این قضیه که 
چقدر نصیحتش کنم. نســرین چه کرده بود که باید اینقدر 
نصیحت مى شنید؟ حوصله اش را دارم؟ یک زن 40 ساله 
که بچه هاى 20 ساله دارد. مى خواهد داماد دار شود وحاال 
باید بنشیند نصیحت مادرشوهرش را بشنود. واقعا نداریم. 
فکر نمى کنم حتى در روستاها و شهرســتان هاى ما این 

اتفاق بیفتد.
وى دربــاره متکلــم وحــده بــودن 

کاراکترهــاى مــادر و پدر 
یادآور شــد: واقعا ما 

یــک جاهایى بعد 
از 7 صفحه جمله 
سرناهار و شام، 
فقط مى گفتیم 

بله آقا جون چشم آقا جون! نمى دانم روى چه حسابى این 
متن نوشته شده بود. هربار هم خواســتم با آقاى نویسنده 
صحبت کنم به خاطر کرونا پشت یک دیوارهایى بودند و هیچ 
وقت تشریف نیاوردند. تا روز سوم چهارم پخش که آمدند و 

گفتند خسته نباشید. خیلى خوب بود. همین!
این بازیگر بیان کرد: سکانســى بود که من با مادرشوهرم 
نشسته ام تا به روز شوم و شــوهرم من را بپسندد و نادم و 
پشیمان باشد! ما در این صحنه ژورنال نگاه مى کردیم و من 
به کارگردان گفتم آقاى سلطانى چه کسى االن ژورنال نگاه 
مى کند! مجله خیاطى کسى نگاه نمى کند! االن اپلیکیشنى 
هســت و در آن نگاه مى کنى. ژورنال بــراى این دوره 
نیست. این ســریال را آقاى مطلبى دهه هفتاد نوشته 
اســت؟ من هنوز هم نمى دانم. شاید طرح براى قبل 

بوده است و بعدا تصویب شده است.

سریال شبکه نمایش خانگى «قبله عالم» از امروز دهم مردادماه منتشر مى شود.
این سریال به کارگردانى حامد محمدى در فضاى تاریخى  ساخته شده و قرار 
است روزهاى یکشنبه پخش شود و قســمت اول آن یکشنبه 10 مرداد منتشر 

خواهد شد.
گروه فیلمبردارى سریال که ساخت این اثر تاریخى را از شهر کاشان آغاز کرده 

بودند این روزها در تهران مشغول ضبط قسمت هاى باقى مانده هستند.
حامد کمیلى، سام درخشانى و هادى کاظمى، شقایق دهقان، اردشیر رستمى، 
سوگل خلیق، مارین ون هولک، سمانه پاکدل، مهیار پوربابایى، زهرا بهروزمنش، 
واراند پطروسیان، مجتبى فالحى و پژمان بازغى با هنرمندى سروش صحت 

بازیگران این سریال هستند.
در خالصه داستان این سریال که حامد محمدى نگارش آن را بر عهده داشته 
آمده است: مادرجان این همه زن را مرخص بفرمایید تا اندرونى کاخ خلوت شود. 

پدرسوخته ها مضمون کوك مى کنن قبله عالم را هوس ران جلوه دهند.

شبنم فرشادجو: چطور مى شود 
یک زن هرچه مادرشوهرش 
مى گوید همان را گوش بدهد

همه بازیگران زن 
سریال «یاور» 
ناراحت بودند!

«قبله عالم» از امروز پخش مى شود
 روح ا... زمانى پس از درخشــش در «خورشید» مقابل 
دوربین هادى حجازى فر کارگردان و نویســنده سریال 
«عاشــورا» قرار گرفته تا در نقش نوجوانى شهید خسرو 

مالزاده ایفاى نقش کند
سریال شهید باکرى با نام «عاشورا ل 31» که از زمستان 
سال گذشــته تولید خود را آغاز کرده؛ این روزها در حال 
آماده سازى لوکیشن هاى مربوط به جزیره مجنون است.

70 درصد از این سریال تصویربردارى شده است و هادى 
حجازى فر عالوه بر کارگردانى و نویسندگى این اثر نقش 

شهید مهدى باکرى را هم بازى مى کند.
بازیگر فیلم «خورشید» مجید مجیدى در این سریال نقش نوجوانى شهید خسرو مالزاده را ایفا مى کند 

و بازى روح ا... زمانى همچنان در این پروژه ادامه دارد.
این سریال زندگى و شهادت «مهدى و حمید باکرى» را محور داستان خود قرار داده است و همچنین 
به رشادت هاى لشکر 31 عاشورا در عملیات هاى خیبر و بدر مى پردازد. تالش گروه تولید این است که 

«عاشورا ل 31» براى سالگرد شهادت شهید مهدى باکرى (25 اسفندماه) آماده پخش شود.

صفحه رسمى «دورهمى» تأیید کرد مهران مدیرى به کروناى دلتا مبتال 
شده است. مدیرى این شب ها اجراى مسابقه «دورهمى» را بر عهده دارد.

صفحه رسمى اینســتاگرام «دورهمى» روز جمعه با اشاره به وضعیت 
جسمانى مهران مدیرى که به کرونا مبتال شده است از بسترى شدن 
وى در بیمارستان خبر داد. او چند روز بعد از بسترى شدن رامبد جوان 

به بیمارستان مراجعه کرد.
اما روز گذشته طبق اعالم صفحه رسمى «دورهمى»، مهران مدیرى با 
بهبود شرایط و حال عمومى،  بعد از ظهرشنبه  با صالحدید پزشکان از 

بیمارستان مرخص شد تا ادامه روند درمان در منزل انجام گیرد.
مدیرى در این ایام مشغول ضبط برنامه «دورهمى» و همچنین بازى در 
سریال «خاتون» بود که از روز چهارشنبه با بروز عالیم بیمارى، تحت 

درمان قرار گرفت و روز جمعه هم با نظر پزشکان بسترى شد.
با ابتالى مهران مدیرى به کرونا و بسترى شدن در بیمارستان، ضبط 
برنامه «دورهمى» متوقف شده است هرچند قسمت هاى آماده براى 

پخش ضبط شده است.
پیش از این ابتالى رامبد جوان و تعدادى دیگر از عوامل «خندوانه» به 
کرونا، باعث توقف ساخت این برنامه شده بود و حاال در فاصله چند روز، 
ابتالى مهران مدیرى، مجرى «دورهمى» و توقف ضبط این برنامه، 
شبکه نسیم را با چالشى جدید مواجه خواهد کرد. هرچند فرا رسیدن ایام 

عزادارى و همچنین ضبطى بودن این برنامه ها که اغلب از پخش جلوتر 
بودند، در این مسیر تاحدودى راهگشا به نظر مى رسد.

توضیح رامبد جوان درباره دلیل بسترى شدنش
رامبد جوان 11 روز بعد از ابتالیش به کرونا با انتشــار متنى در فضاى 

مجازى، درباره شرایط جسمى خود توضیح داد. او نوشت: 
ببخشید که سعى کردم در اطالع رســانى، ضعیف عمل کنم! مطمئن 
بودم به اندازه کافى، ســوژه هاى نگران کننده در اطرافتون وجود داره! 
کرونا تمام توانشو براى از بین بردن من خرج نکرد! خدا رو شکر ریه هام 
اصًال درگیر نشد اما درمان غیربیمارستانى، کفایت نکرد. مقاومت بدنم 
رو به پایان بود و به تشخیص پزشک در روز هفتم ابتال، به بیمارستان 
اومدم. امروز حالــم از تمام روزهاى قبل بهتــره و بعید مى دونم ورق 
برگرده. تالش کردم کســى رو نگران نکنم. عذرخواهم براى اینکه 
نتونستم با «خندوانه» کنارتون باشم و ممنونم از همکارهاى خوبم در 
«مردم معمولى» که نذاشتن تولید این سریال، متوقف بشه. قاعدتاً من 
راوى خوبى براى بیان اتفاقات ابتال به کرونا نیستم چون به لطف خدا و 
تالش پزشکان و اعضاى فداکار کادر درمان، مبارزه م با کوید به راندهاى 
خطرناك نرسید. فقط خیلى خیلى جدى تر و محکم تر از همیشه به شما 

مى گم: خیلى مواظب خودتون باشین. 

