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گاف عجیب نشریه سعودى درباره مهاجم سپاهان! اخذ مالیات از لوکس نشینانامام جمعه کاشان بسترى شدصبح خود را با «صبحونه» شبکه اصفهان آغاز کنیداعالم زمان جدید بازگشایى مدارس ورزشاستانفرهنگ جهان نما

چند میلیون ایرانى 
اختالل روانى 

دارند؟

واقعیت هاى هولناك فرونشست اصفهان
3

5

درگیرى مسلحانه 
در گلپایگان 

کارشناسان از روند رو به رشد اختالالت روانى 
که در نهان جامعه در حال گسترش است، خبر 

مى دهند. از جمله فریبرز تاج، عضو شوراى 
مرکزى سازمان روان شناسى ایران براساس یک 

پژوهش در دانشگاه مالیر از افکار ...

فرمانده انتظامى شهرستان گلپایگان گفت: پس 
از تعقیب و گریز مسلحانه موفق شدیم یک متهم 

نزاع و درگیرى را دستگیر کنیم.
ســرهنگ على ســبحانى اظهار کرد: صبح روز 
یک شــنبه فردى که به اتهام نــزاع و درگیرى 
تحت تعقیب بود و حکم جلب وى صادر شده بود 
توسط مأموران نیروى انتظامى در خیابان اصلى 
شهر گلپایگان شناسایى شد، اما زمانى که متهم 
خودروى نیروى انتظامى را مشاهده کرد به سمت 

بازار فرش فروش ها متوارى شد.
وى ادامه داد: جانشین کالنترى 11 به تعقیب وى 

مى رود، اما متهم...

برنامه ریزى مقدمات سفر رئیسى به اصفهانبرنامه ریزى مقدمات سفر رئیسى به اصفهان
نامه نگارى مسئول دفتر رئیس جمهور با معاون اجرایى رئیسى براى تحقق خواسته نمایندگان اصفهان در مجلسنامه نگارى مسئول دفتر رئیس جمهور با معاون اجرایى رئیسى براى تحقق خواسته نمایندگان اصفهان در مجلس

3

2 مدیر ارشد استان در جلسه دیروز شوراى شهر تشریح کردند

مظاهرى در انتظار باز شدن پنجره فوالد!
دروازه بان فصل گذشته استقالل براى انتخاب تیم فصل آینده شرایط عجیبى 

را تجربه مى کند.
رشید مظاهرى از مدت ها قبل به دنبال فسخ قرارداد با استقالل بود که در نهایت 
هفته گذشته تصمیم خود را عملى کرد هرچند که این باشگاه از او شکایت کرده 

است و احتمال اینکه این بازیکن با محرومیت روبرو شود، وجود دارد.
مظاهرى در ابتدا مورد توجه سپاهان ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ماجراى تعقیب و گریز دیروز پلیس 
با یکى از اشرار مسلح

صادرات 
محصوالت کشاورزى 

استان با هفته اى 
3 پرواز

مهلت یک ماهه به مشموالن کنکورى
رئیس سازمان وظیفه عمومى ناجا خبر داد

2

سال هجدهم /شمار

5

آخرین آخرین 
بازگشت بازگشت 
قاسم قاسم 
حدادى فرحدادى فر

4

2

3

معاون هماهنگى امور معاون هماهنگى امور 
استاندارى اصفهان استاندارى اصفهان 

پاسخ مى دهدپاسخ مى دهد

کرونا چقدرکرونا چقدر
 به درآمد  به درآمد 

اصفهان اصفهان 
خسارت زد؟خسارت زد؟

وزیر راه و شهرسازى:وزیر راه و شهرسازى:

مردم نگرانىمردم نگرانى
 درباره مسکن درباره مسکن
 نداشته باشند  نداشته باشند 

4

روایت روایت 
رسول صدرعاملىرسول صدرعاملى

از ساخت از ساخت 
مهمترین فیلمشمهمترین فیلمش

مظاه
دروازه با
را تجربه
رشید مظ
هفته گذ
اح است و
مظاهرى

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شرکت سروسازان 
سازند بنیان پارس (سهامى خاص) به شماره ثبت 44184

 و شناسه ملى  10260620688

هیأت مدیره 

بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام شــرکت سروسازان ســازند بنیان پارس 
( سهامى خاص) به شماره ثبت 44184 و شناسه ملى 10260620688 دعوت به عمل 
مى آید که در جلســه مجمع عمومى فوق العاده به تاریخ 1400/07/04 راس ساعت
 10 صبح در محل استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان محله 
فرهنگیان، کوچه شهید سید اسداله همایونى، خیابان 22 بهمن، پالك 106 طبقه اول 

کدپستى 8158677533 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 1- تغییرآدرس 

«آگهى مزایده»

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان در نظر دارد پروژه احداث، تأسیس و بهره 
بردارى یک باب گلخانه مهارت آموزى کشاورزى را به مساحت حدود 3000 مترمربع، واقع در اصفهان، کوى 
امیریه، ساختمان شماره 1 مرکز تحقیقات را با همکارى بخش خصوصى اجرا نماید، متقاضیان مى توانند از 
روزهاى شنبه تا چهارشنبه طى ساعات ادارى و حداکثر تا تاریخ 1400/07/04 با مراجعه به اصفهان، کوى 
امیریه، ساختمان شماره 1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان، دفتر امورحقوقى، 
ضمن بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده، پیشنهاد خود را بر اساس شرایط مندرج در اسناد، به مرکز 

ارائه نمایند.
شرایط عمومى برگزارى مزایده:

الف) آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد روز دوشنبه مورخ 1400/07/05 ساعت 12 مى باشد.
ب) عضویت کلیه متقاضیان شرکت در مزایده، در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت الزامى مى باشد. 

پ) پیشنهادات واصله در روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07 ساعت 10 صبح در کمیسیون معامالت مرکز 
تحقیقات قرائت و نتیجه در همان روز اعالم مى گردد. 

ت) تلفن تماس و هماهنگى بازدید: 09131341408 آقاى وفانیا
م الف: 1189260

در دیدار رئیس اتاق بازرگانــى اصفهان با رئیس 
دانشــگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان روند کار 
فعالیت هاى "سراى نوآورى اتاق بازرگانى اصفهان 

و دانشگاه" مورد بررسى و تقدیر قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، 
مسعود گلشیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
با پیام نجفى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان دیدار کرد و از همــکارى موثر بین اتاق 
بازرگانى اصفهان و دانشــگاه آزاد اسالمى استان 

اصفهان تقدیر نمود.
در ایــن نشســت روند اقدامــات انجام شــده و 
برنامه هاى آتى در ســراى نوآورى اتاق بازرگانى 
و دانشگاه و مدرسه کسب و کار مورد بررسى قرار 
گرفت. و حمایت مستمر از فعالیت هاى آتى سراى 

نوآورى مورد توافق طرفین قرار گرفت.
پیام نجفى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان در این 

دیدار ضمن تقدیر از اقدامات ارزشمند اتاق بازرگانى 
اصفهان تاکید کرد: همکارى هاى اتاق و دانشــگاه 
در زمینه پیوند دادن دانشگاه و صنعت  موفقیت آمیز  
و داراى چشم انداز روشــن مى باشد که قابلیت پیاده 

سازى در استان هاى دیگر را دارا مى باشد..
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان اضافه کرد: 
اقدامات انجام شده از سوى "سراى نوآورى اتاق 
بازرگانى و دانشــگاه" مفید و عملیاتى است.طرح 
پویش نیز در اســتان اصفهان با همــکارى اتاق 
بازرگانى به عنوان یک فرهنگ در جامعه در حال 
شکل گیرى است و این اقدام در دانشگاه نهادینه 

شده است.
نجفى بیان کرد: طرح پویش از ابتکارات ســراى 
نوآورى اتــاق بازرگانى اصفهان بوده و توانســته 
جایگاه خود را در بین صنایع و اساتید و دانشجویان 
پیدا کند. هم اکنون تعداد زیادى از دانشــجویان،  

در حــوزه هاى مختلــف صنعتى کار خــود را به 
صورت هاى مختلف آغاز کرده اند.

وى تصریح کرد: عالوه بر این در "سراى نوآورى 
اتاق بازرگانى و دانشــگاه" در قالب 17 دپارتمان 
فنى و تخصصى و با همکارى 135 نفر از اعضاى 
هیات علمى منتخب دانشگاهى اماده ارائه مشاوره 
تخصصى و صنعتى به بنگاه هاى اقتصادى هستند 
که مى توان آن را از اقدامات موثر سراى نوآورى 
دانســت. هم اکنون چهار رویــداد تحت عناوین 
صنعتیار، مدرسه تابستانى مهارت محور، طراحى 
و ایــده پردازى خالقانه بســته بندى و ســاخت 
محصوالت از ضایعات سنگ با همکارى  اساتید 
دانشــگاه، مراکز صنعتى و صاحبنظران صنایع در 
سراى نوآورى در حال برگزارى است که مى توان 
آنها را از نشانه هاى همبستگى مناسب صنعت با 

مراکز علمى دانشگاهى برشمرد.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان دیدار کرد

تقدیر از اقدامات اتاق بازرگانى اصفهان
 در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه
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رئیس سازمان وظیفه عمومى ناجا گفت: مشموالن فارغ 
التحصیل که باید تا پایان شهریور خود را معرفى مى کردند 
تا پایان مهر مهلت دارند تا با اعالم نتایج کنکور وضعیت 
خدمتى خود را تعیین تکلیف کنند. سردار تقى مهرى اظهار 
کرد: به دلیل تشدید شیوع ویروس کرونا و تأخیر در اعالم 
نتایج نهایى پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالى کشور، با اعالم ســتاد کل نیرو هاى مسلح به کلیه 
مشموالن فارغ التحصیل مقاطع مختلف تحصیلى دیپلم 
و باالتر در سال 1399 که باید تا پایان شهریورماه 1400 
نسبت به معرفى خود اقدام مى کردند تا پایان مهرماه مهلت 
داده مى شــود تا در صورت قبولى به هر نحو (با آزمون و 

بدون آزمون) در نیمسال اول تحصیلى (مهرماه) در هریک 
از واحد هاى دانشگاهى مجاز نام نویسى کرده و غیبت براى 
آنان لحاظ نمى شــود. وى گفت: در این خصوص شرایط 
مربوطه به کلیه رده ها ابالغ شــده و خدمات در این راستا 
ارائه مى شود. رئیس سازمان وظیفه عمومى خاطرنشان 
کرد: مشموالن و خانواده هاى آنان براى کسب اطالعات 
بیشتر مى توانند از طریق پایگاه اطالع رسانى سازمان به 
نشانى www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن گویا به 
شماره 096480 و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش 
به نشانى khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه 

مطلع شوند.

وزیر راه و شهرسازى، قانون جهش تولید مسکن را قانونى 
راهبردى براى خانه دار شدن مردم دانست و گفت: مردم در 

خصوص تأمین مسکن نگرانى نداشته باشند.
رستم قاسمى در پیام توییترى نوشت: قانون جدید (قانون 
جهش تولید مســکن) به ما اجازه خوبى داده است که در 
آن زمین، وام و کمک هاى مناسب به مردم ارائه دهیم تا 

صاحب خانه اى مناسب و در خور شأن یک ایرانى شوند.
وى تأکید کرد: خدمتگزاران شما در وزارت راه و شهرسازى 
شبانه روز تالش خواهند کرد که مردم نگرانى در خصوص 
مسکن خود نداشته باشــند. آیت ا... سید ابراهیم رئیسى، 
رئیس جمهورى از تدوین طرح ویژه مسکن خبر داده و گفته 

است: ساخت سالیانه یک میلیون دستگاه مسکن در دستور 
کار خواهد بود. همزمان مجلس نیز طرح حمایتى با عنوان 
جهش تولید مسکن تصویب کرد که پشتوانه اجراى طرح 
دولت است. در همین زمینه کارشناسان به عقب ماندگى 
سالیانه ســاخت 700 هزار واحد مسکونى در کشور اشاره 
مى کنند و معتقدند: ساخت یک میلیون واحد مسکونى در 

سال، در صورت تأمین زمین و منابع مالى، قابل اجراست.
 وزیر راه و شهرســازى پیش تر نیز گفته بود: توانایى الزم 
براى ساخت یک میلیون مســکن در هر سال وجود دارد 
و مى توان در طول دوره این دولت، چهار میلیون مسکن 

را عرضه کرد.

مهلت یک ماهه به 
مشموالن کنکورى

مردم نگرانى درباره مسکن 
نداشته باشند 

اعالم زمان جدید 
بازگشایى مدارس

علیرضا رئیسى، سخنگوى ستاد    ایسنا|
ملى مقابله با کرونا گفت: موضوع بازگشایى مدارس 
فقط به واکسیناســیون کودکان مرتبط نیست. 
معلمان و کادر مدارس واکســینه شده اند. برنامه 
داریم که والدین دانش آموزان هم واکسینه شوند 
که پیش بینى ما براى این کار 20 میلیون دوز واکسن 
است. البته امکان بازگشایى حضورى مدارس از اول 
مهر بسیار ضعیف است؛ اما از اواخر پاییز مى توان 
این کار را انجام داد. اگر از اول مهر هم واکسن براى 
دانش آموزان به دســت ما برسد، حداقل به دو ماه 
وقت براى واکسیناسیون نیاز داریم. ما 13 میلیون 
دانش آموز داریم که ضرب در دو یعنى 26 میلیون 

دوز واکسن الزم است.

چند درصدمان قانون گریزیم؟
یک جمعیت شــناس اعالم کرد    ایسنا|
که 50 تــا 60 درصد افراد جامعــه قانون گریزند. 
شهال کاظمى پور ادامه داده ممکن است این قانون 
گریزى به میزان باال یا پایین باشــد. به طور مثال 
زمانى که فردى از ورود ممنــوع عبور مى کند در 
اصل قانون گریز است و در حاشیه نشینى فرهنگى 

به سر مى برد.

تدریس 2 زبان جدید
رئیــس ســازمان پژوهــش و    ایسنا|
برنامه ریزى آموزشــى بــه ورود دروس آلمانى و 
فرانســوى در پایه هفتم اشاره کرد و گفت: اکنون 
اجراى آزمایشى تدریس این دو درس همزمان با 
آغاز سال تحصیلى در دستورکار قرار گرفته است 
و محدودیــت هایى پیش روى ماســت. از جمله 
این محدودیت ها مى توان به پیش بینى معلمان 

مناسب اشاره کرد. 

فروش فوق العاده 3 خودرو 
فــروش فوق العاده ســه خودرو    میزان |
شرکت ایران خودرو تا سه شنبه هفته جارى یعنى 
23 شهریور ادامه دارد. متقاضیان مى توانند براى 
خودروهاى پژو 207i، پارس TU5 و پارس بنزینى 
ثبت نام کنند. موعد تحویل این خودروها سه ماهه 
است یعنى برندگان این دوره خودرو خود را در آذر 
امسال دریافت مى کنند. پژو 207i به قیمت 216 
میلیون تومان، پارس TU5 به قیمت 145 میلیون 
تومان و پارس بنزینى به قیمت 140 میلیون تومان 

فروخته مى شود.

واردات گسترده واکسن 
با یک تماس

طراحى    خبرگزارى صدا و سیما |
و انتشار گســترده هشتگ «واکســن بخرید» 
مى خواست این انگاره را نزد افکار عمومى ایجاد 
کند کــه نمى گذارند دولت واکســن بخرد، چون 
نمى خواهنــد الزاماتى ماننــد «اف اى تى اف» را 
بپذیرند! حــال آنکه براى واردات واکســن کرونا 
هم مانند هر امر اجرایــى و مدیریتى دیگر، اگر در 
دولت قبل عزم و برنامه ریزى کافى وجود داشت، 
موضوع حل مى شد. در دولت جدید شخص آیت ا...

رئیسى در تماس با رئیس جمهور چین درخواست 
خرید 90 میلیون دوز واکســن را مطرح کرد و با 
پذیرش «شــى جین پینگ» روند واردات واکسن 

«سینوفارم» یک باره متحول شد.

رئیسى به رقیبش حکم داد 
رئیس جمهور با صدور حکمى    نامه نیوز|
دکتر سید امیرحســین قاضى زاده هاشمى را به 
سمت «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بنیاد 
شهید و امور ایثارگران» منصوب کرد. دکترقاضى 
زاده هاشــمى  متولد 1350 شهرستان فریمان و 
دانش آموخته دکتراى تخصصى پزشکى (جراح سر 
و گردن)،است. او نامزد انتخابات ریاست جمهورى 

امسال هم بود.

کنایه به صدا و سیما  
تلویزیون    روزنامه جمهورى اسالمى |
جمهورى اسالمى ایران هنوز هم اخبار افغانستان را 
با طعم «طالبان تغییریافته» نقل مى کند! آنچه قابل 
تأمل است این است که خبرنگار صداوسیما در کابل 
از کنار آن همه جنایات تروریســت هاى طالبان در 
پنجشیر، آوارگى زنان و کودکان مسلمان در کوه ها، 
شکسته شدن تلویزیون هاى مردم در روستاها توسط 
طالبان و بریده شــدن ســرهاى مخالفین به دست 
تروریست هاى طالبان بى تفاوت عبور مى کند و چهره 
ذبیح ا... مجاهد را که از تروریست هاى سابقه دار است 

با لبخند و مهربانى نشان مى دهد!

رئیس دادگاه انقالب درگذشت
  باشگاه خبرنگاران جوان |

حجت االســالم احمد زرگر، رئیــس دادگاه انقالب 
تهران به دلیل ابتــال به بیمارى کرونا درگذشــت. 
رســیدگى به پرونده دادگاه متهمــان اخالل ارزى 
60 میلیون یورویى، رسیدگى به پرونده خودرو هاى 
قاچاق، رسیدگى به پرونده مســئوالن سابق سایپا، 
احمد عراقچى و بسیارى پرونده دیگر از جمله مواردى 
هستند که قاضى زرگر رســیدگى به آنها را برعهده 

داشته است.

قالیباف هشدار داد 
محمدباقر قالیباف در جلسه علنى    نامه نیوز|
مجلس و در جریان بررســى طــرح «تقویت امنیت 
غذایى کشور»، براى چندمین بار نسبت به کم کارى 
و عدم مشارکت عده اى از نمایندگان در رأى گیرى 
تذکر داد. وى در جریان رأى گیــرى براى ماده 11 
این طرح گفت: «50 نفر از نمایندگان در رأى گیرى 
مشــارکت نکرده اند. بعداً به گزارش هایى که منتشر 
مى شود، معترض نشوید!» اشــاره رئیس مجلس به 
گزارش هاى مجلس مربوط به آمار مشارکت و انضباط 
نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون ها بود که به 

صورت شش ماهه و ساالنه منتشر مى شود.

پس لرزه هاى انتخابات
یک چهره سیاســى اصــالح طلب خبر    برنا|
داد کــه از عضویــت در حزب سیاســى کارگزاران 
اســتعفا کرده و به همراه او افراد دیگرى هم استعفا 
کرده انــد. «فرزانه ترکان»، فعال سیاســى اصالح 
طلب و عضو سابق حزب کارگزاران، با اعالم این خبر 
که از این حزب استعفا کرده است گفت: من به دلیل 
زاویه اى که با برخى سیاست هاى حزب کارگزاران 
خصوصًا در انتخابات اخیر، پیدا کردم از عضویت در 
حزب کارگزاران اســتعفا کردم.  او افزود: چند تن از 
افراد صاحب رأى و بزرگان حزب هم عالوه بر من از 

عضویت در حزب کارگزاران استعفا کردند.

پایان یک دوران
  انتخاب| رئیس سازمان بســیج مستضعفین 
تصریح کرد: امروز مى توانیم بــه جرأت بگوییم که 
دوران بزن در رویى در فضاى مجازى به پایان رسیده 
است. سردار غالمرضا ســلیمانى اذعان کرد: برنامه 
ریزى هاى بســیار متنوعى در مسیر تحقق اقدامات 
بسیج، نظیر سازماندهى فضاى مجازى صورت گرفته 
که دو قرارگاه تعلیم و تربیت و روشــنگرى و هدایت 

سیاسى به این برنامه ریزى ها اختصاص یافته اند.

الظواهرى زنده است
  ایسنا| در بیســتمین ســالگرد حمــالت 
تروریستى 11 ســپتامبر، «ایمن الظواهرى»، رهبر 
گروه تروریستى القاعده ویدیوى جدیدى را در تالش 
آشکار براى رد شــایعات مربوط به مرگ خود منتشر 
کرد. پیش از ایــن برخى گزارش هــا از مرگ ایمن 
الظواهرى به دالیل طبیعى حکایت داشت. در ویدیوى 
یک ساعته مذکور که در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شده، الظواهرى به خروج آمریکا از افغانستان اشاره 
کرد، اما به بازگشــت طالبان به قدرت در افغانستان 

اشاره اى نکرد.

خبرخوان

کارشناسان از روند رو به رشــد اختالالت روانى که در 
نهان جامعه در حال گســترش اســت، خبر مى دهند. 
از جمله فریبرز تاج، عضو شــوراى مرکزى ســازمان 
روان شناسى ایران براســاس یک پژوهش در دانشگاه 
مالیر از افکار خودکشى 38درصد پرستاران خبر داد. این 
آمار از افکار خودکشى آن هم در میان بخشى از جامعه که 
جزوکادر درمانى کشور و قشر تحصیل کرده و تا حدودى 
«برخوردار» محسوب مى شوند، بیانگر وضعیت ناروشن 

بهداشت روانى جامعه است. 
اختالالت روانــى پس از بیمارى هــاى قلبى و عروقى 
بیشترین حجم از بیمارى ها را در ایران به خود اختصاص 
داده  است. آمارها مى گویند حدود 25 تا 44 درصد جمعیت 
کشــور به نوعى دچار اختالالت روانى هستند و حدود 
66 تا 75 درصد این افراد براى درمان به روان پزشکان، 

روان شناســان و متخصصان ســالمت روان مراجعه 
نمى کنند. 

خودکشــى که یکى از محصوالت اختالالت روانى در 
جامعه است، وضعیت خوبى ندارد. طبق گزارش پزشکى 
قانونى در ســال 99 در ایران 5542 نفر جان خود را به 
دلیل خودکشى از دست دادند. آمارهاى غیر رسمى نیز از 
«اقدام» به خودکشى بیش از یک میلیون ایرانى در سال 

خبر مى دهد.
بدیهى است تعداد افرادى که «افکار خودکشى» دارند، 
بسیار بیشتر از آمارهاى اعالم شده است. اما از آنجا که 
سازوکار دقیقى براى سنجش افکار خودکشى در کشور 
وجود ندارد، یا معموًال افراد تمایل به بیان و آشکار کردن 
افکار خودکشى خود ندارند، آمار دقیقى از این موضوع در 

دسترس نیست.

در یک مورد پزشکى تکان دهنده، انجام تست کرونا بر 
روى مردى جوان فاجعه آفرید. این اتفاق زمانى رخ داد 
که قربانى 40 ساله اهل جمهورى چک پس از انجام تست 

کرونا دچار نشت مایع مغزى نخاعى از طریق بینى شد.
اگرچه آزمایش وى منفى اعالم شــد، اما او از ســوراخ 
بینى راست خود دچار آبریزش شــد. این بیمار در ابتدا با 
خیال اینکه احتماًال آبریزش بینى او بخاطر آلرژى باشد 
عالئم را نادیده گرفت. اما با ادامه دار شدن آبریزش بینى 
تصمیم گرفت با پزشک مشــورت کند. پزشکان پس از 
بررسى متوجه ترشح واضح مخاط از طریق بینى شدند و 

بالفاصله آزمایش سى تى اسکن روى بیمار انجام شد.

پس از اسکن مشخص شد این مرد دچار آسیب دیدگى 
استخوان پریزیونى شده که بینى و مغز را از یکدیگر جدا 
مى کند. در این بررسى نشــت CSF تشخیص داده شد 

که مایع شفاف مغز و نخاع از طریق بینى خارج مى شود.
پزشکان براى این مرد آنتى بیوتیک تجویز کردند و او سه 
هفته بعد بهبود یافت. البته این بیمار حس بویایى سوراخ 

بینى سمت راست خود را از دست داده است.
گفتنى است که نشت هاى CSF عمدتاً خطرناك هستند، 
زیرا مى توانند مننژیت و عفونت هاى غشــاهاى اطراف 
مغز و نخاع را ایجاد کنند. افراد مبتال به نشت CSF اغلب 

دچار مشکالت جدى مى شوند.

به اعتقاد االزهر، آماده کردن صبحانه براى همسر یکى 
از وظایف زن بوده و در صورت اســتنکاف مرتکب گناه 

شده است.
یکى از علماى االزهر در استفتاى خود تأکید کرده است، 
آماده کردن صبحانه توســط زن براى همسر به استناد 
مذهب مالکى واجب بوده و سرپیچى از آن گناه محسوب 
مى شود. احمد المالکى، پژوهشــگر و محقق اسالمى 
دانشگاه االزهر گفته است، خدمت زنان به همسرانشان 
در خانه امرى واجب بوده و ایــن امر مورد تأکید مذهب 

مالکى و دیگر علماى اسالمى است.

به گفتــه مالکى، آمــاده نکردن صبحانه توســط زن، 
شــوهرش را با مشــکل مواجه مى کند. زنى هم که از 
خواســت شــوهرش اطاعت نکند گناهکار محسوب 

مى شود.
به اعتقاد این پژوهشگر، بسیارى از مشکالت زناشویى که 
منجر به طالق مى شوند از مسائلى همچون استنکاف از 
آماده کردن صبحانه آغاز مى شود. مرد باید متعهد به کار 
در بیرون منزل و تأمین هزینه ها باشــد و زن نیز موظف 
به رتق وفتق مسائل داخل منزل است، او این کار را باید 

انجام دهد وگرنه مرتکب گناه مى شود.

«فایننشال تایمز» نوشت: مذاکرات مخفیانه بین دشمنان 
قدیمى در جریان است و رهبرانى که سال ها با یکدیگر 
دشــمن بوده اند، پیام رد و بدل مى کنند. اکنون شاهد 
کاهش تنش بین کشــورهایى هســتیم که همواره در 
خاورمیانه با یکدیگر رقیب بوده اند. این موضوع 18 ماه 
پیش در منطقه اى که از رقابت و اختالفات آسیب دید، 

غیرقابل تصور بود.
در ادامه این مطلب آمده است: بر اساس شنیده ها االن 
بغداد میزبان واضح ترین نمونه تغییر در منطقه است، به 
طورى که از آوریل سه دور مذاکرات در بغداد بین ایران 
و عربستان به عنوان رقباى مهم منطقه اى انجام شده 

است.
«محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودى که در پى 
همه گیرى و سقوط قیمت نفت در سال گذشته مى خواهد 
بیشــتر بر برنامه هاى خود براى مدرن سازى پادشاهى 
تمرکز کند، در ماه آوریل گفت که تمایل دارد رابطه خوب 

و مثبتى با جمهورى اسالمى ایجاد کند.
ایران هــم متقابًال اقــدام به تنش زدایى کرده اســت. 
ابراهیم رئیســى، رئیس جمهور جدید این کشور گفت 
که مى خواهد دست دوســتى و برادرى را به سوى همه 
همسایگان دراز کند. مذاکرات محرمانه ریاض و تهران 
بیشتر بر حوثى هاى مورد حمایت ایران در جنگ داخلى 
یمن متمرکز شــد. ریاض در این درگیرى براى مقابله 
با حوثى ها مداخله کرده اســت. دیپلمات ها مى گویند 
شاهزاده محمد بن سلمان براى پایان دادن به این جنگ 

جدى تر شده است.
ریاض و تهــران همچنین در مــورد احتمــال افتتاح 
کنسولگرى هایشان در کشــور مقابل به عنوان اقدامى 
براى نشان دادن حســن نیت خود بحث کرده اند. گفته 

مى شود کنسولگرى سعودى ها در مشهد و کنسولگرى 
ایران در جده باز مى شود.

ریاض و تهران در سال 2016 پس از اعدام یک روحانى 
ارشد شیعه توسط عربستان و تعرض به سفارت عربستان 

در ایران روابط خــود را قطع کردند. ریاض ســپس از 
تصمیم ترامپ در ســال 2018 مبنى بر کنار گذاشــتن 
توافق هســته اى تهران با قدرت هاى جهانى و اعمال 

تحریم هاى فلج کننده علیه ایران حمایت کرد.

تحلیلگران مى گویند پیروزى «جو بایدن» و قول او مبنى 
بر بازگشــت به برجام  و بازبینى روابط خود با عربستان 
سعودى، در تجدیدنظر ریاض در مواضعش علیه ایران 

مؤثر بوده است.

یک گام روبه جلوى دیگر در روابط بین ایران و عربستان

کنسولگرى ها باز مى شوند

چند میلیون ایرانى اختالل روانى دارند؟ 

 اخذ مالیات از لوکس نشینان

روایتى جدید از روند درمان آیت ا... شاهرودى

بازداشت 79 عضو یک تور مختلط

بالیى که تست کرونا بر سر یک مرد آورد! 

زن باید براى همسرش صبحانه درست کند! 