آخرین وضعیت جسمى 2 سلبریتى مشهور تلویزیون بعد از ابتالیشان به کرونا

مدیرى مرخص شد، حال رامبد خوب است
بازیگر فیلم «خورشید» در سریال «عاشورا»

 احتمال دارد پخش مجموعه تلویزیونى «کلبه عمو پورنگ» به دلیل ابتالى برخى بازیگران و 
عوامل به ویروس کرونا متوقف شود.

به گزارش روابط عمومى پروژه، مجموعه تلویزیونى «کلبه عمو پورنگ» در هفته هاى گذشته با 
درگیرى برخى بازیگران از جمله سپند امیرسلیمانى و امیر سهیلى، با مشکالتى در روند تولید روبرو 
شد و حاال با خبر ابتالى امیرمحمد متقیان و چند تن از عوامل این برنامه به کرونا، به نظر مى رسد 
مجموعه در آستانه توقف قرار بگیرد. این در حالى است که مدت ها است صحبت از واکسیناسیون 
گروه هاى برنامه ساز مطرح است و هنوز این اتفاق نیفتاده، در صورتى که این مجموعه که با ضبط 
فشرده و طوالنى مواجه است، باید نسبت به سریال هایى که تصویربردارى آنها در زمانى کوتاه تر 

انجام شده، در اولویت قرار مى گرفت.

احتمال قطع پخش «کلبه عموپورنگ» 
به دلیل شیوع کرونا

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

راى شــماره 140060302026003475 مورخ 1400/03/12 هیات سه آقاى ابولفضل 
عبداللهى محموابادى به شناسنامه شماره 1459 کدملى 5110260753 صادره شاهین شهر 
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 223,38 مترمربع پالك شماره 
411 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى عبدالحسین ابدال محمودابادى

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 

که اشخاص نســبت 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 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/10 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/25 - م الف: 1171123 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى/5/211 

ابالغ وقت رسیدگى
مرجع رسیدگى: شعبه 9 حقوقى شــوراى حل اختالف خمینى شهر به نشانى: درچه 
- خیابان امام - خیابان سجاد کالســه پرونده: 26/1400ج9 وقت رسیدگى: ساعت 
17:30 بعدازظهر مورخ 1400/6/13 مشــخصات خواهان: 1ـ نــام و نام خانوادگى 
امیرحسین متقى نام پدر غالمرضا مقیم: اصفهان، خ 22 بهمن کوچه طالقانى پالك 
48 مشخصات خوانده: 1- نام و نام خانوادگى: محسن عابدى نام پدر حسن خواسته 
و بهاى آن: تقاضاى صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 
ریال بابت رسید عادى به انضمام کلیه خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه دالیل 

خواهان کپى مصدق رسیدها. گردش کار: خواهان. خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضاى ابالغ دادخواست و وقت رســیدگى به وى از طریق نشر آگهى در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى نموده اســت. لذا در اجراى قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات یک نوبت آگهى مى گردد. خوانده مى تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رســیدگى حاضر 
گردد. م الف: 1171217 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر 

(مجتمع شماره یک)/5/213 
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اعضاى تیم فوتبال ســپاهان از ابتداى فصل رسیدن 
به امتیاز 65 را هدف قــرار داده بودند و به این عدد هم 

رسیدند.
این عددى بــوده که در اتاق هــاى مختلف مجموعه 
باغ فردوس محل تمرین ســپاهانى ها در اصفهان، از 
ابتداى فصل با کاغذى روى در و دیوار چسبانده شده 
بود و هدفى بود که آن ها براى قهرمانى در نظر گرفته 
بودند؛ هدفى که با یک نمایش خوب و با پیروزى برابر 
اســتقالل در آخرین دیدار فصل به دســت آمد، ولى 
پرسپولیس هم پیکان را برده بود تا سرخپوشان پایتخت 
2 امتیاز بیشــترى از چیزى بگیرند که سپاهانى ها در 

ذهنشان براى قهرمانى متصور بودند.
البته که تا پیش از لیگ بیستم 65 امتیاز براى قهرمانى 
کافى بود، ولــى در این فصل با ادامــه عملکرد خیره 
کننده پرسپولیس طى ســال هاى اخیر که روند کامًال 
صعودى داشت و اضافه شدن سپاهان به این رقابت، 
شاهد تغییر امتیازات مورد نیاز براى قهرمانى بودیم. باید 
اشاره داشت که سال گذشته نیز پرسپولیس با 67 امتیاز 
به قهرمانى در لیگ نوزدهم دســت یافت، ولى در آن 
فصل بازى برگشت سپاهان و پرسپولیس برگزار نشد و 
این کمیته انضباطى بود که رأى به برترى سه بر صفر 

سرخپوشان پایتخت داد.
اما امسال سپاهان درحالى با امتیازى خیره کننده  نایب 
قهرمان شــد که در فصل هاى اخیر هیچ تیم دومى به 

پرسپولیس آنقدر نزدیک نبوده است.
به اعتــراف خــود پرسپولیســى ها ایــن قهرمانى 
نفسگیر ترین اول شــدن آن ها در پنج سال اخیر بوده 
است. سرخ ها در لیگ هاى شــانزدهم و هفدهم با 9 
امتیاز بیشتر نســبت به تیم هاى دوم، در لیگ نوزدهم 
با 14 امتیاز نسبت به نایب قهرمان، رتبه نخست را به 

دست آورده بودند.
در مسیر گالت کردن پرسپولیس تنها سپاهان توانسته 

براى آنها خطرساز شود و در لیگ هجدهم با اختالف 3 
امتیازى و لیگ بیستم که چندساعتى از پایانش گذشته 
را با اختالف حســاس و اندك 2 امتیازى به قرمزهاى 

پایتخت واگذار کرده است.
نکته جالب اینجاست که پرسپولیس 67 امتیاز پارسالش 
را تکرار کرد اما در 4دوره قبلى هیچ تیم نایب قهرمانى 
نتوانسته بود به مرز 60 امتیاز برسد اما سپاهان این فصل 
با 65 امتیاز نایب قهرمان شد و باید به پلى آف آسیا برود.

با این حساب پرســپولیس براى دومین سال پیاپى، با 
67 امتیاز در لیگ شانزده تیمى، متوسط امتیاز 2/23 را 

کسب کرده است.
سپاهان هم که با 65 امتیاز نایب قهرمان لیگ بیستم 
شد و پیش از این فقط سه بار پرسپولیس در فصول اخیر 
توانســته بود در یک فصل بیش از 65 امتیاز به دست 
بیاورد و سپاهان با متوسط امتیاز 2/16 رکورد بهترى 
نســبت به قهرمان هاى 17 دوره لیگ برتر ثبت کرده 

است اما نتوانست قهرمان شود.
سپاهان فصل بسیار خوبى را در اولین سال مربیگرى 
محرم نویدکیا پشت سر گذاشت و این مربى توانست 
با نمایشى که تیمش ارائه مى کرد، رقابتى ترین فصل 
تاریخ لیگ برتر را در کنار یحیى گل محمدى همبازى 
سابقش شکل بدهد. بى شک سپاهان با حضور محرم 
نویدکیا و ادامه همین روند در سال هاى آتى حرف هاى 

بسیارى براى گفتن خواهد داشت.

نفس پرسپولیس گرفت تا سپاهان را پشت سر گذاشت

نایب قهرمانى 
با آمارى بهتر از قهرمان هاى 17 دوره لیگ
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پایان تلخ 
یک کابوس

تغییرات گسترده در شاکله اصلى تیم و یارگیرى نامناسب 
پیش از آغاز فصل، در کنار افت فاحش چند مهره موثر 
تیم و استرس باال و ترس از شکست بازیکنان ذوب آهن 
اصلى ترین دالیل نتایج ضعیف سبزپوشان اصفهانى در 

لیگ بیستم است.
ذوب آهــن فصل را بــا شکســت خاتمه داد تــا روند 
ناکامى هــاى این تیم در لیگ بیســتم تکمیل شــود. 
سبزپوشان اصفهانى در شرایطى مقابل مس رفسنجان 
قرار گرفته  بودند که براى فرار از احتمال سقوط چاره اى 
جز پیروزى در این دیدار نداشــتند. ذوب آهن در حالى 
میزبان شاگردان ربیعى بود که با سایپا هم امتیاز بوده و 
تنها با اتکا به تفاضل گل بهتر جایگاه بهترى داشــت و 
براى بقا در لیگ باید از سد مس مى گذشت؛ شاگردان 
حسینى در بازى آخر خود نیز نتوانستند طعم پیروزى را 
بچشند اما شکست سنگین سایپا مقابل تراکتور به کمک 
این تیم آمده و ذوبى ها با خوش شانســى از سقوط فرار 

کردند و در لیگ باقى ماندند.
ذوب آهن با این نتیجه 26 امتیازى باقى مانده و با کسب 
5 برد، 11 تساوى و 14 شکست در رده چهاردهم جدول 
قرار گرفت. این براى چهارمین بار در ادوار مختلف لیگ 
برتر اســت که ذوب آهن فصل را با جایگاهى دو رقمى 

به پایان رسانده و در نیمه دوم جدول قرار گرفته است.
لیگ بیســتم را مى توان یک کابوس تمــام عیار براى 
ذوب آهن دانست. تغییرات گسترده در ترکیب بازیکنان، 

تغییرات کادرفنى و مدیریتى این تیم باعث شده بود تا 
ذوبى ها روند متزلزلى را در طول فصل طى کنند و خبرى 

از ثبات تاکتیکى و تیمى در اردوگاه سبزپوشان نباشد.
ذوب آهن لیگ بیستم را در شرایطى آغاز کرد که کوچ 
همزمان ســتاره ها و خروج 11 بازیکن اصلى پیش از 
شروع فصل، شرایط ذوب آهن را نامطمئن نشان داده و 
نشان از یک فصل سخت براى این تیم بود و در ادامه نیز 
نتایج ضعیف ذوب آهن در طول نیم فصل نخست باعث 
شد تا رحمان رضایى در پایان هفته چهاردهم از این تیم 

جدا شده و جاى خود را به حسینى دهد.
تغییرات مکرر در ذوب آهن تنها بــه کادر فنى این تیم 
محدود نشده و مدیریت این باشگاه نیز در طول فصل 

دست خوش تغییر شد. 
در واقع مى توان گفت یکى از اصلى ترین دالیل نتایج 
ضعیف و سینوســى ذوب آهن در طول فصل، تغییرات 
گسترده در پیکره ترکیب تیم و کوچ گسترده بازیکنان 
این تیم در ابتداى فصل و ضعــف در یارگیرى ذوبى ها 
است که باعث از بین رفتن ثبات تیمى ذوب آهن شده و 
در ادامه نیز مربیان این تیم مهره هاى الزم براى تغییر در 
روند نتایج ذوب آهن را نداشتند. مجموع عوامل فوق در 
کنار اشتباهات داورى، افت و مصدومیت چند مهره اصلى 
تیم، باعث شد ذوب آهن با وجود داشتن شایستگى هاى 
بسیار نتایج ضعیفى را کسب کند و به یکى از گزینه هاى 

سقوط تبدیل شود.

طلسم 14 ساله
 شکست

سپاهان اصفهان بعد از 14 ســال موفق شد استقالل را 
رفت و برگشت شکست بدهد.

تیم سپاهان با نتیجه دو بر یک استقالل را در ورزشگاه 
آزادى شکست داد و نایب قهرمان مسابقات لیگ برتر 
شــد. طالیى پوشان اصفهانى در شــرایطى به این برد 
رســیدند که در بازى رفت هم دو بر صفــر آبى ها را با 
هدایت محمود فکرى در اصفهان شکســت داده بودند 

تا رفت و برگشت بتوانند استقالل را از پیش رو بردارند.
جالب اینکه سپاهانى ها از 14 سال قبل نتوانسته بودند 
در دو بازى رفت و برگشت لیگ برتر مقابل استقالل به 

برد برسند و حاال بعد از این مدت طلسم را شکستند.
آخرین بار در لیگ 87-86 بود که سپاهان در دیدار رفت 

با هدایت لوکا بوناچیچ و در دیدار برگشت هم با هدایت 
ویرا استقالل را دبل کرده کرده بود. حاال آنها استقالل 
را در لیگ بیستم بعد از 14 سال دو بار با هدایت فکرى 
و مجیدى شکســت دادند تا یک رکورد جالب به ثبت 

برسانند. 
آمار جالب دیگرى که ســپاهانى ها به ثبت رســاندند، 
شکست ناپذیرى شان مقابل پرســپولیس و استقالل 
بعد از 9 فصل اســت. از آخرین بارى که سپاهان مقابل 
پرسپولیس و استقالل در لیگ برتر شکست نخورده بود، 
9 سال گذشته و در لیگ بیستم این اتفاق بار دیگر براى 
شــاگردان محرم نویدکیا مقابل سرخابى هاى پایتخت 

رخ داد.

مسئوالن باشگاه سپاهان على رغم شب تلخى که در آزادى تجربه 
کردند، یادشان نرفت از 4 جدا شده قطعى تیم خداحافظى کنند.

آخرین دیدار سپاهان دیدارى خارج از خانه بود و مسئوالن این تیم با 
توجه به اینکه بازیکنان به استراحت خواهند پرداخت، فرصتى براى 
گردهمایى در اصفهان نداشتند؛ پس از پایان دیدار برابر استقالل از 
4 بازیکنى که فصل آینده در سپاهان حضور نخواهند داشت، تشکر 

و قدردانى شد.
سپاهانى ها پس از پایان  بازى با استقالل با تاخیرى تقریبا یکساعته 
به میکســدزون آمدند و این تاخیر به دلیل مراسم تقدیر از احسان 

حاج صفى، محمد محبى، پیام نیازمند و کى روش استنلى بود.
فصل آینده نیازمند و حاج صفى قرار است براى حضور در تیم هاى 
پورتیموننزه و آاك یونان ایران را ترك کنند و محمد محبى نیز مانند 

هم تیمى خود در پرتغال به کارش ادامه خواهد داد.

کى روش استنلى مهاجم برزیلى سپاهان نیز که قراردادش به پایان 
رسیده، به صورت بازیکن آزاد از این تیم جدا مى شود و محرم شانس 
کمى براى ادامه حضورش در اصفهان قائل شد؛ البته شاید اگر این 
بازیکن تخفیف درست و حسابى به سپاهان بدهد، در اردوى طالیى 

پوشان ماندگار شود.
اما  تیم ســپاهان مذاکراتى را با بازیکنان سرشناس براى پر کردن 
لیست خود داشته است. به طور مثال در خط دروازه رشید مظاهرى 
مد نظر محرم نویدکیاست که به نظر مى رسد در روزهاى آینده این 
قرارداد امضا خواهد شد. محرم نویدکیا نسبت به این جدایى ها نه 
معترض اســت و نه ابراز نگرانى کرده و حتى بر این عقیده اســت 
بازیکنان تیم هاى ایرانى در برابر پیشنهادات خارجى طبیعى است 
اردوى تیم هاى ایرانى را ترك کنند همانطور که خودش در برهه اى 

از  زمان راهى تیم بوخوم شد.

رفت و برگشت بتوانند استقالل را از پیش رو بردارند. تا
4جالب اینکه سپاهانى ها از 14 سال قبل نتوانسته بودند 
در دو بازى رفت و برگشت لیگ برتر مقابل استقالل به 

برد برسند و حاال بعد از این مدت طلسم را شکستند.
7آخرین بار در لیگ 87-86 بود که سپاهان در دیدار رفت 

9 فصل اســت. از آخرین بارى که سپاهان مقابل  9بعد از
پرسپولیس و استقالل در لیگ برتر شکست نخورده بود، 
9 سال گذشته و در لیگ بیستم این اتفاق بار دیگر براى 
شــاگردان محرم نویدکیا مقابل سرخابى هاى پایتخت 

رخ داد.