با توجه به گزارش دیوان محاســبات مبنى بر صفر بودن 
اجراى مالیات خانه و خودروهــاى لوکس به جهت عدم 
تصویب مقررات در دولت، معاون ســازمان امور مالیاتى 
توضیحاتى درباره اقدامات و آمادگى این سازمان براى اخذ 

مالیات از لوکس نشینان ارائه کرد.
پیش از این دیوان محاســبات گزارش نظارت مستمر بر 
اجراى بودجه 1400 را منتشــر کرد کــه طبق آن اجراى 
مالیات بر خانه هاى لوکس و خودروهاى لوکس به جهت 

عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.
در این زمینــه، محمود علیزاده - معــاون فنى و حقوقى 
ســازمان امور مالیاتى - درباره آخریــن وضعیت اجراى 
مالیات خانه و خودروهاى لوکس توضیح داد: مالیات خانه 
و خودروهاى لوکس در سال گذشته منوط به آیین نامه اى 
بوده که باید توسط دولت تصویب مى شده است که پیش 
نویس این آیین نامه در موعد مقرر از ســوى سازمان امور 
مالیاتى تنظیم و از طریــق وزارت امور اقتصادى و دارایى 

به دولت تقدیم شــد، اما دولت آن را تصویب نکرده است 
تا برمبناى بودجه سال گذشته مالیات خانه و خودروهاى 

لوکس اخذ شود. 
وى افزود: درباره مالیــات خانه و خودروهاى لوکس براى 
سال جارى نیز باز هم در موعد مقرر آیین نامه هاى مربوطه 
توسط ســازمان تنظیم و تقدیم دولت شد و در کمیسیون 
اقتصادى دولت هم تصویب شد که ان شاءا... پس از طرح 
در هیئت دولت و تصویب آن، مکانیسم اخذ این مالیات آماده 

است و بالفاصله این قانون اجرا خواهد شد. 
براساس قانون، خودروهاى لوکس خودروهایى هستند که 
در انتهاى سال 1400 قیمت ساخت یا واردات آن، باالى 
یک میلیارد تومان باشــد که قیمت این خودروها توسط 
سازمان امور مالیاتى اعالم مى شود و مالکان این خودروها 
باید تا بهمن ماه سال جارى این مالیات را پرداخت کنند. در 
غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نیستند و باید 

مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال پرداخت کنند. 

فرزند مرحوم آیت ا... هاشمى شاهرودى، رئیس سابق 
مجمع تشخیص مصلحت نظام روایتى متفاوت درباره 

علت مرگ پدرش را مطرح کرده است.
او گفته اســت: رهبر انقالب به پــدرم گفتند من حرف 
محافظان و پزشــکانم را بى چون و چرا قبول و گوش 
مى کنم. حرف پزشــک خود را گوش بده، پدرم گفت 
چشم. ولى بعد ازآن استاد طب اسالمى رأى پدرم را زد و 

متأسفانه زمان گذشت.
به گفته فرزند رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام، آیــت ا... شــاهرودى ســرطان خوش خیمى 
داشــت که با یــک عمــل جراحى برطرف مى شــد 
ولى دســتورات طب اســالمى فاصله انداخت و دیگر 
عمل هاى جراحى بعدى و ســفر به آلمــان هم نتیجه 

نداد.

فرمانــده انتظامى گیالن از دســتگیرى 79 عضو یک 
گروه گردشــگرى مختلط با هدف ترویج عرفان هاى 

نوظهور خبر داد.
به گزارش «مهر»، ســردار عزیزا... ملکى گفت: در پى 
دریافت خبرى مبنى بر اینکه افرادى در فضاى مجازى 
از طریق کالهبــردارى، دریافت وجه و برپایى تورهاى 
گردشگرى غیرمجاز، اقدام به تبلیغ و ترویج عرفان هاى 
نوظهور مى کنند، بررســى موضوع به صورت ویژه در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
وى گفت: مأموران پلیس امنیت عمومى گیالن، عوامل 
این گروه گردشــگرى غیرمجاز را رصد و اعضاى آن 
را حین برگزارى محافل ترویــج عرفان هاى کاذب در 
مناطق جنگلى پرت و دورافتاده یکى از شهرستان هاى 
استان شناسایى کردند. این تعداد 27 نفر خانم و 52 نفر 

مرد بودند که  دستگیر شدند.
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آسمانى شدن چهارمین شهید 
مدافع سالمت 

محمد معینـى نجف آبـادى، مدیر داروخانه بیمارسـتان 
کـودکان امام حسـین(ع) بر اثـر ابتال به کرونـا به جمع 
شهداى مدافع سـالمت اسـتان اصفهان پیوست. دکتر 
مهرداد معمارزاده، رئیس مرکز فوق تخصصى کودکان 
حضرت امام حسـین(ع) با اعالم ایـن خبر گفت: محمد 
معینى نجف آبادى 11 سال سابقه خدمت داشت. وى با 
اشاره به اینکه معینى از 27 مردادماه به کرونا مبتال شد، 
گفت: این شهید مدافع سـالمت از دوم شـهریورماه در 
بخش آى سى یو بیمارستان فارابى بسترى شد، اما روز 
جمعه 19 شهریورماه درگذشت و روز شنبه20 شهریورماه 

در گلستان شهداى اصفهان به خاك سپرده شد.

بسترى 2987 بیمار کووید  
2987 بیمـار کوویـد19 در بیمارسـتان هاى اسـتان 
اصفهان بسترى هسـتند که از این تعداد 436 بیمار در 
بخش هاى آى سى یو بسترى هسـتند. در طول شبانه 
روز منتهى به یکشنبه21 شهریورماه 420 بیمار جدید 
مبتـال بـه کرونـا در بیمارسـتان هاى اسـتان اصفهان 
بسترى شدند. در این مدت همچنین 46 بیمار مشکوك 
و قطعـى کرونایى در اسـتان اصفهان فـوت کردند که 

تست 32 بیمار مثبت بود.

هنرمندان 
سینمایى واکسینه مى شوند

معاون امور هنرى و سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسـالمى اصفهان گفت:در آسـتانه روز ملى سـینما، با 
هماهنگى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان و کاشان، 
تمامى هنرمندان سینماى استان تا آخر این هفته واکسن 
کرونا دریافت مى کنند. محمدحسین محمدى فشارکى 
افزود: واکسیناسیون هنرمندان عضو صندوق اعتبارى 

هنر استان در حال انجام است.

به روزرسانى شبکه مخابراتى 
در راسـتاى ارتقا تجهیزات مخابراتـى، عملیات بهینه 
سـازى تجهیزات و زیرسـاختهاى مخابراتى به منظور 
برگرداندن تجهیزات انتقال در ایسـتگاه هاى نهضت 
آبـاد - حاجى آبـاد (توابع تیران شـهر) صـورت خواهد 
پذیرفت. به گـزارش روابط عمومـى مخابرات منطقه 
اصفهان، در اثر این عملیات کلیه ترافیک هاى اینترنت، 
موبایل– دیتا و سوئیچ از ساعت 9  الى 11 و13  الى 15 
در تاریخ سه شنبه 23 /06 /1400 (در دو بازه زمانى هر 
کدام به مـدت دو سـاعت احتمال قطعى و دو سـاعت 
احتمال اختالل) جهت برگردان در ایستگاه هاى نهضت 
آباد و حاجى آباد (توابع تیران شهر)  مواجه خواهند شد.   

تخلیه لجن تصفیه خانه  
به گزارش روابط عمومى آبفاى ورزنه، حوض بى هوازى 
دوم تصفیه خانه فاضالب که در شش ماه گذشته براى 
خشک شدن لجن از مدار بهره بردارى خارج شده بود در 
ابتداى شهریور ماه تخلیه و مجدداً در مدار بهره بردارى 

قرار گرفت.

توسعه شبکه آبرسانى   
توسعه شبکه آب شرب در محله کاوه شهر داران به طول 
حدود200 متر انجام شد. به گزارش روابط عمومى آبفا 
منطقه فریدن،همچنین در عملیاتى دیگر شکسـتگى 
خط انتقال اصلى 250 شهر داران واقع در بلوار طالقانى 

به سمت کمربندى الیگودرز اصالح شد.

صدور مجوز احداث بیمارستان 
سـخنگوى کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس از 
موافقت وزارت بهداشـت با احـداث بیمارسـتان 250 
تختخوابه بهارستان خبر داد. زهرا شیخى سه ماه پیش 
در نامه درخواست خود خطاب به وزیر بهداشت با اشاره 
به تفاهم نامه منعقده بین شرکت عمران شهر بهارستان 
(زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازى) و دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان خواستار صدور مجوز آن شده بود.

خبر

معاون بهبود تولیدات گیاهى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان با بیان اینکه توسعه کشت محصوالت 
گلخانه اى همچنان در دستور کار سازمان جهاد کشاورزى 
اســت، بیان کرد: در چند ســال گذشــته سطح کشت 
محصوالت گلخانه اى استان از حدود هزار هکتار به حدود 

2400 هکتار رسیده است.
اصغر رستمى اظهار کرد: یکى از مواردى که در اصفهان 
پتانســیل باالیى دارد کارگو ترمینالى است که در محل 
فرودگاه شهید بهشتى ایجاد شده است و حدود دوسال 
است هفته اى سه پرواز چارتر از محصوالت کشاورزى را 

به کشور هاى مختلف صادر مى کند.

رستمى با اشــاره به اینکه امیدوارم شرایط پروازى این 
فرودگاه به تمام کشــورهاى مورد تقاضاى محصوالت 
کشاورزى فراهم شــود که بتوانیم از این پتانسیل نیز در 
استان استفاده کنیم، بیان کرد: انواع فلفل دلمه اى، انواع 
گوجه فرنگى، خیار و بادمجان عمده محصوالت صیفى 

جات اصفهان هستند.
اصغر رستمى خاطرنشــان کرد: در حال حاضر صادرات 
استان در حد مطلوب است توصیه مى کنیم تشکل هاى 
گلخانه اى و اتحادیه ها در شهرستان ها شکل بگیرد، در 
برخى شهرســتان ها این اتفاق افتاده است این موضوع 

مى تواند روند بسته بندى و صادرات را رونق دهد.

معاون هماهنگى امور استاندارى اصفهان با بیان اینکه شیوع 
ویروس کرونا، صنعت و اشتغال استان اصفهان را تحت تاثیر 
قرار داد و چند هزار کارگر اصفهانى را متقاضى دریافت بیمه 
بیکارى کرد، اظهار داشت: همه گیرى بیمارى کووید-19 
تاکنون 37 هزار میلیارد تومان به درآمد اســتان اصفهان 

آسیب وارد کرده است.  
سید حسن قاضى عسگر با بیان اینکه معاونت امور هماهنگى 
استاندارى اصفهان در دو سال گذشته پیگیر مصوبه هاى 
ستاد ملى کرونا و دســتورالعمل هاى مربوط به پرداخت 
تسهیالت به کسب و کارهاى آســیب دیده از کرونا بود، 
اظهارکرد: این مقدار تسهیالت تا تابستان امسال و در قالب 

بیش از 19 هزار فقره وام پرداخت شده است.
معاون هماهنگى امور استاندارى اصفهان با بیان اینکه شیوع 
ویروس کرونا، صنعت و اشتغال استان اصفهان را تحت تاثیر 
قرار داد و چند هزار کارگر اصفهانى را متقاضى دریافت بیمه 
بیکارى کرد، اظهار داشت: همه گیرى بیمارى کووید-19 
تاکنون 37 هزار میلیارد تومان به درآمد اســتان اصفهان 

آسیب وارد کرده است.
وى با اشاره به اینکه این رقم خسارت توسط گروه اقتصادى 
اتاق بازرگانى اصفهان برآورد شــده اســت، اضافه کرد: 
بیشترین خسارت مربوط به صنعت گردشگرى، هتلدارى، 

بومگردى، رستوران ها و تاالرها بوده است.

کرونا چقدر به درآمد اصفهان 
خسارت زد؟

صادرات محصوالت کشاورزى 
استان با هفته اى 3 پرواز

در پى دعوت رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان 
از آیت ا... رئیسى براى ســفر به اصفهان، رئیس جمهور به 
معاونان خود دســتور داد تا مقدمات این سفر برنامه ریزى 
شود.به گزارش خبرگزارى فارس، پس از آغاز به کار رسمى 
دولت سیزدهم، مسؤوالن شهرى و استانى و اقشار مختلف 
مردم استان اصفهان با ارسال نامه هایى از آیت ا... رئیسى، 
رئیس جمهور جدید درخواست کردند که به اصفهان سفر 
کنند.این درخواســت ها پس از ســفرهاى استانى رئیس 
جمهور به استان هاى مختلف، شــدت گرفت و به همین 

دلیل آیت ا... رئیسى از معاونان خود خواست تا مقدمات این 
سفر برنامه ریزى شود.

در این راستا غالمحسین اسماعیلى، مسوول دفتر رئیس 
جمهور طى نامه اى خطاب به صولــت مرتضوى معاون 
اجرایى رئیس جمهور اعالم کرد که نامه عباس مقتدایى، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى در 
دعوت از رئیس جمهور به استحضار آیت ا... رئیسى رسید و 
رئیس جمهور درخواست برنامه ریزى الزم براى انجام این 

سفر را داشت.

آیت ا... عباسعلى سلیمانى نماینده ولى فقیه و امام 
جمعه کاشــان به دلیل ابتال به کرونا در یکى از 

بیمارستان هاى این شهرستان بسترى شد.
رییس دانشــگاه علوم پزشکى کاشان شنبه شب 
در این خصوص گفــت: حال عمومــى آیت ا... 
سلیمانى مساعد است. سیدعلیرضا مروجى دلیل 
بسترى امام جمعه کاشــان را لزوم تزریق برخى 

داروهاى بیمارستانى براى تسریع در روند درمان 
عنوان کرد.

آیت ا... سلیمانى مرداد 1399 از سوى رهبر معظم 
انقالب به عنوان نماینده ولــى فقیه و امام جمعه 
کاشان منصوب شد؛ وى پیش از این به مدت 12 
سال نماینده ولى فقیه در سیستان و بلوچستان و 

امام جمعه زاهدان بود.