خداحافظى با 4 بازیکن سپاهان

هافبک خوش تکنیک ســپاهان بهترین پاسور لیگ 
برتر شد.

رقابت هاى هفته پایانى لیگ بیستم در حالى به پایان 
رسید که عالوه بر جذابیت رقابت براى قهرمانى، کسب 
سهمیه آسیایى و تعیین تیم سقوط کننده، رقابت براى 

عناوین انفرادى هم اهمیت داشت.
بیشترین کلین شیت این فصل را حامد لک، دروازه بان 
پرسپولیس داشت و به نوعى لقب دستکش طالیى به 
او تعلق گرفت و سجاد شهباززاده نیز به عنوان بهترین 
گلزن معرفى شد، اما ســروش رفیعى نیز در این بین 

عنوان بهترین پاسور را به خود اختصاص داد.
تا قبل از بازى هاى هفته پایانى لیگ برتر، ســروش 
رفیعى هافبک سپاهان و احمدرضا زنده روح هافبک 
گل گهر بهترین پاسورهاى لیگ برتر با 8 پاس گل بودند 

که رفیعى در آخرین مسابقه از رقیب خود جلو افتاد.
ســروش رفیعى در دقایق ابتدایى نیمــه دوم دیدار با 
استقالل یک پاس در عمق چشم نواز به رضا میرزایى 
داد تا او دروازه استقالل را باز کند و رفیعى هم به پاس 

گل شماره 9 در لیگ بیستم برسد.
لحظاتى پس از پاس گل سروش، احمدرضا زنده روح در 
دقیقه 60 دیدار مقابل نساجى مازندران با تصمیم امیر 
قلعه نویى از ترکیب گل گهر سیرجان خارج شد تا رقابت 

پاس گلى را هم از دست بدهد. 
سروش رفیعى در پایان بازى هاى جمعه شب با همین 
9 پاس گل عنوان بهترین پاسور لیگ برتر و مهندس 

لیگ بیستم را به خود اختصاص داد.

سروش رفیعى
مهندس لیگ بیستم

شهباززاده: ما الیق قهرمانى بودیم ولى نشد

نویدکیا: کسى بهتر از من بیاید کنار مى روم

سجاد شهباززاده، مهاجم سپاهان پس از عدم قهرمانى تیمش در لیگ بیستم گفت: ما تیم 
فوق العاده  اى داشتیم و الیق قهرمانى بودیم. همه تالشمان را کردیم ولى این اتفاق رخ 
نداد. باید به سپاهان تبریک گفت زیرا همه فوق العاده کار کردند ولى در نهایت آن چیزى 

که مى خواستیم اتفاق نیافتاد.
آقاى گل لیگ برتر اظهار کرد: مهمترین دلیل اینکه من توانستم این تعداد گل بزنم این بود 
که بازیکنان خوبى در پشت من حضور داشتند. علت بزرگ آقاى گلى من کادر فوق العاده، 
مدیریت و بازیکنان تیم سپاهان بود. ما به جز قهرمانى نتایج خیلى خوبى نیز کسب کردیم.
شــهباززاده در خصوص اینکه به دلیل آقاى گلى آیا نباید به تیم ملى دعوت شود، گفت:  
من به چیزهایى فکر مى کنم که دست خودم است. همه تالشم را کردم و االن نیز به خدا 

توکل مى کنم.
وى در رابطه با اینکه آیا پیشنهادى از خارج داشــته و آیا مى خواهد سپاهان را ترك کند، 
اظهار کرد: طبیعتاً پیشنهادهایى داشتم ولى هنوز تصمیمى نگرفتم. االن هم نمى گویم از 

کجا پیشنهاد دارم. 

سرمربى سپاهان در خصوص ادامه همکارى اش با این تیم با اشاره به اینکه قراردادى 3 ساله با باشگاه دارد تاکید کرد: اگر کسى 
بهتر از من بتواند این تیم را هدایت کند از مسئوالن مى خواهم او را انتخاب کنند. اگر این اتفاق بیفتد با کمال میل کنار مى روم. محرم 

نویدکیا در خصوص آینده مربیگرى خود عنوان کرد: در سال اول خیلى نمى توانم از خودم تعریف کنم. اوایل کار سختى داشتم ولى به مرور 
زمان شرایط بهتر شد. همه به من کمک کردند. مى دانم روزهاى سخت ترى در انتظار من است و سپاهان جایى نیست که یک مربى فکر 
کند 5 سال به او فرصت مى دهند. قطعا انتظارات زیاد است ولى سعى مى کنم ایده هاى خوبى بیاورم. دوست دارم موفق باشم، نه برنده! 

برنده بودن با موفق بودن فرق دارد. 
سرمربى سپاهان تأکید کرد: ما در روزهایى که باید از امتیازات بهتر استفاده مى کردیم، نکردیم. تیم من از هفته دهم آمارى فوق العاده 

داشت و در 15 هفته نتایج خیلى خوبى گرفت. 
نویدکیا در خصوص وضعیت قرارداد خودش، گفت: من  قراردادى 3 ساله با باشگاه دارم ولى تاکید مى کنم که اگر کسى بهتر از من بتواند 
این تیم را هدایت کند از مسئوالن مى خواهم او را انتخاب کنند. اگر این اتفاق بیفتد من با کمال میل کنار مى روم و هیچ شکایتى هم از 

باشگاه نخواهم کرد چون معتقدم کار کردن در سپاهان افتخار است.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
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 شماره 140060302027001234 مورخ 1400/02/04 مهرى جعفرى کردآبادى 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1096 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1283986566 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 18 فرعى از اصلى 
13115 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 29/40 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/10 - م الف: 1164308 - مهدى شبان - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/266

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

راى شماره 140060302026003447 مورخ 1400/03/11 هیات دو آقاى سید مصطفى 
میرحاج به شناسنامه شماره 244 کدملى 1286907543 صادره اصفهان فرزند سید حسینعلى 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 29,93 مترمربع از پالك شماره 1482 فرعى 
از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/05/10 - م الف: 1164408 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/268

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

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شــماره 140060302177000125 مورخــه 1400/03/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
ربابه محمد بلندى دهقى  فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 54   نجف آباد و شماره ملى 
1091890706 در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى  قسمتى از پالك 184  فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 230/13 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

اکبر محمد بلندى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 140060302177000139 مورخه 1400/03/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض شرکت گاز 
استان اصفهان  به شناسه شماره ملى 10101891781  در ششدانگ یک  قطعه زمین با بناى 
احداثى بر روى قسمتى از پالك 1270 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 19/18مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حبعلى اللى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 140060302177000138 مورخه 1400/03/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض شرکت گاز 
استان اصفهان  به شناسه ملى 10101891781  در ششــدانگ  یک قطعه زمین با بناى 
احداثى  بر روى قسمتى از پالك 734  فرعى واقع در دهق 4   اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 

به مساحت 14/34  مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى میرزا رضى محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 140060302177000137 مورخه 1400/03/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى امید 
محمدى فرزند حبعلى بشماره شناسنامه 800  نجف آباد و شماره ملى 1092341692  در 
ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 843  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 76/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى کیامرث کریمى خوبگانى 

محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره 140060302177000136 مورخه 1400/03/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فیروزه 
راعى دهقى فرزند محمد تقى بشماره شناسنامه 28   نجف آباد و شماره ملى 1092039430  
در ششدانگ یکباب یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 1951  فرعى 
واقع در4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 28/25 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

زهرا شبانى دهقى محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره 140060302177000121 مورخه 1400/03/08 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محسن 
براتى دهقى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه و شــماره ملى 1080439609  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 2015  فرعى واقع دردهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 184/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث ربابه 

براتى  محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره 140060302177000120 مورخه 1400/03/08 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى مجتبى 
براتى دهقى  فرزند براتعلى بشماره شناسنامه و شــماره ملى 1080561242  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى از پالك 2015فرعى واقع در دهق  4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 184/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى ربابه براتى 

محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 140060302177000123 مورخه 1400/03/08 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه 
توکلى دهقى فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080214801  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك  2015  فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 188/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث ربابه 

براتى محرز گردیده است.
9- برابر راى شماره 140060302177000122 مورخه 1400/03/08 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سیف اله 
براتى دهقى  فرزند براتعلى  بشماره شناسنامه 614  نجف آباد و شماره ملى 1092339833  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2015  فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 188/90 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

وراث ربابه براتى محرز گردیده است.
10- برابر راى شماره 140060302177000124 مورخه 1400/03/08 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سهیال 
تراشنده دهقى   فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080183043  در ششدانگ 

یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك هاى 2183  فرعى واقع در دهق  4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 233/10 مترمربع انتقالى از مالک رسمى اسداله مومنى و شوکت 

سلیمانى محرز گردیده است.
11- برابر راى شماره 140060302177000096 مورخه 1400/02/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى لطفعلى 
بابایى دهقى  فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 5226  نجف آباد و شماره ملى 1090569416  
در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 709  فرعى واقع در4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 119/67 مترمربع انتقالى از مالک رسمى طیبه خسروى محرز 

گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء 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 ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/04/26 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: یکشــنبه 1400/05/10 - 1163974 /م الف - رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت - محمد على ناظمى /4/272

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

راى شــماره 140060302026002759 مورخ 1400/03/01 هیات چهار آقاى خســرو 
تسلیمى به شناسنامه شــماره 2747 کدملى 1292180293 صادره اصفهان فرزند اصغر  
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 20,77 مترمربع پالك شماره 38 فرعى از 
14916 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى على اکبر نریمانى.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند 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، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/10 - م الف: 1165063 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/275

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 شماره 140060302027004432 مورخ 1400/04/06 سید اصغر طباطبائى فرزند 
سید حسن بشماره شناسنامه 11177 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283812614 در سه 
دانگ یکباب پمپ بنزین احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10710 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 536/63 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 

رسمى حسن طباطبائى و حسن امینى.
2ـ راى شماره 140060302027004433 مورخ 1400/04/06 محسن رشیدى پزوه فرزند 
محمدعلى بشماره شناسنامه 302 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293368717 در سه دانگ 
یکباب پمپ بنزین احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 10710 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 536/63 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى حسن طباطبائى و حسن امینى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/10 - م الف: 1165140 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /4/277

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 شماره 140060302027005029 مورخ 1400/04/22 امیر کشاورز هفدانى فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 4127 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288389221 در ششدانگ 
یکباب درب باغ و ساختمان احداثى و دامدارى با کاربرى کشاورزى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 23 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 21886/27 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/10 - م الف: 1165171 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و 

امالك شرق اصفهان /4/279

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 شماره 140060302027004298 مورخ 1400/04/01 مرتضى جمالى عسگرانى 

فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 2539 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282774727 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 153 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى شهردارى اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/10 - م الف: 1165160 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /4/281

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

راى شــماره 140060302026002604 مورخ 1400/02/29 هیات چهار آقاى حســن 
عارضى به شناسنامه شــماره 46010 کدملى 1280885688 صادره اصفهان فرزند على  
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مســاحت 26,92 مترمربع پالك شماره 105 
فرعى از 14457 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى محمود اسماعیلى.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند 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، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/10 - م الف: 1165305 - اداره ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان /4/287

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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراى شماره 1863 و 1862  مورخه 1400/04/8 خانم مهناز سلطانى  فرزند ناصر    نسبت 
به سه دانگ مشــاع و آقاى محمد مظاهرى تهرانى فرزند عبدالحسین نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به مســاحت 174/34 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
1194   اصلى  واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  

مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171383/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/225 

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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراء  شماره  205 و 204  مورخه 1400/01/18 آقاى ازاد درویش بیگى  فرزند قلى    نسبت به 
سه دانگ مشاع و خانم فاطمه یزدانى فرزند زلفعلى نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 200/01 مترمربع مجزى شده از پالك شــماره 6   اصلى  واقع در  
بخش9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى از طریق قولنامه عــادى خریدارى از مالک 

رسمى لطفعلى هارونى به صورت مع الواسطه   
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171371/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/219 

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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شــماره 635 مورخه 1400/02/11  آقاى حمید مهدیه نجف آبادى  فرزند حسینعلى   
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 113/83 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
314   اصلى  واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  

مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171375 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/221 

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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراى شماره 1778 و 1779 مورخه 1400/4/6 خانم فروغ پورزمانى دهکردى  فرزند محمد 
على     نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى مهدى حسناتى نجف آبادى  فرزند عباس نسبت  به 
چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 217/12 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 397   اصلى  واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171388 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/227 

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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شــماره 1850 مورخه 1400/04/08 آقاى سید محمود موسوى  فرزند سید اسماعیل   
نسبت به ششدانگ یکبابخانه   مسکونى به مساحت 121/35 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 8  فرعى از 1531 اصلى واقع در  قطعه10  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى از طریق مبایعه نامه عادى خریدارى شده از مالک رسمى البرز نامداریان بصورت 

مع الواسطه  .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171400 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/233 

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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراء شماره 992 و 993  مورخه 1400/02/21 خانم معصومه محمدى نجف آبادى  فرزند على     
نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى مرتضى صفرى جالل آبادى فرزند حسینعلى نسبت به چهار 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 161 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
279/6 و 4 /280   اصلى  واقع در قطعه4  بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171415 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/239

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1000 مورخه 1400/02/21 آقاى محمد اســحق توکلى نجف آبادى  فرزند 
غالمحسین    نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 340/45 مترمربع مجزى شده 
از پالك شــماره 6   اصلى  واقع در  بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 05/25/  1400

1171427 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/245 

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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى شماره 1486 مورخه 1400/03/20 آقاى حسنعلى قیصرى قلعه شاهى  فرزند عباسعلى     
نسبت به ششدانگ یکبابخانه   سفتکارى  به مساحت 163/30 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 606   اصلى  واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10- تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171363 / م الف -حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/215 

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 تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
آراء  شماره 1815 و 1814  مورخه 1400/04/07 آقاى مجید امیر خانى نجف آبادى  فرزند 
رجبعلى   نسبت به چهار و سى و هفت - شصت و چهارم دانگ مشاع و خانم نرگس طیبى 
نائینى فرزند حبیب اله نســبت به یک و بیست و هفت - شــصت و چهارم دانگ مشاع از  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 189/35  مترمربع مجزى شده از پالك شماره  0   فرعى 
از 517 اصلى  واقع در قطعه5  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  

مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171367/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/217 



سالمتسالمت 07074097 سال هجدهمیک شنبه  10  مرداد  ماه   1400

فقدان مدارك
سند کمپانى کارخانه متعلق به توران سلطانى اله کوئى و برگ 
سبز و قولنامه خرید خودرو سوارى پراید تیپ جى ال ایکس 
آى- مدل 1386 بنزین – گاز (دوگانه سوز) CNG به شماره 
موتور 2165824 و شماره شاسى S 1412286634151 به 
شماره پالك 71 – 755 د 32 متعلق به مجید قراخانى بنى به 
شماره ملى 4623277585 فرزند عبدالحسین مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

راى شماره 10436 مورخه 1397/11/09 آقاى عبدالکریم لسانى  فرزند محمد على 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 112 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
683   اصلى  واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى  از طریق 
قولنامه عادى از طرف مالک رسمى آقاى فتح اله حمیدى نجف آبادى و غیره مالک  

شده و بموجب سند عادى از طرف زهرا فیروزى و آغا بیگم فیروزى . 
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171392 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/229

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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