فرمانده انتظامى شهرستان 
گلپایــگان گفــت: پس از 
تعقیــب و گریز مســلحانه 
موفق شدیم یک متهم نزاع 

و درگیرى را دستگیر کنیم.
سرهنگ على سبحانى اظهار 
کرد: صبح روز یکشنبه فردى 
که به اتهــام نزاع و درگیرى 
تحت تعقیب بود و حکم جلب 
وى صادر شــده بود توسط 
ماموران نیروى انتظامى در 
خیابان اصلى شهر گلپایگان 
شناسایى شد، اما زمانى که متهم خودروى نیروى انتظامى را مشاهده کرد به سمت بازار فرش فروش ها 
متوارى شد.وى ادامه داد: جانشین کالنترى 11 به تعقیب وى مى رود، اما متهم مسلح بوده و به پاى این 
مأمور نیروى انتظامى شلیک مى کند، سپس سریع  تیم هاى عملیاتى تشکیل شد و مکان هایى که تصور 
مى کردیم ممکن است در آن مخفى شود تحت کنترل قرار دادیم که نهایتا بعد از گذشت یک ساعت در 
خیابان شهید هاشمى متهم رویت شد که دوباره اقدام به فرار و تیراندازى کرد و ماموران هم به تیراندازى 

متقابل پرداختند.
فرمانده انتظامى شهرستان گلپایگان با اشاره به اینکه در چنین مواقعى باید مراقب باشیم تا به افراد دیگر 
صدمه اى وارد نشود، گفت: متهم به سمت پمپ بنزین متوارى شد و مجدد به خیابان شهید هاشمى باز 
مى گردد و با تهدید اسلحه به داخل منزل پیرمردى که دِر خانه اش باز بوده رفت و داخل سرویس بهداشتى 

مخفى شد. بعد از اینکه اطالع پیدا کردیم سریع به مکان مذکور رفتیم و سرانجام متهم دستگیر شد.
سبحانى یادآور شد: سالح، قمه، پنجه بکس و 36 فشنگ از متهم کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده 

به مراجع قضایى تحویل داده  خواهد شد.

سرپرســت اداره مطالعــات و برنامه ریزى معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان گفت: 
در نقاط مختلفى از شــهر برخى شهروندان نسبت 
به کمبود فضاى پارك خودروها اعتراض دارند، اما 
واقعیت این است که توسعه فضاى پارك به نوعى 
باید مدیریت شده باشــد؛ قرار نیست همه شهر را 

پارکینگ کنیم.
جمشــید لقایى با اشــاره به افزایش ظرفیت پارك 
1300 خــودرو در پارکینگ هاى شــهر اصفهان، 
اظهار کرد: در راســتاى رفع کمبودهاى مربوط به 
پارك خودروها، مطالعات زیــادى در ادوار مختلف 
انجام و بخشى از آنها اجرا شــده، اما همیشه نقطه 
مشترك داشته که در موارد الزم نیاز است ظرفیت 
پارکینگ به صورت متمرکز در نقاطى از شــهر در 

قالب پروژه هاى احداث پارکینگ اضافه شود.
وى افزود: در این راستا یکى از بزرگترین پروژه ها، 
احداث پارکینگ زیرسطحى خیابان توحید با ظرفیت 
فضاى پارك 370 خودرو است که با توجه به تمرکز 
واحدهاى تجــارى در این محدوده از شــهر مورد 

نیاز بود.
سرپرست اداره مطالعات و برنامه ریزى معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره به تملک 
کاربــرى پارکینگ در میدان شــهدا، تصریح کرد: 
بخشى از زمین این پارکینگ در محدوده منطقه یک 
و بخشى در محدوده منطقه سه شهردارى قرار دارد.
وى بــا بیان اینکه در خیابان شــهید بهشــتى نیز 

عرصه یکى از گاراژها پــس از توافق براى تملک 
به پارکینگ تبدیل خواهد شد گفت: در ضلع جنوب 
شــرقى میدان 25 آبان (در محدوده منطقه هفت 
شــهردارى اصفهان) براى عرصــه اى با کاربرى 
پارکینــگ توافقات الزم با مالک انجام شــده و به 

زودى تملک انجام مى شود.
لقایى با تاکید بر اینکه در مناطق 14 و 10 شهردارى 
نیز عرصه هایى بــراى احــداث پارکینگ تملک 
مى شود، اظهار کرد: سال گذشته پارکینگ عسکریه، 
پارکینگ زیرسطحى خیابان اردیبهشت با ظرفیت 
103 خودرو، پارکینگ گلستان شــهدا، پارکینگ 
لسان االرض در محدوده تخت فوالد افتتاح شد و در 

اختیار شهروندان قرار گرفت.
وى ادامــه داد: پارکینگ مشــارکتى نبش خیابان 
سنبلســتان در زمینى به مســاحت دو هزار و 500 
مترمربع با ظرفیــت 350 خودرو نیز در حال احداث 

است.
سرپرست اداره مطالعات و برنامه ریزى معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان ادامه داد: در نقاط 
مختلفى از شهر برخى شهروندان نسبت به کمبود 
فضاى پارك خودروها اعتراض دارند، اما واقعیت این 
است که توسعه فضاى پارك به نوعى باید مدیریت 
شده باشد؛ قرار نیست همه شهر را پارکینگ کنیم 
بلکه الزم است در بعضى از نقاط شهر حمل و نقل 
عمومى توسعه یابد و محدودیت براى تردد خودروها 

ایجاد شود.

برنامه ریزى مقدمات سفر رئیسى به اصفهان

امام جمعه کاشان بسترى شد

ماجراى تعقیب و گریز دیروز پلیس با یکى از اشرار مسلح

درگیرى مسلحانه در گلپایگان 

قرار نیست همه شهر را پارکینگ کنیم

مدیرکل زمین شناسى و اکتشافات معدنى استان اصفهان 
گفت: خط دوم مترو و رینگ چهارم ترافیکى اصفهان به 

شدت در معرض پدیده فرونشست قرار دارد.
رضا اسالمى ظهر یکشنبه در نهمین جلسه علنى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان با اشاره به وضعیت اسفناك شهر 
اصفهان در زمینه فرونشســت زمین اظهار داشت: باید 
توجه داشت که براى مثال در میدان حبیب آباد در برآورد 
انجام شده از سال 1350 تا سال 1390 حدود 40 سانتى متر 
فرونشست زمین را شاهد بوده ایم که این امر از سال 1379 

و به دنبال بسته وباز شدن زاینده رود تشدید شده است.
وى با بیان اینکه صدور مجوزهاى حفرچاه براى کشاورزى 
در حاشیه رودخانه زاینده رود وضعیت امروز اصفهان را رقم 
زده است، ادامه داد: این در حالى است که این امر همچنان 

البته بدون مجوز در حال انجام است.
اسالمى با اشاره به شناسایى 22 گسل در شهر اصفهان 
ابراز داشت: این گســل ها فعالیت آن چنانى نداشته اند به 
جز ســال 95 و زلزله در حبیب آباد که 4/5 ریشــتر بود و 
اگر این زلزله در حال حاضر اتفــاق بیفتد خطرات زیادى 

خواهد داشت.
وى با بیان اینکه فرونشست زمین در ورزشگاه نقش جهان 
و حبیب آباد قابل بهبود نیست، گفت: حتى اگر زاینده رود 
هم به صورت دائمى باز باشد شاید هزار سال زمان الزم 

است تا این فرونشست مدیریت شود.
مدیرکل زمین شناسى و اکتشافات معدنى استان اصفهان 
با بیان اینکه فرونشست زمین جهت حرکت آب هاى شور 
و شیرین را نیز تغییر داده اســت، ابراز داشت: در گذشته 
جهت حرکت آب از سمت کاشان به سمت دریاچه نمک 
بود و امروز آب هاى شور از دریاچه نمک به سمت اصفهان 
در حال حرکت است و این امر منابع آب شیرین را تهدید 

مى کند.
وى با بیان اینکه در جاده اصفهان – شهرضا، محور زواره، 
محور مشکات، مسیر خط دوم مترو اصفهان و رینگ شرق 
اصفهان، در معرض فرونشست اســت، افزود: اصفهان 
تنها شهرى است که فرونشست به بافت شهرى آن نفوذ 

کرده است.
اسالمى با بیان اینکه همه اســتان ها درگیر فرونشست 
هستند، ادامه داد: جنس خاك در شهرهاى مختلف متفاوت 
است، در اصفهان خاك رسوبى داریم و در تهران ماسه و 
در این شرایط با چالش جدى فرونشست در شهر اصفهان 

رو به رو هستیم.
وى با بیان اینکه انتقال آب از گلپایــگان به قم منجر به 
وقوع 19 سانتى متر فرونشست در شهرى شده که میزان 
بارندگى آن باالتر از میانگین است شده، اضافه کرد: این 

فرونشست در گلشهر ساالنه 19/5 سانتى متر است.
مدیرکل زمین شناسى و اکتشافات معدنى استان اصفهان 
با بیان اینکه درصد مساحت فرونشست استان ها در سال 
98 توسط وزارت راه و شهرسازى سنجیده شده و در استان 
اصفهان دو هزار و 30 کیلومتر فرونشســت اعالم شــد، 
ادامه داد: پس از اعالم این نتایج بررسى در سازمان زمین 
شناسى انجام و در اسفند 98 به هشت هزار و 230 کیلومتر 
فرونشست در این استان رسیدیم و در اسفند 99 این میزان 
به 11 هزار و 700 کیلومتر رســید، در خرداد 1400 نیز به 
بیش از 12 هزار کیلومتر رسید و این در حالى است که ما 
تنها 14 دشــت از 35 دشت اســتان اصفهان را در زمینه 

فرونشست مورد بررسى قرار داده ایم.
وى با بیان اینکه از سال 98 تاکنون 560 نفر بار وضعیت 
فرونشست در 14 دشت اســتان اصفهان با دقت بررسى 
شده است، تصریح کرد: تصاویر رادار شهر اصفهان نشان 
مى دهد که در سال 95 باالترین نرخ فرونشست در شرق 
اصفهان و منطقه فرودگاه بوده اســت، در سال 97 غرب 
اصفهان وضعیت بدترى از شــرق پیدا کرد و در مناطقى 
مانند رهنان، خانه اصفهان و خیابان امام خمینى (ره) به 

عدد فرونشست ساالنه 18.5 سانتى متر رسیدیم.
اســالمى با بیان اینکه فرونشســت همانند یک نعل از 
شمال به جنوب شــهر اصفهان در حال پیشروى است، 
ابراز داشــت: اگر امروز فکرى به حال فرونشست شمال 
اصفهان نکنیم حدود 6 سال آینده در همه نقاط شهر دچار 

مشکل مى شویم.
وى با بیان اینکه در ضلع شــمالى میــدان نقش جهان 
داراى فرونشست جدى هستیم، ابراز داشت: علت اینکه 
پس از 10 سال همچنان معماران نتوانسته اند این سازه را 

ساماندهى کنند نشست پِى هاى مسجد است.
اسالمى با بیان اینکه سدیم خاك اصفهان بسیار باال است 
و رسوبات آن دانه ریز است، اضافه کرد: بر روى این خاك 
نمى توان در صورت فرونشست اقدامى براى ساماندهى 

انجام داد.
وى با بیان اینکه به دلیل وجود پایگاه هشــتم شــکارى 
اجازه پایش ضلع غربى از منطقه فرودگاه اصفهان را به ما 
ندادند، ادامه داد: این در حالى است که در تصاویر هوایى 
شاهد فرونشست هستیم و با نشست هر بار بوئینگ این 

فرونشست تشدید مى شود.
مدیرکل زمین شناسى و اکتشافات معدنى استان اصفهان 
با بیان اینکه در آبان ماه اطالعات دقیق فرونشســت در 
اصفهان را اعالم خواهیم کــرد، اضافه کرد: تخصص ما 
اعالم وضعیت اســت و این کار را با دقت انجام داده ایم 
و باید این نتایج هر چــه زودتر براى فرونشســت چاره 

اندیشى شود.
وى با بیان اینکه نباید زایــش زاینده رود را از آن بگیریم، 
ادامه داد: این شرایط در کنار وجود 43 هزار حلقه چاه در 
اصفهان که از آبخوان ها برداشت مى کنند حال اصفهان 

را وخیم کرده است.

کدام مناطق شــهر اصفهان بیشترین 
فرونشست را دارند؟

معاون برنامه ریزى و توسعه ســرمایه انسانى شهردارى 
اصفهان هم در این جلسه گفت: بحران فرونشست زمین 
در همه مناطق اصفهان اتفاق افتاده، اما وضعیت مناطق 
شمالى اصفهان مساعد نیست و اگر در سطح ملى به این 
معضل نپردازیم، در آینده امکان حل بسیارى از معضالت 

اصفهان وجود نخواهد داشت.
علیرضا صادقیان خاطرنشــان کرد: بر اســاس نقشــه 
فرونشســت زمین در اصفهان در مناطق جنوبى شامل 
مناطق 13، 5، 6 و 4 به دلیل نــوع خاك بین صفر تا یک 
سانتیمتر فرونشست زمین داریم و در مناطق شمالى شامل 

11، 8، 7 و 15 حدود 17 میلیمتر فرونشست داریم.
وى با بیان اینکه این بحران در همه مناطق اصفهان اتفاق 
افتاده، اما وضعیت مناطق شــمالى مساعد نیست، گفت: 
سال هاى قبل چهار ایستگاه ثابت آر تى کى (RTK)  در 
شهر اصفهان راه اندازى کردیم که هدف تسهیل کارهاى 
نقشه بردارى در سطح شهر بود، اما در مطالعات فرونشست 
هم استفاده شد و دو سال است داده هاى این ایستگاه ها 

را بررسى کرده ایم.
معاون برنامه ریزى و توسعه ســرمایه انسانى شهردارى 
اصفهان ادامه داد: ایســتگاه منطقه 2 فقط 166 میلیمتر 
فرونشست کرده که خطر بزرگى است و ایستگاه منطقه 14 
حدود 168 میلیمتر، ایستگاه سالن اجالس سران 2 میلیمتر 
و منطقه 13 ثابت بوده و فرونشســت نداشــته است که 

نقشه هاى هوایى نیز این داده ها را تایید مى کند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین بارگذارى بر روى 
مناطق شمال شهر اصفهان با بیشترین فرونشست زمین 
انجام شده، تاکید کرد: باید نگاهى به ارتفاعات بخشى از 
مناطق شهر داشته باشیم و ارتفاع را با میزان فرونشست 

متناسب کنیم.
صادقیان با اشــاره به اینکه برخى از ایســتگاه هاى خط 
یک قطار شهرى اصفهان دچار فرونشست شده است و 
ایستگاه هاى خط دو در مســیر فرونشست است، گفت: 
جانمایى رینگ یک تا چهار شــهر اصفهان را بررســى 
کردیم و متوجه شــدیم دقیقا رینگ چهارم در محدوده 

فرونشست زمین است.

2 مدیر ارشد استان در جلسه دیروز شوراى شهر تشریح کردند

 واقعیت هاى هولناك 
فرونشست اصفهان
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تاسیس
شرکت سهامى خاص روشــا انرژى ایرانیان درتاریخ 1400/06/13 به شماره ثبت 68625 به شناســه ملى 14010243724 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور 
پروانه فعالیت نمیباشد : طراحى اجرا و راه اندازى ( پیمانکارى ) نیروگاه هاى خورشیدى و پروژه هاى حوزه صنعت برق و صنعت و ساختمان درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزاده ابراهیم ، خیابان اردیبهشت ، کوچه نگارستان [مادى فرشادى- 31] ، پالك - 26 ، طبقه منفى 1 کدپستى 
8134846411 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شــماره 1400158910 مورخ 1400/06/01 نزد بانک کارآفرین شعبه 
مطهرى اصفهان با کد 5300272 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على محمد تیمورى اوغاز به 
شماره ملى 0946957118 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهره تحویلیان به شماره ملى 
1286619033 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى نوید نورى به شماره ملى 3830083920 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى کریم رستمى 
ذهابى به شماره ملى 3360135512 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى امید محمدى به شماره ملى 3830076916 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188460)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سخا مهر اسپادانا درتاریخ 1400/06/11 به شــماره ثبت 68616 به شناسه ملى 14010242003 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پست هاى توزیع و الکترونیک 
عام و خاص - ارایه سرویس ایاب ذهاب به صورت درون شهرى به ادارات و مدارس ، موسسات و ارگان ها، کارخانجات و شرکت هاى دولتى و غیر دولتى و اشخاص 
حقوقى و حقیقى - تامین نیروى انسانى موقت و متخصص براى اشخاص حقیقى و حقوقى و در جهت اهداف شرکت - عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى - اخذ 
وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج 
از کشور - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله قائمیه ، کوچه الله 5 ، کوچه شهید 
اصغر هالویى [72] ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8178737866 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
50000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 323617 مورخ 1400/04/21 نزد بانک صادرات 
ایران شعبه خیابان حکیم شفائى با کد 3236 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على آقا داوود جلفایى به شماره ملى 
1271377594 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید محمد جواد موسوى به شماره ملى 1282729721 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد شاهنظرى درچه به شماره ملى 1289111510 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل 
یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه جمالى دنبه به شماره ملى 1292039035 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم صفورا کرمى به شماره ملى 1292727020 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188470)

آگهى تغییرات
شرکت ماشین سازى آتى مهر نگین اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 58592 و شناسه ملى 14006819808 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : رضا حاجى رستم1287565786 به سمت رئیس هیات مدیره و محمدرضا حقیقى پوده 5129540832 به سمت عضو هیات مدیره و مسعود صبا 0793341779 به سمت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188448)

آگهى تغییرات
شرکت سالمت تجهیز فرتاك سهامى خاص به شماره ثبت 62899 و شناسه ملى 14008536046 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/08 آقاى على محسنى خوراسگانى 
به شماره ملى 1270691597 بسمت رئیس هیات مدیره ، آقاى رسول صفائى پور به شماره ملى 1293262951 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، خانم زهره مقیمى خوراسگانى به 
شماره ملى 1283828723 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با 

مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188463)

21 شهریورماه همزمان با روز ملى سینما موزه سینماى 
ایران، بخــش هایــى از گفتگوى تفصیلى «رســول 
صدرعاملى با «فریــدون جیرانى» از چهره هاى ماندگار 
و نامدار سینماى ایران را منتشــر کرده است که در زیر 

مى خوانید.
رســول صدرعاملى نویســنده، کارگردان و تهیه کننده 
با بیان اینکه «گل هــاى داوودى» مهمترین فیلم من 
است، گفت: در «گل هاى داوودى» قرار بود نقش اصلى 

را ســعید کنگرانى بازى کند اما به دالیلى نشد، همه کار 
بر عهده خودم بود. قصه این فیلم توسط قاضى ربیحاوى 
نوشته شده بود که با فریدون جیرانى درباره آن صحبت 
کردیم و او پیشنهاد مجدد ساخت فیلم سینمایى دیگرى 

را به من داد.
صدرعاملى با بیان اینکه در آن زمــان قصه را 30 هزار 
تومان خریده بود، خاطرنشان کرد: در «گلهاى داوودى» 
به دلیــل نابینا بودن بازیگران نیاز بــه یک گریم خاص 
داشتیم به همین دلیل به ســراغ عبدا... اسکندرى رفتیم  
و عباس گنجوى را در آن فیلم شــناختم کــه مونیتور 
خوبى بــود، پروانه معصومــى نیز در ایــن فیلم به من 

معرفى شد.
وى ادامــه داد:  تمامى گروه در پشــت و جلوى دوربین 
همه عالى بودند و بعد از آن براى انتخاب بازیگران سراغ 
بهترین هاى تئاتر رفتیم. جمشید مشایخى، جعفر والى و 
فقط بیژن امکانیان از گروه ما بود که در آن فیلم به خوبى 
درخشــید. براى تدوین عباس گنجوى و براى موسیقى 
کامبیز روشــن روان آمدند که در نهایت شد «گل هاى 

داوودى» و اتفاق عجیب در سال 1363.
صدرعاملى با اشــاره به اینکه « گل هــاى داوودى» در 
سومین دوره جشــنواره فیلم فجرحضور داشت ، یادآور 
شد: این فیلم براى بهترین فیلمبردارى، تدوین، موسیقى، 

بازیگر مرد، بازیگر زن جایزه گرفت اما براى کارگردانى 
هیچ جایزه اى درنظر گرفته نشــده بود. یکى از داورها 
گفته بود چون این فیلم در اکران خوب مى فروشد جایزه 

کارگردانى همان فروش است. (با خنده)
در ادامه این گفتگــو فریدون جیرانى نیز خاطرنشــان 
کرد: براى فیلم «گل هاى داوودى» در جشــنواره فیلم 
فجر جمشید مشایخى جایزه بهترین بازیگر مرد، پروانه 
معصومى اولیــن بازیگر زنى که پــس از انقالب جایزه 
گرفت، جایزه بهترین موسیقى متن براى کامبیز روشن 
روان، جایزه بهترین فیلمبردارى براى فیروز ملک زاده و 
جایزه بهترین تدوین را عباس گنجوى گرفت. االن هم 
همه مسئولین از این فیلم به عنوان فیلم متفاوت پس از 

انقالب یاد مى کنند.
وى در ادامه یادآور شد: دوبله این فیلم نیز بسیار خوب بود 
که ناصر طهماسب آنرا انجام داد. یادم مى آید سر صحنه 
این فیلم شهال ناظریان با ایرج ناظریان اختالف داشت 
، ایرج طهماسب اختالفشــان را برطرف کرد و سکانس 
درخشان زندان بالفاصله بعد از این حل اختالف گرفته 
شد که شــهال ناظریان به جاى پروانه معصومى ، ایرج 
ناظریان به جاى داوود رشــیدى، منوچهر اسماعیلى به 
جاى جمشید مشــایخى و ایرج طهماسب به جاى جعفر 

والى صحبت مى کرد.

روایت رسول صدرعاملى از ساخت مهم ترین فیلمش

بهترین هاى تئاتر در 
«گل هاى داوودى» بازى مى کردند

صبح خود را با «صبحونه» 
شبکه اصفهان آغاز کنید

بازیگر زن داعشى «پایتخت» 
در یک سریال تازه

 «خودخواسته» پخش «87 متر» را 
به تأخیر مى اندازد؟ 

به گزارش روابط عمومى صداوسیماى مرکزاصفهان، 
برنامه زنده تلویزیونى «صبحونه» برگرفته از تاریخ 
و فرهنگ و تمدن عظیم و قدیم اصفهان است این 
برنامه شامل آیتم هاى مختلف مانند تیتراژ شروع که 
معرف یک صبح با نشــاط و پر طراوت است همراه 
با تصاویر زیباى اصفهان از مــکان هاى تاریخى و 
فرهنگى و همچنین صنایع دستى اصفهان مى باشد. 
در برنامه صبحونه سعى شده از مجریان جوان خوش 
چهره و جوان شبکه استفاده شود تا طراوت و شادى 
صبحگاهى  به مخاطب ارائه شود. برنامه صبحونه از 
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح به مدت 50 دقیقه به 
صورت زنده پخش مى شود.محمد ربانى، تهیه کننده 
برنامه پر مخاطب صبحونه شبکه اصفهان درباره این 

برنامه گفتگویى انجام داده که مى خوانید.

علت انتخاب نام برنامه چیست و 
سوژه ها و موضوعات این برنامه را 

چگونه انتخاب مى کنید؟
نامگذارى این برنامه به نام صبحونه برگرفته از لهجه 
شیرین اصفهانى است.سوژه هاى برنامه بر اساس 
نیاز مخاطب و مســائل روز در فضاى مجازى و یا 

موضوعات مطرح استان مى باشد.
مهمترین ویژگى هاى این برنامه 

چیست ؟
از ویژگى هــاى ایــن برنامه مى تــوان به پخش 
مســتقیم برنامه همزمان در فضاى مجازى اشاره 
کرد که مخاطبینى که دسترسى به تلویزیون ندارند 
مى توانند از طریق فضاى مجازى و صفحه برنامه به 
تماشاى برنامه بنشــینند  و  پس از پخش برنامه نیز 
قســمت هاى جذاب که مخاطبان بیشتر نیاز دارند، 
مانند بخش هاى ورزشــى و پزشــکى در صفحه 

مجازى برنامه بارگذارى مى شود.
مخاطبان از چــه طریقى با این 

برنامه در ارتباط هستند؟
 از جمله راه هاى ارتباطى مخاطبان شماره تلفن برنامه 
است که از طریق فضاى مجازى مخاطب مى تواند 
پیامک، عکس، فیلم، صوت و یــا مطالبى که مورد 

نظرشان است را براى برنامه ارسال کنند.
با توجه به شــرایط شیوع کرونا، 
در برنامه به چه شکل به این مهم 

پرداخته مى شود؟
با توجه به شــیوع بیمارى کرونــا و ایجاد فضایى 
آموزشى تالش کردیم دکور برنامه در فضاى باز باشد 
به طورى که فاصله مهمان و مجرى حداقل دو متر 
رعایت شود و یا دعوت از گروه هاى سرود و تواشیح با 
تعداد افراد کمتر به صورتى که در فضاى باز با فاصله 

بتوان آنها را نمایش داد.

مجموعه تلویزیونى «اپیدمى» بــه تهیه کنندگى 
سعید کمانى، به روایت بحران کرونا و تالش شبانه 
روزى کادر درمــان و نیروهاى جهادى براى مقابله 
با این بیمارى مى پردازد.تصویربردارى این مجموعه 
تلویزیونى، حــدود دو هفته پیش در بیمارســتان 
صحرایى واقع در بوستان والیت تهران آغاز شد و این 
روزها در لوکیشن هاى مختلف در این شرایط سخت 
کرونایى ادامه دارد.«اپیدمى» که به صورت اپیزودیک 
خواهد بود؛ در سه فصل تولید مى شود که کارگردان 
فصل اول آن سید سجاد حسینى، کارگردان فصل 
دوم محمد علیزاده و کارگردان فصل ســوم محمد 
صادق بکتاشیان هســتند.نیلوفر رجایى فر بازیگر 
نقش دختر داعشى سریال «پایتخت 5» هم یکى 
از بازیگران مجموعه اپیدمى است.در این مجموعه 
همچنین، «مهدى فخیــم زاده» در نقش «احمد 
جهان» به عنوان بازیگر اصلى این مجموعه ایفاى 
نقش مى کند. همچنین «فریبا متخصص»، «محسن 
قصابیان»، «سیامک اطلسى» و «اصغر نقى زاده» از 

دیگر هنرمندان این مجموعه تلویزیونى هستند.

علیرضا بذرافشان کارگردان ســریال «خودخواسته» 
درباره آخرین وضعیت این سریال خبر داد.

این شب ها سریال «افرا» به کارگردانى بهرنگ توفیقى 
و تهیه کنندگى مشــترك محمدکامبیز دارابى و مجید 
موالیى آنتن شبکه یک سیما را در اختیار دارد و با توجه به 
اعالم کیانوش عیارى کارگردان سریال «87 متر» قرار 

است پس از «افرا» باالخره به آنتن برسد.
حال با توجه به شــنیده ها، ســریال «خودخواسته» به 
کارگردانى علیرضا بذرافشــان نیــز مى تواند یکى از 

گزینه هاى پخش پس از سریال «افرا» باشد.
علیرضا بذرافشــان کارگردان سریال در واکنش به این 
احتمال  گفت: دربــاره این موضوع حرفى زده نشــده 
اســت و فکر هم نمى کنم پخش بعدى شبکه یک به 
«خودخواسته» برســد چراکه همچنان کارهاى زیادى 
باید صورت بگیرد تا این مجموعه براى پخش آماده شود.
او ادامه داد: البته که تا این لحظه 80 درصد سریال مقابل 
دوربین رفته است و یک ماه و نیم از فیلمبردارى آن باقى 
مانده است، درحال حاضر نیز در تهران و در لوکیشن خانه 

یکى از شخصیت هاى اصلى سریال مشغول فیلمبردارى 
هستیم.

بذرافشان در انتها درباره تدوین «خودخواسته» بیان کرد: 
تدوین اولیه و ابتدایى کار درحال انجام اســت اما نه به 
صورتى که آماده پخش باشد و هنوز تا رسیدن به فاینال 

هر قسمت باید روى آن کار شود.
سریال تاریخى «خودخواســته» به کارگردانى علیرضا 
بذرافشــان، روایتى تاریخى در دو برهه زمانى است و 
داستان این مجموعه که نویسندگان آن حدود پنج سال را 
صرف نگارشش کرده اند، از دهه 20 شمسى آغاز شده و 

تا دهه 90 ادامه مى یابد.
در ابتداى این مجموعه تلویزیونى، جوانى روایتى از 70 

سال پیش را بیان مى کند.
امیرعلى نبویان و على دادرس نویسنده هاى این سریال 
30 قســمتى هســتند که در ژانر کمدى معمایى براى 
شبکه یک سیما به نگارش درآمده است و تهیه کنندگى 
آن را  امیرحســین طالبى کاشانى و سعید ساالرزهى به 

عهده دارند.
محمد نادرى، سهیال گلستانى، علیرضا آرا، ایمان صفا، 
پیام احمدى نیا، محیا دهقانى، پادینا کیانى، رضا کریمى با 
حضور حسین پاکدل، عزت مهرآوران، علیرضا استادى، 
آتش تقى پور و حضور افتخارى ثریا قاســمى با معرفى 
محمد صدیق مهر و باربد بابایى بازیگران این ســریال 

هستند.
از دیگر عوامل این سریال مى توان به امیرعلى نبویان، 
على دادرس، بهار نوروزپور و آناهیتا خواجه پور به عنوان 
نویسنده، امید همتى فراز  مدیر برنامه ریزى، امیرحسین 
کهکشان دســتیار اول کارگردان، فرید قبادى جانشین 
تهیه کننده، میالد پرتوى مدیر فیلمبردارى، اشــکان 
پورتاجى مدیر صدابردارى، امین جهانى طراح صحنه، 
زهره ســلطانى طراح لباس، امید گلــزاده طراح گریم، 
محمد رســول ابراهیم پور مدیر تدارکات و اســرافیل 

قاسمى عکاس اشاره کرد.