آراء شــماره 1745 و 1744مورخه 1400/03/31 آقاى مصطفى سلیمانى نجف 
ابادى فرزند محمود     نســبت به  سه دانگ مشــاع و آقاى رسول سلیمانى آبادى  
فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 160/55 
مترمربع مجزى شده از پالك شماره 114   اصلى  واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - متقاضى  از طریق سهم االرث از مالک رسمى   عابدین حاجى 

صادقى به صورت مع الواسطه .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171419/ م الف -حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/241 

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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراء شماره 1742 و 1743 مورخه 1400/03/31 آقاى مهدى سلیمانى نجف آبادى  
فرزند محمود    نسبت به سه دانگ مشــاع و آقاى عباسعلى سلیمانى آبادى فرزند 
محمود نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 154/50 
مترمربع مجزى شده از پالك شماره 114   اصلى  واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - متقاضى  از طریق ســهم االرث از قطعه 4 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - متقاضى از طریق سهم االرث از مالک رسمى عابدین حاجى 

صادقى به صورت مع الواسطه .
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171411/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/237 

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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

آراء شــماره 1746 و 1747  مورخه 1400/03/31 آقاى مرتضى ســلیمانى نجف 
آبادى فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى ابوطالب سلیمانى آبادى  فرزند 
محمود    نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 150 مترمربع 
مجزى شده از پالك شماره 114   اصلى  واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان - متقاضى از طریق سهم االرث از مالک رسمى عابدین حاجى صادقى به 

صورت مع الواسطه .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171423 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/243 

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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

راى شــماره 1824 مورخه 1400/04/7 خانم عصمت مراد نجــف آبادى  فرزند 
غالمعباس    نسبت به ششدانگ یکبابخانه  سفتکارى به مساحت 112/50 مترمربع 
مجزى شده از پالك شماره 39   اصلى  واقع در قطعه9   بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171396/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/231

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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

راى شــماره 1596 مورخه 1400/03/26 آقاى مهدى شکرالهى یانچشمه  فرزند 
قربانعلى     نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 170 مترمربع مجزى شده از 
پالك شماره 934  فرعى از 859 اصلى   واقع در قطعه4  بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25

1171407 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/235 

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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

راى شماره 1705 مورخه 1400/03/28 آقاى احمد رضا عباسى  فرزند اکبر نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 46/56 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 7 فرعى از 116 اصلى   واقع در قطعه5  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10- تاریخ انتشار دوم :1400/05/25

1171379 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/223 

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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

راى شماره 1759 مورخه 1400/04/1 آقاى رســول قورئیان نجف آبادى  فرزند 
محمد     نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 91/01 مترمربع مجزى 
شده از پالك شماره 404   اصلى  واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/05/10 - تاریخ انتشار دوم : 1400/05/25  1171764 
/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/249 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم 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 تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 

راى شــماره 1804 مورخه 1400/04/06 آقاى امیر رضا قیصرى  فرزند حســن     
نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 148 مترمربع مجزى شده از پالك 
شماره 5   فرعى  از 897 اصلى واقع در قطعه9  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشــار نوبــت اول 1400/05/10 - تاریــخ انتشــار دوم : 1400/05/25  
1171753/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى/5/247 

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ پالك  شــماره یک فرعى از شــماره پالك 625 اصلى   واقع در 
قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سعید 
نادرى نجف آبادى  فرزند حسینعلى 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 روز دوشنبه مورخ 
1400/6/1 ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.

    تاریخ انتشار: 1400/05/10  -   1171405/ م الف  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف 
آباد   - حجت اله کاظم زاده اردستانى/5/214

همه ما در زندگى روزمره دچار اســترس مى شویم و هر 
کس به نحوى ســعى مى کند از استرس نجات پیدا کند 
یا بهتر است بگوییم کاهش استرس را به بهترین شکل 
انجام دهد. مطمئنا نمى توانیم راهکارها را همیشه انجام 
دهیم بهترین راه کار آن است که در لحظه انجام گیرد نکته 
مهم اینجاست که با اعضاى بدن مى توانید حرکت هاى 

مختلفى انجام دهید که فشار را کنترل کنید.

فشار پشت سر براى رفع استرس
سر پر از فشار اســت که به طور مستقیم و موثر مى شود 
سطح اســترس آن را کاهش داد. براى انجام این کار در 
محیط کار مى توانید روى صندلى بنشینید و تکیه دهید 
و با دو انگشت پشت گردن که متصل به سر است را 20 
ثانیه ماساژ دهید. بیشتر استرس در طول روز در شانه ها 
و گردن جمع مى شود و ماســاژ این ناحیه ها استرس را 

درمان مى کند.
گوش ها را فشــار دهید تا استرس شما 

کاهش یابد
بسیارى از کارشناسان ادعا میکنند گوش بهترین نقطه 

درمان اســترس اســت و براى همین در عکس العمل 
شناســى براى کاهش تورم و درد بدن استفاده مى شود 
به همین منظور توصیه مى شــود این ناحیــه را با پنبه 
وحتى خودکار ماســاژ و در طول آن نفس هاى عمیق

 آهسته اى بکشید.
فشار نقطه اى در سینه براى رفع و کاهش 

استرس
استرس باعث مى شود فراموش کنیم نفس بکشیم این 
نکته کمک مى کند استرسى که در سینه جمع شده را با 
نفس عادى کاهش دهیم هنگام تنفس با 3 انگشت روى 
سینه بمالید اگر تجربه استرس هاى مزمن را دارید این 

کار را وسط دو ابرو انجام دهید تا اعصابتان آرام شود.
به وسیله شکم هم مى توانید استرس را 

کاهش دهید
بســیارى از کارشناســان ترجیح مى دهند از این ناحیه 
استفاده کنند چون حرکاتى را ایجاد مى کند که سینه را 
آزاد و تنفس را بهبود مى بخشــد بیمارانى که این کار را 
انجام مى دهند و تنفس عمیق میکشند حال خوبى دارند 

و به سرعت از استرس و تنش هاى روانى رها مى شوند.

ساعد را هم مى توانید براى کاهش استرس 
فشار دهید

استرس عصبانیت انرژى معکوسى در بدن ایجاد مى کند 
با این کار به شما کمک مى کنیم که انرژى را از راه درست 
تامین و استرس تان کاهش یابد، دقت کنید که با ماساژ 

درست این نقطه تنش را سریعا رفع خواهید کرد.
کاهش استرس به وسیله کف دست

یکى دیگر از نقاط مخصوص براى رفع استرس با کمک 
طب فشارى، کف دست است که براى این کار کافیست 
زمانى که استرس را تشخیص دادید با فشار کف دست 

استرس را کاهش دهید به همین سادگى.
فشار ســاق پا با انگشــت براى کاهش 

استرس
ساق پا بخش دیگرى اســت براى کاهش استرس، اگر 
در بخش فوقانى بدن احســاس اســترس دارید ماساژ 
این ناحیه عالى اســت این ناحیه براى افرادى که خیلى 
استرس دارند بخصوص خانم ها مفید است. با فشار در 
ناحیه پا استرس هاى ذهن را آزاد کنید که یکى از بهترین 

درمان هاى پانکراس است.

جویدن آدامس طرفداران زیادى به ویژه در میان کودکان استرس را در چند ثانیه رفع کنید
دارد. حتى بزرگساالن نیز دوست دارند پس از مصرف یک 
وعده غذایى سنگین، دقایقى اقدام به جویدن آدامس کنند. 
با این حال، جویدن آدامس مى تواند عوارض جانبى براى 

سالمتى بدن داشته باشد.
1- افزایش مصرف مواد غذایى نامناسب: برخى 
توصیه مى کنند پیش از مصرف غــذا جویدن یک آدامس 
مى تواند باعث کاهش اشتها و مصرف کالرى کمتر شود. 
تحقیقات جدید دانشمندان آمریکایى نشان داده است این 
موضوع نه تنها صحت نــدارد بلکه جویدن آدامس نعنایى 
باعث کاهش تمایل به مصرف مواد غذایى مفید مانند میوه ها 
شده و افزایش تمایل به مصرف مواد غذایى نامناسب مانند 

چیپس و شکالت را به همراه دارد.
2- اختالل مفاصل فک: جویدن آدامس مى تواند باعث 
بروز سندرم مفصل گیجگاهى – فکى شود. در این سندرم 
درد فک در عضالت دخیل در جویدن و مفاصل متصل کننده 

فک پایینى و جمجمه بروز مى کند.
3- ســندرم روده تحریک پذیر: جویدن آدامس 
مى تواند باعث بروز سندرم روده تحریک پذیر در برخى افراد 
شود. در این سندرم فرد شــاهد بروز عالئمى همچون درد 
شکمى، گرفتگى عضالت، و تغییر در عادات اجابت مزاج 
است. زمانى که فرد اقدام به جویدن آدامس مى کند احتمال 

ورود هوا به دستگاه گوارش افزایش یافته که مى تواند منجر 
به دل درد و نفخ شود.

4- خرابى دندان: شرکت هاى تولید کننده آدامس براى 
جلوگیرى از تاثیرات ملین گونه شیرین کننده هاى مصنوعى، 
اقدام به استفاده از شکر براى تولید آدامس مى کنند. با این 
حال، شکر موجود در آدامس مى تواند منجر به خراب شدن 

دندان ها شود.
5- وجود محصوالت دامى: کمتر کسى مى داند که 
آدامس داراى ترکیبى به نام النولین است. النولین که به 
طور گسترده در تولید محصوالت آرایشى مورد استفاده قرار 
مى گیرد باعث نرمى آدامس مى شود. این ترکیب چرب زرد 
رنگ از غدد چربى گوسفند گرفته مى شود. گرچه این ماده 
براى سالمتى بدن مضر نیست، اما هضم آن ناخوش آیند 

است.
6- خطر مسمومیت با جیوه: آدامس ها را غالباً در یک 
بسته بندى نقره اى شکل به فروش مى رسانند. ترکیب این 
بسته بندى شامل جیوه، نقره، و قلع است. تحقیقات نشان 
داده است جویدن آدامس مى تواند باعث آزاد شدن جیوه در 
بدن شود. ســطح باالى جیوه در بدن مى تواند باعث بروز 
مشکالت عصبى و بیمارى هاى مزمن و اختالالت ذهنى 
شود. با این حال، ورود میزان کمى جیوه به بدن خطرناك 

نیست و بدن توانایى دفع آن را دارد. 

خشــکى دهان یک عارضه آزاردهنده دیابت است که 
مى تواند کیفیت زندگى افراد را کاهش دهد. این عارضه تا 
حد زیادى با کنترل ضعیف قند خون و داروهاى مصرفى 

در ارتباط است.
عوارض دیابت مى تواند در بخش هاى مختلفى از بدن 
مثل دهان ایجاد شــود. عارضه خشکى دهان مى تواند 
مشکالت متعددى مانند تحریک پذیرى مخاط خشک، 
زخم هاى مینور، رشد بیش از حد میکروارگانیسم هایى 
مثــل قارچ هــاى فرصت طلــب، باالرفتــن میــزان 
پوســیدگى هاى دندانى، تجمع پالك و... را ایجاد کند. 

با توجه به این مشــکالت، پژوهشــگران با انجام یک 
مطالعه میزان عارضه خشکى دهان را در بیماران دیابتى 

بررسى کردند.
طبق نتایج به دســت آمده با افزایش میــزان قند خون 
ناشتا میزان بزاق غیر تحریکى به طور معنى دارى بیشتر 
مى شود. همچنین میزان خشکى دهان در افراد با دیابت 

کنترل نشده بیشتر بود.
پژوهشگران این مطالعه مى گویند: با مشاهده این نتایج 
مى توان نتیجه گرفت میزان قند خون و همین طور کنترل 

آن تاثیر بارزى بر کاهش بزاق و خشکى دهان دارد.

دانشــمندان مى گویند انسان هاى باهوش 
بیشتر از سایر افراد خواب مى بینند.

خواب دیدن از گذشته هاى دور تاکنون یکى 
از اســرارآمیزترین ویژگى هاى انسان است. 
اگرچه تاکنون پژوهشگران کتاب هاى زیادى 
در مورد خواب دیدن و تفاوت انواع رویا ها با 
یکدیگر نوشته اند، ولى هنوز دلیل علمى براى 
این پدیده کشف نشده و هیچ کس نمى داند 
انســان ها چه زمانى خواب مى بینند و کدام 
خواب ها در زمان بیدارى به تحقق مى پیوندد؟

طبــق بررســى هاى انجــام شــده میزان 
هوش (آى کیو) هر فرد بــا تعداد دفعاتى که 
خواب مى بینــد رابطه مســتقیم دارد. یعنى 
انسان هاى باهوش تر بیشتر از سایر افراد رویا 
مى بینند. برخى از کارشناسان معتقدند، چون 
انسان هاى باهوش بیشــتر به جزئیات دقت 
کرده و دائمًا در حال تفکر براى حل مسائل 
پیرامون خود هســتند،  ذهن آن ها در هنگام 
خواب نیز فعالیت بیشــترى دارد و به همین 
دلیل در طول هفته یا ماه دفعات بیشــترى 
خواب مى بیننــد. تحقیقات میدانى نشــان 
داده است بسیارى از رویا ها از سبک زندگى 
و اتفاقات روزمره هر فرد نشأت مى گیرد و در 
حقیقت انسان ها در خواب تصاویر مرتبط با 
فعالیت هاى روزانه خود را در جهانى متفاوت 

از دنیاى مادى مشاهده مى کنند.

چه کسانى بیشتر 
رؤیا مى بینند؟

6 عارضه خطرناك جویدن آدامس

تأثیر میزان قند خون در ایجاد خشکى دهان

شکمى، گرفتگى عضالت، و تغییر در عادات اجابت مزاج 
ست. زمانى که فرد اقدام به جویدن آدامس مى کند احتمال 

شود. با این حال، ورود میزان کمى جیوه به بدن خطرنا
نیست وبدنتوانایىدفعآن را دارد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 مسلمان کسى است که مسلمانان از زبان و دست او آزارى نبینند، مگر آنجا که 
حق باشد و آزار مسلمان روا نیست جز در آنچه واجب باشد. به سوى مرگ 
که همگانى است و فرد فرد شما را از آن گریزى نیست بشتابید، همانا مردم 
در پیش روى شما مى روند و قیامت از پشت سر، شما را مى خواند. سبکبار 
شــوید تابه قافله برســید، که پیش رفتگان در انتظار بازماندگانند. از خدا 
بترسید و تقوا پیشه کنید زیرا شما در پیشگاه خداوند، مسئول بندگان خدا و 

موال على (ع)شهرها و خانه ها و حیوانات هستید.

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

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 4000/6002 
(شماره  2000001188000006 در سامانه ستاد)

 شرکت ارزیابى کننده: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت اســتعالم  ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاري فراخــوان ارزیابی کیفی از دریافت و 
تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت(ســتاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی(توکن): مرکز تماس:41934-021، تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداري 

روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت استعالم  ارزیابی کیفی: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 تا ساعت 16:00 

روز پنجشنبه مورخ 1400/05/21
مهلت و محل تحویل استعالم  ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات استعالم  
ارزیابی کیفی بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/06/08 در «سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري گردد.
شرایط فراخوان ارزیابی: 

1- پس از بررسی اسناد و مدارك واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي واجد 
شرایط براي دریافت اسناد و مدارك درخواست پیشنهاد(RFP) دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اي اصفهان می تواند تا 1 سال آینده از نتایج این فراخوان  جهت اجراي پروژه هاي 
مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان  در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید
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روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرایط و  الزامات ورود موضوع شماره 

4000/6002
ارزیابی کیفی توان تأمین، شناخت، 
تحلیل، طراحی و ساخت سیستم 
جامع بهره برداري شرکت برق 

منطقه اي اصفهان

دارا بودن حداقل رتبه 2 رشته تولید و 
پشتیبانی نرم افزارهاي سفارش مشتري 

از شوراي عالی انفورماتیک کشور

نوبت اول

 م.الف:1172008

از نیمه خرداد ماه امسال تا کنون 59 میلیون و 454 هزار 
لیتر آب شرب از طریق تانکر هاى آبرسانى سیار درمیان 

مردم اصفهان توزیع شده است. 
 مدیر سامانه ارتباط با مشــتریان آبفاى استان اصفهان 
گفت: این مقدار آب از ابتداى تنــش آبى در نیمه خرداد 
ماه تا هشــتم مرداد ماه جــارى از طریق یــک هزار و 
505 تانکــر، در اختیــار مردم در شــهرها و روســتاها 

قرار گرفت.