فیلمبردارى «مأموریت غیرممکن 7»
 باالخره به پایان رسید

باالخره تولید و فیلمبردارى «مأموریت غیرممکن 7» با پشت سر گذاشتن چالش هاى فراوان ممکن شد.
با وجود توقف تولید متوالى به دلیل ویروس کرونا و همینطور محدودیت هاى اعمال شده از سوى دولت ها براى 
کنترل مبتالیان به کرونا و جلوگیرى از شــیوع ویروس، فیلمبردارى «مأموریت غیرممکن 7» با بازى تام کروز 

به پایان رسید.
کریستوفر مک کورى روز شنبه در صفحه شخصى خود این موضوع را تأیید کرد و از عوامل و بازیگران خود که براى 
تولید فیلم و پشت سر گذاشتن موانع مختلف تالش هاى زیادى کرده بودند، تشکر کرد. او در پستى که به اشتراك 

گذاشته از عکسى استفاده کرده که تام کروز، بازیگر و تهیه کننده فیلم هم در کنارش حضور دارد.
تولید این فیلم از آغاز تا انتها با چالش هاى زیادى همراه شــد. در ابتدا شــیوع پاندمى ویروس کرونا چالش هایى 
را براى فیلمبردارى این اثر ایجاد کرد و تولید آن تقریبًا غیرممکن شــد. حتى زمانى که تولید فیلم از ســر گرفته 
شد، عصبانیت و فریاد زدن تام کروز بر سر عوامل فیلم به دلیل عدم رعایت فاصله اجتماعى و دستور العمل هاى 

بهداشتى حاشیه ساز شد.
کروز کمک زیادى به رعایت دستورالعمل ها در این پروژه کرده بود. پروژه اى که فیلمبردارى آن در چندین کشور از 
جمله نروژ، انگلیس و ایتالیا انجام شده است. زمانى که تولید این فیلم در ایتالیا در حال انجام بود، مبتال شدن چند 

نفر به کرونا فیلمبردارى را چند روز عقب انداخت. 
«مأموریت غیرممکن 7» این اواخر نیز دوباره حاشیه ساز شده بود. یک مورد به سرقت رفتن اتومبیل تام کروز به 
همراه وسایلش بود و مورد دیگر هم شکایت سازندگان این فیلم از شرکت بیمه. تهیه کنندگان این فیلم معتقدند 

بیمه هزینه اندکى از آسیب هاى وارده از تعطیلى هاى کرونایى را پوشش داده است.

ستاره اسکندرى بازیگر و کارگردان ســینما، تلویزیون و تئاتر در 
خصوص راهکارهایى براى برون رفت از رکود ســینما گفت: از 
آنجا که تجربه ثابت کرده دغدغه هاى مسئوالن با دغدغه اهالى 
فرهنگ و هنر فرســنگ ها فاصله دارد پس قطعًا بیان مطالبات 
ما نیز هیچ نتیجه اى دربر نخواهد داشــت چرا که اگر قرار بود ما 
شاهد نتیجه روشنى باشیم باید تا امروز چنین نتایجى را مشاهده 

مى کردیم!
کارگردان فیلم سینمایى «خورشــید آن ماه» افزود: متأسفم که 
باید این واقعیت را عنوان کنم که ما امیدمان را به شدت از دست 
داده ایم! اهالى فرهنگ و هنر طى حدود دو سال گذشته با تعطیلى 
کامل سینما و به ویژه تئاتر روبرو بوده اند و متأسفانه هیچ گاه هیچ 
یک از مدیران سعى نکردند رکود شدید به وجود آمده در این حوزه 
را برطرف کنند چرا که کسى دغدغه رفع مشکالت هنرمندان را 

نداشته و ندارد.
وى ادامه داد: وقتى مسئوالن برایشان معیشت و زندگى هنرمندان 
مهم نیست ما به تنهایى چه مى توانیم بکنیم؟ تا وقتى کسى پیدا 
نمى شود که بخواهد موانع را از جلوى پاى ما بردارد ما چه کارى 

مى توانیم بکنیم؟
اسکندرى سپس با بیان اینکه مسئوالن فرهنگى هیچ گاه حتى 
پیشــنهادات ما را نمى شنوند و به مطالب رســانه ها هم توجهى 
ندارند اظهار داشــت: به عنوان مثال ما بارها عنــوان کردیم در 

شــرایطى که تئاتر تعطیل شــده بهتر است براى 
آنکه هنرمندان این حوزه به مشــکل معیشتى 

برخورد نکنند مدیران دســت به تولید 
انبوه تله تئاتــر بزنند تا از این رهگذر 
هــم هنرمندان بیکار نباشــند هم 
تولیــدات جذاب جدیــدى براى 
پخش از رسانه ملى وجود داشته 
باشــد اما همه مدیران خود را 
به نشــنیدن زدند و کسى به 

دغدغه ما توجهى نکرد.
بازیگر فیلم هاى ســینمایى 

«ســرو زیر آب» و «ملى و راه 
هاى نرفته اش» تأکید کرد: امیدى 

به بهبود اوضاع سینما و تئاتر نیست چرا که 
دغدغه اى به اسم فرهنگ وجود ندارد.

 ما سال ها امید را در دل هاى مان زنده 
نگه داشــتیم اما هیچ فایده اى نداشته و 
ندارد و من فکر نمى کنــم با این اوضاع 
و احــوال کنونى ســینما، تئاتر و ســایر 
حوزه هاى فرهنگى و هنرى از رکود خارج 

شوند.

ستاره اسکندرى:
امیدى به 

بازیگر زنبهبود اوضاع سینما و تئاتر نیست
در ی

آموزشى تالشک
بهطورى که فاص
د رعایت شود و یا
تعداد افراد کمتر

بتوان آنها را نمایش

تلویزی مجموعه
سعید کمانى، به
روزى کادر درمـ
با این بیمارى مى
تلویزیونى، حــد
صحرایى واقع در
روزها در لوکیشن
کرونایىادامه دار
خواهد بود؛ درس
اولآن س فصل
دوم محمد علیز
صادق بکتاشیان
نقش دختر داعش
از بازیگران مجم
همچنین، «مهد
جهان» به عنوان
نقش مى کند. هم
قصابیان»، «سیا
دیگر هنرمندانا

ر تعطیل شــده بهتر است براى 
ن حوزه به مشــکل معیشتى 

ران دســت به تولید
تا از این رهگذر  ند
نباشــند هم  کار
جدیــدى براى
ى وجود داشته 
یران خود را 
 و کسى به 

کرد.
ســینمایى 
راه و «ملى و

أکید کرد: امیدى 
نیست چرا که  و تئاتر نما

فرهنگ وجود ندارد.
دل هاى مان زنده  در
هیچ فایده اى نداشته و
ى کنــم با این اوضاع

ســینما، تئاتر و ســایر 
ىو هنرى از رکود خارج

تر نیست
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ذوب آهن باشگاهى با قدمتى بیش از 52 سال یکى از قدیمى  ترین 
باشگاه هاى ایران است، اما چند سالى است که شرایط اصًال در این 

باشگاه و به خصوص تیم بزرگساالن خوب نیست.
در لیگ نوزدهم ذوب آهن در ابتداى فصل تغییرات زیادى را تجربه 
کرد و به یکباره پس از یک دعواى داخلى، سعید آذرى پس از چند 
سال حضور موفق از مدیریت باشگاه کنار  رفت و جواد محمدى داور 
سابق فوتبال جایگزین او شد. این تغییرات سرآغاز روزهاى سختى 
در اردوى سبزپوشــان اصفهانى بود و طى دو سال اخیر چندین 
مدیرعامل و سرمربى در این تیم آمده اند و رفته اند و نتیجه هم شده  
تیمى که در لیگ هاى نوزدهم و بیستم تا هفته آخر براى نیافتادن 
بازى کرد و مى توان گفت در لیگ بیستم خوش شانس هم بود که 
این اتفاق تلخ براى اولین مرتبه در تاریخ این باشگاه  رخ نداد و آنها 

به لیگ 21 رسیدند.
اما ذوب آهن در این فصل با توجه به ثبات نسبى مجتبى فریدونى که 
در میانه هاى فصل گذشته به عنوان مدیریت جدید باشگاه انتخاب 
شد، به دنبال احیاى گذشته خود است و براى این کار مهدى تارتار 
را خیلى زود به عنوان ســرمربى فصل آینده خود انتخاب کرد و با 
تغییرات گسترده اى که این مربى در اردوى سبزپوشان ایجاد کرده، 

شاهد نسخه متفاوتى از ذوب آهن در لیگ پیش رو خواهیم بود.
فرشــاد محمدى مهر، وحید محمدزاده، مهدى امینى، یوســف 
بهزادى، مهرداد قنبرى، مجتبى حق دوست، دارکو بیدوف، پیمان 
رنجبرى، حمید ملکى و سه بازیکن جوان دیگر 14 بازیکنى هستند 
که از ذوب آهن جدا شــدند تا چهره سبزپوشان تغییرات زیادى را 

داشته باشد.
در مقابل و پس از خروج این بازیکنان، حبیب فرعباسى به اصفهان 
آمده تا در کنار شهاب گردان براى رسیدن به شماره یک تیم تالش 
کند؛ البته در کنــار این دو دروازه بان پارســا جعفرى هم چند روز 
پیش به اردوى سبزپوشــان اصفهانى اضافه شد. همچنین حامد 
نورمحمدى، امیر حسین صدقى، ســجاد دانایى، پوریا پورعلى و  
آرمان قاسمى براى تقویت بخش تدافعى تیم به ذوب آهن آمده اند 
و حسین ابراهیمى، سجاد جعفرى، عارف رستمى، محمد خدابنده 
لو، رضا خالقى فر، مرتضى خراسانى و بابامحمدى نیز براى تقویت 
منطقه میانى و تهاجمى تیم توسط مهدى تارتار براى ایجاد انقالب 
در ذوب آهن برگزیده شده اند. در این بین مابقى بازیکنان ذوب آهن 
که ماندنى شدند، قرارداد داشــتند و با شنانى، قریشى و حدادى فر 

هم تمدید شد.

با این وصف و با تغییرات گسترده اى که مهدى تارتار در بازیکنان 
ذوب آهن ایجاد کرده است، شاهد یک تیم کامًال متفاوت نسبت به 
سال هاى قبل خواهیم؛ تیمى که هم بازیکن جوان دارد و هم بازیکن 
با تجربه و احتماًال بار دیگر شاهد شکل گیرى یک تیم منسجم به 
سبک تیم هاى سال هاى گذشــته مهدى تارتار خواهیم بود که 

حریف سرسختى براى رقباست. 
مهدى تارتار البته با توجه به تغییرات پرشمارى که ایجاد کرده، کار 
سختى براى هماهنگى بازیکنان جدید و قدیمى تیم خواهد داشت 
و براى این منظور پس از پایان مرحله اول تمرینات ذوب آهن که در 
اصفهان در حال برگزارى است، 2 اردوى تدارکاتى دیگر نیز برنامه 
ریزى شده است و پس از مسابقه با تیم امیدهاى باشگاه که اولین 
دیدار ذوب آهن براى کسب آمادگى بود، 4 دیدار تدارکاتى دیگر هم 

تا شروع لیگ که اواخر مهرماه خواهد بود، برگزار مى شود.
مدیران باشگاه ذوب آهن و همینطور کارخانه امیدوارند با تغییراتى 
که در تیم ایجاد شده، پس از دو سال پر نشیب که با دشوارى هاى 
زیادى همراه بــود، لیگ 21 ام فصل پایان بحران ها و شــروعى 
براى مدعى شــدن دوباره نایب قهرمان آســیا در ســال 2010 

باشد.

از صفر تا صد تغییرات گسترده سبزها؛

ذوب آهن متفاوت با تارتار

سپاهان براى لیگ بیست و یکم با کریســتوفر کنت دروازه بان 
اتریشى قرارداد امضا کرد.

در سه فصل اخیر دروازه سپاهان در انحصار پیام نیازمند بود و این 
دروازه بان ملى پوش نمایش تحســین برانگیزى داشت و در این 
مدت توانســت هم رکورد طوالنى ترین زمان بسته نگه داشتن 
دروازه در فوتبال ایران را بشکند و هم یک دوره آقاى کلین شیت 
شود. این گلر با این کارنامه براى ادامه دوران بازیگرى خود فوتبال 
پرتغال را انتخاب کرد و از ســپاهان جدا شد از آنجایى که جذب 
دروازه بانى در سطح نیازمند در فوتبال ایران بسیار دشوار به نظر 
مى رسید این تیم در این پست دچار خال جدى شد، ولى لغو قانون 
جذب بازیکنان خارجى به فریاد سپاهان آمد و این تیم کریستوفر 

کنت اتریشى را به خدمت گرفت.
ســپاهان از جمله تیم هایى اســت که کارنامه قابل قبولى در به 
کارگیرى بازیکنان خارجى دارد. کنت پنجمین دروازه بان خارجى 
سپاهان در تاریخ لیگ برتر اســت و از این نظر بعد از ذوب آهن 
که از 8 دروازه بان در لیگ برتر اســتفاده کرده رکورددار اســت. 
اولین تجربه سپاهان در اســتفاده از دروازه بان غیر ایرانى بسیار 
موفقیت آمیز بود. ســپاهان، در اواخر دهه هفتاد، لئون استپانیان 
و آرمناك پطروسیان هافبک و دروازه بان ارمنستانى را که براى 
جلوگیرى از سقوط آرارات به دسته پایین تر به فوتبال ایران آمده 
بودند به خدمت گرفت و ایــن دو بازیکن نقش کلیدى در فرآیند 

تبدیل سپاهان به یکى از قطب هاى فوتبال ایران داشتند.
آرمناك پطروســیان با 66 کلین شــیت و 148 بازى رکورددار 
بیشترین بسته نگه داشتن دروازه و تعداد بازى بین دروازه بان هاى 
خارجى تاریخ لیگ برتر است. این دروازه بان 2 بار آقاى کلین شیت 

و یک بار هم با سپاهان قهرمان لیگ شد.
تجارب بعدى سپاهان در جذب دروازه بان خارجى چندان چنگى 
به دل نزد. آرمناك پطروســیان در یک مقطع دو فصلى به تیم 
رقیب یعنى ذوب آهن پیوست و سپاهانى با کمیل سوسکو براى 
همکارى به توافق رسیدند، ولى این دروازه بان در طول 2 فصل 

20 بار به میدان رفت و تنها 5 کلین شیت ثبت کرد.
سپاهان تا مدت ها از دروازه بان خارجى استفاده نکرد تا اینکه در 

لیگ شــانزدهم، لى اولیویرا برزیلى را به خدمت گرفت، ولى این 
دروازه بان آنقدر ضعیف ظاهر شد تا در نیم فصل دوم لیگ 

هفدهم سپاهان اقدام به جذب ابراهیم عالمه دروازه بان 
تیم ملى سوریه کرد که این دروازه بان هم توفیقى در 
این تیم نداشت. حال باید دید کریستوفر نت با 31 
سال سن که از لیگ یونان به ایران آمده، آینده اى 
مثل آرمناك پطروســیان خواهد داشــت یا به 
سرنوشت سایر دروازه بان هاى خارجى سپاهان 

دچار خواهد شد.
در تاریخ لیــگ برتر، از کشــور هاى صاحب 
فوتبال یا نه چندان مطــرح در فوتبال گرفته 
تا کشــور هاى ریز و درشــت نظیر کیپ ورد، 
بورکینافاسو، تیمور شرقى، گینه بیسائو بازیکن 

حضور داشــته، اما از اتریش نماینده اى نبوده و 
کریستوفر کنت اولین بازیکن اتریشــى شاغل در لیگ برتر 
است تا اتریش هشــتادمین کشورى باشــد که به فوتبال 
ایران بازیکن صادر کرده اســت همچنین اتریش سى امین 
کشور اروپایى اســت که در فوتبال ایران بازیکن دارد. بین 
کشور هاى اروپایى، ارمنستان با 27 بازیکن بیشترین تعداد 
بازیکن را در فوتبال ایران داشته و پس از آن صربستان با 22 

و کرواسى با 18 بازیکن جاى دارند.

گلر جدید سپاهان خاص شد؛

آرمناك دیگرى در راه است؟

باشگاه ســپاهان قصد دارد با جذب یک وینگر خارجى کارش در نقل و انتقاالت تابستانى 
را پایان دهد.

باشگاه سپاهان که از فعال ترین باشگاه ها در پنجره تابستانى نقل و انتقاالت تا 
اینجاى کار بوده، در نظر دارد تا با جذب یک مهره هجومى خارجى به کارش 

در پنجره تابستانى پایان دهد.
در حال حاضر چند گزینه به محرم نویدکیا معرفى شده که جدى ترین آن، 
کوین میراالس، وینگر بلژیکى سابق تیم هاى فیورنتینا و اورتون است که 

در حال حاضر بازیکن آزاد محسوب مى شود. 
این بازیکن در حال حاضر 33 ساله اســت و تنها مشکل بر سر راه پیوستن 
او به جمع طالیى پوشان مبلغ باالى درخواستى این بازیکن است که براى 
باشگاه سنگین است و اگر طرفین بر سر مبلغ به توافق برسند احتمال حضور این 

بازیکن در ایران زیاد است.

باشگاه الغرافه قطر که استراماچونى را در اختیار دارد، خواهان جذب شیخ دیاباته شده است.
از مدت ها قبل بحث حضور دیاباته و قایدى در تیم اســتراماچونى مطرح شده بود اما 
قایدى در نهایت به االهلى امارات رفت ولى دیاباتــه همچنان بدون تیم مانده 
است. امروز رسانه هاى قطرى خبر از احتمال حضور شیخ در تیم الغرافه قطر 
دادند و مســلما این انتقال مى تواند براى هواداران اســتقالل بسیار جذاب

 باشد. 
آخرین بارى که اســتراماچونى روى نیمکت اســتقالل نشست مربوط به 
بازى استقالل و پدیده مشهد مى شد که در آن بازى دیاباته در حضور 60 
هزار تماشاگر تک گل استقالل را به زیبایى وارد دروازه مهدى رحمتى کرد. 
حاال باید دید آیا شــیخ به لیگ قطر و تیم استراماچونى مى رود و باز هم براى 
این مربى گلزنى کند یا نه؟ دیاباته و میلیچ در چند مصاحبه عنوان کرده بودند که 
فقط به خاطر استراماچونى راهى استقالل شدند هرچند که هر دو نفر در لیگ بیستم 

عملکرد ضعیفى داشتند.

برنتفورد در روز نیمکت نشینى هافبک ایرانى خود مقابل برایتون شکست خورد.
تیم فوتبال برنتفورد که ســامان قدوس در آن عضویت دارد، پس از ســه مســابقه 
شکست ناپذیرى پیاپى در لیگ برتر انگلیس، روز شنبه در دیدار دشوارى مقابل تیم 

برایتون 6 امتیازى قرار گرفت که نتوانست این روند خوب خود را ادامه بدهد.
رقابت هاى هفته چهارم لیگ برتر انگلیس شــنبه پیگیرى شد که در یکى 
از آنها تیم فوتبال برنتفورد در حالى که سامان قدوس را جزو نفرات ذخیره 

داشت، از ساعت 18:30 با برایتون رده هشتمى دیدار کرد.
برنتفورد در روزى که مالکیت توپ کمتر و موقعیت هاى بیشــترى نسبت 
به برایتون خلق کرد، در آستانه ادامه روند شکست ناپذیرى و کسب تساوى 
خانگى قرار داشــت، اما در لحظات پایانى با بدشانسى مواجه شد و نخستین 

باخت فصل را مقابل حریف خود تجربه کرد.
برایتون که در تالش براى جبران شکســت اخیرش مقابل اورتون بود، در دقیقه 90 
توسط «لئاندرو تروســارد» دروازه برنتفورد را باز کرد تا یاران قدوس با نتیجه یک بر صفر 

مغلوب شوند و 5 امتیازى و در رتبه دهم جدول لیگ جزیره بمانند. 
سامان قدوس که در سه مسابقه رسمى اخیرشان یک حضور تعویضى داشت و دو بار از ابتدا به میدان رفته بود، در دیدار مقابل 

برایتون تا پایان مسابقه روى نیمکت قرار گرفته و فرصت بازى به دست نیاورد.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن یکبار دیگر توانســته به فوتبال بازگردد. او نمى خواست با 
مصدومیت به دوران طوالنى حرفه ایش پایان بدهد.

اواسط اردیبهشت ماه سال 1400 که ذوب آهن روزهاى سخت و پراسترسى را تجربه 
مى کرد، خبر ناخوشــایند دیگرى نیز به هواداران این تیم و کادر فنى رســید و قاسم 
حدادى فر در جریان یکى  از جلســات تمرینى با پارگى رباط صلیبى مواجه شد تا براى 

سومین مرتبه طى سال هاى اخیر زانوى خود را جراحى کند.
حدادى فر البته مانند دوره دوم مصدومیت پارگى رباط صلیبى که در هفته ابتدایى لیگ هفدهم 
در دیدار برابر سیاه جامگان براى او رخ داد و شش ماه بعد در یک مسابقه رسمى به میدان رفت، بار دیگر 
توانسته زودتر از موعد در تمرینات حاضر شود و امیدوار است تا شروع مسابقات بتواند شرایط بدنى مناسبى 

پیدا کند.
پس از مصدومیتى که در اردیبهشت براى حدادى فر اتفاق افتاد، او تا مدتى شرایط روحى مناسبى نداشت ولى 
پس از چند هفته در مصاحبه خود اعالم کرد که دوست ندارد با مصدومیت به فوتبالش پایان بدهد و حتى اگر 

مدیران ذوب آهن تمایل به تمدید قرارداد با او نداشته باشند، سال آخر را در باشگاه دیگرى توپ خواهد زد. 
لیگ 21 حاال براى کاپیتان ذوب آهن به لیگى ویژه و خاص تبدیل شده و او در آستانه 39 سالگى انگیزه زیادى 
براى درخشش در آخرین سال فوتبال حرفه اى خود دارد و باید دید این چالش براى او و ذوب آهن درنهایت 

چطور به پایان خواهد رسید.

کوین میراالس در رادار سپاهان

دیاباته باز هم براى استراماچونى گل مى زند؟

قدوس، تماشاگر بدشانسى لحظه آخرى برنتفورد

آخرین بازگشت قاسم حدادى فر

دروازه بان فصل گذشته استقالل براى انتخاب تیم فصل آینده شرایط 
عجیبى را تجربه مى کند.

رشید مظاهرى از مدت ها قبل به دنبال فسخ قرارداد با استقالل بود که در 
نهایت هفته گذشته تصمیم خود را عملى کرد هرچند که این باشگاه از 
او شکایت کرده است و احتمال اینکه این بازیکن با محرومیت روبرو 

شود، وجود دارد.
مظاهرى در ابتدا مورد توجه سپاهان قرار داشت اما پیشنهاد عجیبش 
مبنى بر حضور مربى دروازه بان هاى خودش در اصفهان باعث شد 
محرم نویدکیا از جذب او منصرف شــود. حاال رشید مظاهرى براى 
انتخاب تیم فصل آینده اش منتظر باز شــدن پنجره نقل و انتقاالتى 

فوالد است و اگر این اتفاق بیفتد او به تیم سابقش باز خواهد گشت. 
گفتنى است مظاهرى در لیگ یازدهم تا ســیزدهم در فوالد بازى 

مى کرد و در این مدت تنها 3 بازى براى این تیم انجام داد.

سانتاکالرا در نخستین حضور مهاجم ایرانى خود نتیجه را برابر بنفیکا واگذار کرد.
در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ برتر پرتغال، تیم فوتبال سانتاکالرا در حالى که 
محمد محبى، وینگر سابق سپاهان را براى نخستین بار در فهرست و نفرات ذخیره 

داشت،  با تیم صدرنشین و بدون شکست بنفیکا دیدار کرد.
یاران محبى که پس از دو شکست و یک مســاوى، در بازى هفته قبل لیگ برتر 
پرتغال به برترى رسیده بودند، مقابل بنفیکا نتوانستند کارى از پیش ببرند و باخت 
سنگینى را متحمل شدند. بنفیکا که در چهار مســابقه این فصل موفق به کسب 
پیروزى شده بود، در دیدار مقابل سانتاکالرا نیز این روند را به بهترین شکل و با برترى 
5 بر صفر ادامه داد تا صدر جدول لیگ برتر پرتغال را حفظ کند و یاران محبى نیز با 4 

امتیاز به رتبه سیزدهم سقوط کنند. 
محمد محبى در شــرایطى از دقیقه 59 بازى شنبه شــب مقابل بنفیکا به ترکیب 
سانتاکالرا اضافه شــد که تیمش تا پیش از حضور این مهاجم ایرانى در زمین، سه 

گل دریافت کرده بود.

 و همینطور کارخانه امیدوارند با تغییراتى 
س از دو سال پر نشیب که با دشوارى هاى 
211 ام فصل پایان بحران ها وشــروعى 
0ره نایب قهرمانآســیا در ســال2010

ى اولیویرا برزیلى را به خدمت گرفت، ولى این 
لیگ نیمفصلدوم یف ظاهر شد تا در

بان به جذب ابراهیم عالمه دروازه م
 که این دروازه بان هم توفیقى در 

ل باید دید کریستوفر نت با 31
 یونان به ایران آمده، آینده اى 
ســیان خواهد داشــت یا به 
زه بان هاى خارجى سپاهان 

کشــور هاى صاحب ر، از
در فوتبال گرفته  مطــرح
و درشــت نظیر کیپ ورد،
 شرقى، گینه بیسائو بازیکن

از اتریش نماینده اى نبوده و 
ن بازیکن اتریشــى شاغل در لیگ برتر 
ــتادمین کشورى باشــد که به فوتبال 
کرده اســت همچنین اتریش سى امین 
ت که در فوتبال ایران بازیکن دارد. بین 
7ارمنستان با 27 بازیکن بیشترین تعداد 
2 یران داشته و پس از آن صربستان با 22

کن جاى دارند.

ت از آنها
داشت،
برنتفور
به برایتو
خانگى قر
باخت فصل
برایتون که در تال
توسط «لئاندرو تروســ
5مغلوب شوند و 5 امتیازى و در رتبه دهم جدول لیگ ج
سامان قدوس که در سه مسابقه رسمىاخیرشانیکح
برایتون تا پایان مسابقه روى نیمکت قرار گرفته

کاپیتان تیم فوتبالذ
مصدومیت به دوران
اواسط اردیبهشت
مى کرد، خبر ناخو
حدادى فر در جریا
سومین مرتبه طى س
حدادى فر البته مانند دوره
در دیدار برابر سیاه جامگان براى او
توانسته زودتر از موعد در تمرینات حاض

پیدا کند.
پس از مصدومیتى که در اردیبهشت بر
پساز چند هفته در مصاحبه خود اعال
مدیران ذوب آهن تمایل به تمدید قرار
1لیگ21 حاال براى کاپیتان ذوب آهن ب
براى درخشش در آخرین سال فوتبال

چطوربه پایان خواهد رسید.

آخرین

نى خود نتیجه را برابر بنفیکا واگذار کرد.
پرتغال، تیم فوتبال سانتاکالرا در حالى که 
نفرات ذخیره فهرست و ى نخستین بار در

 بنفیکا دیدار کرد.
ک مســاوى، در بازى هفته قبل لیگ برتر 
یکا نتوانستند کارىاز پیش ببرند و باخت 
چهار مســابقه این فصل موفق به کسب 
را نیزاین روندرا به بهترین شکل و با برترى
4ر پرتغال را حفظ کند و یاران محبى نیز با 4

 بازى شنبه شــب مقابل بنفیکا به ترکیب 
ش از حضور این مهاجم ایرانى در زمین، سه 

دروازه بان فصل گذشته استقالل براى
عجیبى را تجربه مى کند.

رشید مظاهرى از مدت ها قبل به دنبال ف
نهایت هفته گذشته تصمیم خود را ع
او شکایت کرده است و احتمال اینک

شود، وجود دارد.
مظاهرى در ابتدا مورد توجه سپاهان
مبنى بر حضور مربى دروازه بان ها
محرم نویدکیا از جذب او منصرفش
انتخاب تیم فصل آینده اش منتظر
ب فوالد است و اگر این اتفاق بیفتد او
گفتنى است مظاهرى در لیگ یازد
3مى کرد و در این مدت تنها 3 بازى

مظاهرى در انتظار 
باز شدن پنجره فوالد!