 عباس عباســى خاك با بیان این که در تیرماه به دلیل 
افزایش دما و مصرف بیش از پیــش مردم، تامین پایدار 
آب شرب مشترکین محدودیتى هایى در برداشت، اعالم 
کرد: در تیرماه، 29 میلیون و 926 هزار لیتر آب به وسیله 
2 هزار و 737 تانکر ســیار در اختیار متقاضیان در سطح 

استان قرار گرفت.
 مدیر سامانه ارتباط با مشتریان آبفاى استان اصفهان به 
چگونگى آبرسانى سیار در مرداد ماه اشاره و بیان کرد: از 

ابتداى ماه جارى، 6 میلیون و 598 هزار لیتر آب شرب از 
طریق 734 تانکر در بین مردم  مناطق 6 گانه اصفهان  و 
شهرستان هاى فالورجان، زیار، بهارستان، دولت آباد و 

اردستان توزیع شد.
شایان ذکر اســت که از ابتداى خرداد ماه تا کنون تعداد 
332 هزار و 565 تماس با ســامانه ارتباط با مشــتریان 
آبفا (شــماره 122) برقرار شده، که معادل 58 درصد کل 

تماس ها مربوط به افت فشار و قطعى آّب بوده است. 

از نیمه خرداد تا 8 مرداد از طریق تانکرهاى آبرسانى سیار صورت گرفت؛

توزیع  59 میلیون و 454 هزار 
لیتر آب شرب در اصفهان

جشن بزرگ عید غدیر با حضور جمع کثیرى 
از همکاران مخابراتى و عموم مردم، در فضاى 
باز ساختمان کوثر مخابرات منطقه اصفهان، 
با رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى و فاصله 

اجتماعى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــى مخابرات منطقه 
اصفهان، در این مراسم با اجراى برنامه هاى 
متنوع فرهنگــى حضار با زوایــاى گوناگون 
واقعه بزرگ غدیر آشنا شــدند. قرائت قرآن، 
ســخنرانى مهندس قربانى مدیــر مخابرات 
منطقه، سخنرانى دکتر منتظر القائم استاد تاریخ 
اسالم ، اجراى برنامه هاى فرهنگى، برگزارى 
مســابقات مختلف فرهنگى، اجــراى گروه 
سرود طاها، برگزارى غرفه هاى محصوالت 
فرهنگى، عفاف و حجــاب و همچنین ارائه 
سرویس هاى مخابراتى و سیم کارت رایگان 
در غرفــه محصــوالت مخابراتــى از جمله 

برنامه هاى اجرا شده در این جشن مى باشد.

دانشگاه آزاد اســالمى واحد مبارکه بار دیگرى میزبان 
داوطلبان ورود به دانشگاه ها ( مقاطع تحصیالت تکمیلى 

) در آزمون کارشناسى ارشد سال 1400 بود. 
به گفته حمید ناظمى، نماینده تام االختیاردانشــگاه در 
برگزارى آزمون، این آزمون تحت تدابیر و اجراى دقیق 
پروتکل هاى بهداشتى و آخرین راهنماى دستورالعمل 
مبارزه با کووید 19 که از سوى وزارت بهداشت، درمان 
به حوزه هاى برگزارى آزمون ابالغ شــده است برگزار 

گردید.
وى افزود: پیــش از آزمون در بازدید بــه عمل آمده از 

حوزه هاى برگزارى توســط  ناظر ســازمان سنجش 
آموزش کشور ضمن بررسى چینش صندلى ها و رعایت 
فاصله گذارى اجتماعى 1/80 مترى داوطلبان از یکدیگر 
و اعمال ضدعفونى صندلى ها، درب ها و دســتگیره ها، 
برچسب گذارى و پلمپ کالس ها مورد تایید قرار گرفت. 
ناظمى اظهار کرد:  به منظور رفاه حال داوطلبان و عدم 
ازدحام و تجمع آنان در مقابل در ورودى دانشــگاه، این 
حوزه پذیراى ورود داوطلبان از ســاعت 6 و 30 دقیقه  
صبح از روز چهارشــنبه تا جمعه به مدت ســه روز در 

رشته هاى مختلف بود. 

برگزارى جشن عید غدیر 
در مخابرات اصفهان

دانشگاه آزاد مبارکه، میزبان آزمون تحصیالت تکمیلى

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: 11 هزار و 420 میلیارد ریال طرح زیرساختى آب، برق، 
گاز، فیبر نورى و شبکه انتقال پساب امسال در شهرك هاى 

صنعتى این استان اجرا مى شود.
محمد جواد بگى اظهار داشــت: مجمــوع هزینه اجراى 
این طرح ها با کل منابعى که در هفت ســال گذشــته در 

شهرك هاى صنعتى استان هزینه شد، برابر است.
وى ادامه داد: کلیه زمین هاى صنعتى در اختیار شــرکت 
شهرك هاى صنعتى استان در این طرح ویژه داراى امکانات 
زیرســاختى از جمله آب، برق، گاز، شــبکه فیبر نورى و 
شبکه انتقال پساب و دیگر زیرساخت هاى مورد نیاز براى 
سرمایه گذارى مى شوند. مدیرعامل شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان افزود: این شرکت با همکارى سایر 
دستگاه هاى خدمات رسان در زمینه تامین زیرساخت ها، در 
سالجارى 1310 هکتار فاز عملیاتى را اجرا خواهد کرد که 
این حجم با مجموع عملیاتى که براى تامین زیرساخت هاى 
شهرك هاى صنعتى در کل کشور اجرا مى شود، برابر است. 
وى اضافه کرد: به منظور توســعه زیرساخت هاى تجارت 
الکترونیک و دســتیابى به اینترنت پرسرعت امسال براى 
28 شهرك با شرکت مخابرات استان اصفهان تفاهم نامه در 

زمینه تامین فیبر نورى امضا شده است. مدیرعامل شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان گفت: این شهرك ها از 
طریق مشارکت شــرکت مخابرات و شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان به امکان استفاده از اینترنت پر سرعت خطوط 
انتقال دیتا و فناورى FTTH (اف تى تى اچ) دســت پیدا 

خواهند کرد.
وى بیان کــرد:در 2 دهــه اخیر حدود 14 پســت  برق در 
شهرك ها و نواحى صنعتى استان به دلیل تخصیص نیافتن 
اعتبار از طــرف وزارت نیرو  نیمه تمام رها شــده بود که با 
پیگیرى هاى انجام شــده عملیات اجرایى  این پست ها به 
پایان مى رسد. بگى اظهار داشــت: 80 درصد واحدهاى 
صنعتى فعال استان اصفهان به شبکه گاز سراسرى از طریق 
شبکه هاى داخلى شــهرك هاى صنعتى متصل هستند و 
20 درصد باقیمانده هم در سالجارى به این شبکه متصل 
خواهند شــد. وى ادامه داد: حدود 40 درصد آب مورد نیاز 
شهرك ها و نواحى صنعتى استان اصفهان تا امروز تامین 
شده است  و از مجموع یک هزار و 800 لیتر بر ثانیه آب مورد 
نیاز براى صنایع مستقر در این شهرك ها و نواحى صنعتى تا 
کنون 820 لیتر بر ثانیه تامین شده و در سالجارى مشکل 31 

شهرك که با معضل تامین آب مواجه بودند حل مى شود.

اجراى 11 هزار میلیارد ریال طرح  در 
شهرك هاى صنعتى اصفهان 