شکست سنگین یاران محبى 
مقابل بنفیکا

معتبرترین رســانه ورزشــى 
عربستان درباره بازى تراکتور با 

النصر گاف عجیبى داد.
تیم فوتبال تراکتور سه شنبه در مرحله 
یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا به 

مصاف النصر عربستان مى رود.
در همین رابطه نشــریه معتبر الریاضیه عربستان به 
بازیکنان ملى پوش تراکتور کــه در اردوى اخیر همه 
خط خوردند و تراکتور در اردوى آخر تیم ملى ایران ملى 

پوشى نداشت، پرداخت.
این رسانه ســعودى در معرفى سه بازیکن ملى پوش 
تراکتور در یکسال گذشــته به بررسى وضعیت  اکبر 
ایمانى، محمدرضا اخبارى و مهدى تیکدرى پرداخت. 
تیکدرى کــه از تراکتور جدا شــد و اخبارى تنها 
بازیکن ملى پوش در اردوى اخیر تیم ملى بود که در 

لیست پایانى خط خورد. 
این رسانه در معرفى محمدرضا اخبارى گاف عجیبى داد 
و از عکس محمدرضا خلعتبرى بازیکن سپاهان به جاى 

اخبارى استفاده کرد.

گاف عجیب نشریه سعودى درباره مهاجم سپاهان!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت 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 به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شماره 1869و1870 مورخ 1400/05/18 هیأت: آقاى علیرضا شورى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 502 کدملى 6199718518 فرزند محمدرضا و خانم نجما جانى راوندى 
به شناسنامه شــماره 100 کدملى 1263303811 فرزند ماشااله (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 73 مترمربع پالك شماره 3281 فرعى مفروز و مجزى از 634 فرعى 
از 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى ابوالقاسم شعورى بیدگلى
2) رأى شماره 1865 مورخ 1400/05/18 هیأت: آقاى علیرضا گرم آبى به شناسنامه شماره 
0 کدملى 6190013351 فرزند غالمحسین، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع 
باقیمانده پالك شماره 1030 فرعى مفروز و مجزى از 102 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین 
آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى اسداله رزاقى بیدگلى

3) رأى شماره 2004 مورخ 1400/06/02 هیأت: آقاى ایمان جندقیان بیدگلى به شناسنامه 
شماره 398 کدملى 6199729692 فرزند مرتضى، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 355 
مترمربع پالك شماره 7 فرعى مفروز و مجزى از 1 إلى 6 فرعى و مشاعات از 85 اصلى واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رســمى اسداله صباغیان و 

شایسته صباغیان و بانو صدیقه ستارى
4) رأى شــماره 1860 مورخ 1400/05/18 هیأت: دولت جمهورى اســالمى ایران به 
نمایندگى وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به شناسه 
ملى 14001922668، ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 3501,75 مترمربع پالکهاى 
1و4و5و7و10و11و12و13و14و15و17 فرعــى از 255 اصلــى و 2و3و4 فرعى از 256 
اصلى و 2و3و4و5و6و7 فرعى از 257 اصلى و 1و 1مکرر و2و5و7 فرعى از 278 اصلى و 
1و2و3و20و23 فرعى از 279 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 
مالک رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى وراث انیس دادخواه و سکینه خادم و شمسیه اکرمى 
و شمسى امیدى و ناصر کیانى و تقى امیدى و على اکبر مینویى و فاطمه کیانى و بانو بتول 
وطنى و حســینعلى امیدى و خانم تاج عبدالمجیدى و غالمحسین ساوجى و بانو مرضیه 
مجیدى و بانو مرضیه ناحاجى و عباس حاجى بابا و عباس تروهیده و حســنعلى امیدى و 

عاصیه حسینى و شکراله شورى 
5) رأى شــماره 1861 مورخ 1400/05/18 هیــأت: آقاى محمد گنــدم کار بیدگلى به 
شناسنامه شماره 657 کدملى 6199598474 فرزند حسین، ششدانگ یکبابخانه و یخچال 
قدیمى به مساحت 598,5 مترمربع پالك شماره 61 فرعى مفروز و مجزى از 285 اصلى و 
4 فرعى از اصلى مذکور واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از 
مالکین رسمى ورثه سیدمحمد فعولى و حسین مریخى دوم و اشرف آغا میرحسینى و زهرا 

مچولى و اشرف شاهزاده و سیدعیسى مریخى دوم
6) رأى شــماره 1862 مورخ 1400/05/18 هیــأت: آقاى محمد گنــدم کار بیدگلى به 
شناسنامه شــماره 657 کدملى 6199598474 فرزند حسین، ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 468 مترمربع پالك شماره 62 فرعى مفروز و مجزى از قسمتى از پالك شماره 
1 فرعى از 285 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از 

مالکین رسمى ورثه سیدعلى پردل
7) رأى شــماره 1867و1868 مورخ 1400/05/18 هیأت: آقاى جــواد اصیلیان بیدگلى 
به شناسنامه شــماره 15 کدملى 6199692209 فرزند نعمت اله و خانم طاهره کیانی به 
شناسنامه شماره 412 کدملی 6199729838 فرزند ذبیح اله (بالمناصفه)، ششدانگ اعیان 
یکبابخانه بر روى عرصه وقفى به مساحت 107,78 مترمربع پالك شماره 12 فرعى مفروز 
و مجزى از 10 فرعى از 298 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 
ابتیاعى از مالک رسمى موقوفه مالمحمود خادم به تولیت آقاى مرتضى متولى با نظارت 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل
8) رأى شماره 141 مورخ 1400/01/24 هیأت: آقاي ســیدمحمدرضا سجادي بیدگلی 
به شناسنامه شماره 202 کدملی 6199948696 فرزند ســید محمود، ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 34 مترمربع پالك شماره 12 فرعى مفروز و مجزى از 9و10 فرعى 
و قسمتى از مشاعات از 342 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى نعمت اله همه بار
9) رأى شماره 1863 مورخ 1400/05/18 هیأت: خانم فاطمه موحد حسینى به شناسنامه 
شماره 4 کدملى 1263188664 فرزند احمد، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 204,30 
مترمربع پالك شماره 13 فرعى مفروز و مجزى از 1و4 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك 
747 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى 

از مالکین رسمى وراث علیمحمد صباغیان و حسن صباغیان و ناصر و جواد صباغیان
10) رأى شــماره 2005 و 2006 مورخ 1400/06/02 هیأت: آقاى رحمت اله خانى آرانى 
به شناســنامه شــماره 56 کدملى 6199515226 فرزند یداله و خانم جمیله باخدا آرانى 
به شناسنامه شــماره 206 کدملى 6199531264 فرزند عباس (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 166 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 1266 اصلى واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى
11) رأى شماره 2007 مورخ 1400/06/02 هیأت: خانم کبریا صمدى نژاد به شناسنامه 
شماره 473 کدملى 6199541863 فرزند على اکبر، ششدانگ یکبابخانه مخروبه بمساحت 
90 مترمربع پالك شماره 17 فرعى مفروز و مجزى از 4و8و9 فرعى و قسمتى از مشاعات 
از پالك 1380 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى 

و ابتیاعى از مالک رسمى على اکبر بادى 
12) رأى شماره 1871و1872 مورخ 1400/05/18 هیأت: آقاى ابوالفضل دارچینى آرانى 
به شناسنامه شماره 238 کدملى 6199495446 فرزند حسین و خانم ایران استادمیرزائى 
آرانى به شناســنامه شــماره 400 کدملى 6199504542 فرزند ســلیمان (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 264,72 مترمربع پالك شماره 1381 و 1902 اصلى واقع 

در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى 
13) رأى شــماره 1573و1574 مــورخ 1400/04/27 هیأت: آقاى علــى رضا بگلرى 
شاپورآبادى به شناسنامه شــماره 750 کدملى 3253157792 فرزند کمر و خانم کبرى 
دهقانى آرانى به شناسنامه شــماره 266 کدملى 6199539796 فرزند رضا (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 397 مترمربع پالك شماره 1و2و3و4و14 فرعى از 1432 
اصلى و قسمتى از مشاعات و پالك 4 فرعى از 1435 اصلى و قسمتى از مشاعات واقع در 
اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى 

وراث خانم کیانیان فرد و رضیه عرفان و حسن منزوى
14)  رأى شماره 1873و1874 مورخ 1400/05/18 هیأت: آقاى سید جواد حسینى زاده 
آرانى به شناسنامه شــماره 162 کدملى 6199653327 فرزند سید تقى و خانم معصومه 
سادات ساجدین آرانى به شناسنامه شماره 49832 کدملى 1260488373 فرزند سید اصغر 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 205,87 مترمربع پالك شماره 10 فرعى 
مفروز و مجزى از 4و5و6 فرعى و قسمتى از مشاعات تابع 9 فرعى از 1706 اصلى واقع در 

اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى
15) رأى شــماره 2008 مورخ 1400/06/02 هیأت: آقاى عباس خدام حضرتى آرانى به 
شناسنامه شــماره 46 کدملى 6199638107 فرزند نعمت اله، ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 100,5 مترمربع پالك شماره 13 فرعى مفروز و مجزى از 5و6و12 فرعى از 2217 
اصلى واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از 

مالک رسمى عباس رهیده
16) رأى شــماره 2009 مورخ 1400/06/02 هیأت: آقاى عباس خدام حضرتى آرانى به 
شناسنامه شــماره 46 کدملى 6199638107 فرزند نعمت اله، ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 210 مترمربع پالك شــماره 3 فرعى مفروز و مجزى از 1و2 فرعى و مشاعات از 

2218 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى 
17) رأى شــماره 1876 إلى 1882 مورخ 1400/05/18 هیــأت: خانم مهرى بوجاریان 
آرانى به شناســنامه شــماره 179 کدملى 6199415574 فرزند رضا نسبت به سه دانگ 
مشــاع بانضمام بهاى ثمن اعیانى ســه دانگ دیگر و آقاى نعمت اله بوجاریان آرانى به 
شناسنامه شماره 312 کدملى 6199532325 فرزند محمدحسین نسبت به 2 سهم مشاع 
از 22 سهم به اســتثناى بهاى ثمن اعیانى و آقاي رحمت اله بوجاریان آرانی به شناسنامه 
شماره 76 کدملی 6199558103 فرزند محمدحسین نسبت به 2 سهم مشاع از 22 سهم 
به استثناى بهاى ثمن اعیانى و خانم منیره بوجاریان آرانی به شناسنامه شماره 71 کدملی 
6199576209 فرزند محمدحسین نسبت به یک سهم مشاع از 22 سهم به استثناى بهاى 
ثمن اعیانى و آقاي حشمت اله بوجاریان آرانی به شناسنامه شماره 9 کدملی 6199584244 
فرزند محمدحسین نسبت به 2 سهم مشاع از 22 سهم به استثناى بهاى ثمن اعیانى و آقاي 
ماشااله بوجاریان آرانی به شناسنامه شماره 14 کدملی 6199610180 فرزند محمدحسین 
نسبت به 2 سهم مشاع از 22 سهم به استثناى بهاى ثمن اعیانى و آقاي ابوالفضل بوجاریان 
آرانی به شناســنامه شــماره 13 کدملی 6199682777 فرزند محمدحسین نسبت به 2 
سهم مشاع از 22 سهم ششدانگ به اســتثناى بهاى ثمن اعیانى ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 73,90 مترمربع پالك شماره 14 فرعى از 2427 اصلى و قسمتى از باقیمانده 
پالك 2429 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى 

و ابتیاعى از شهردارى آران و بیدگل
18) رأى شــماره 2013 مورخ 1400/06/02 هیأت: آقاى ابوذر پیر دهقان به شناسنامه 
شماره 651 کدملى 6199725204 فرزند مسلم، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
305 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 2460 اصلى و 2474 اصلى و 2و3و4و5و6و7 فرعى 
از 2474 اصلى و قسمتى از 2475 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
19) رأى شماره 1577 إلى 1582 مورخ 1400/04/27 هیأت : خانم پروین باغستانى آرانى 
به شناسنامه شماره 109 کدملی 6199494156 فرزند على نسبت به 29,25 سهم مشاع 
به انضمام بهاى ثمن عرصه و اعیان بقیه آن و آقاي احسان سعیدنژاد به شناسنامه شماره 
1105 کدملی 6199925157 فرزند اکبرآقا نسبت به 5,45 سهم مشاع به استثناى بهاى 
ثمن عرصه و اعیان آن و خانم فائزه سعیدنژاد به شناسنامه شماره 0 کدملی 6190046665 
فرزند اکبرآقا نسبت به 2,95 سهم مشاع به استثناى بهاى ثمن عرصه و اعیان آن و آقاي 
فرهاد سعید نژاد به شناسنامه شماره 10524 کدملی 6199145216 فرزند اکبرآقا نسبت 
به 5,45 سهم مشاع به استثناى بهاى ثمن عرصه و اعیان آن و آقاي حسین سعیدنژاد به 
شناسنامه شماره 307 کدملی 6199669657 فرزند اکبرآقا نسبت به 5,45 سهم مشاع به 
استثناى بهاى ثمن عرصه و اعیان آن و آقاي محسن سعیدنژاد به شناسنامه شماره 475 
کدملی 6199699572 فرزند اکبرآقا نســبت به 5,45 سهم مشاع به استثناى بهاى ثمن 
عرصه و اعیان آن از 54 سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 350 مترمربع پالك شماره 
10146 فرعى مفروز و مجزى از 1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى تقى سرکوچه آرانى
20) رأى شماره 2014 مورخ 1400/06/02 هیأت : آقاى حســن حاجى باقرى آرانى به 
شناسنامه شماره 86 کدملى 6199652568 فرزند قاسم، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
160,25 مترمربع پالك شماره 10152 فرعى مفروز و مجزى از 924 فرعى از 2637 اصلى 

واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
21) رأى شماره 1866 مورخ 1400/05/18 هیأت : خانم الهه خندان آرانى به شناسنامه 
شماره 272 کدملى 6199690370 فرزند حسن، ششدانگ یکباب خانه قدیمى به مساحت 
240 مترمربع پالك شماره 3532 فرعى مفروز و مجزى از 20 فرعى از 2638 اصلى واقع 
در احمدآباد بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ماشااله 

نقلى و مریم تاد (منصورى نیا)
22) رأى شماره 1857و1858و1859 مورخ 1400/05/18 هیأت : آقاى مسلم قنائى مقدم 
آرانى به شناسنامه شماره 6318 کدملى 6199103173 فرزند عباس نسبت به یک و نیم 
دانگ و خانم نگار منصورى آرانى به شناسنامه شماره 7371 کدملى 6199113691 فرزند 
على محمد نسبت به یک و نیم دانگ و آقاى محمدرضا قنائى مقدم آرانى (با والیت پدرش 
مهدى) به شناسنامه شماره 0 کدملى 1250816963 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 306,60 مترمربع پالك شماره 389 فرعى از 2640 اصلى واقع در 

آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى
23) رأى شــماره 1120و1121 مورخ 1400/03/25 هیأت : آقــاي علی خادم حضرتی 
به شناســنامه شــماره 1250170133 کدملی 1250170133 فرزند عباس و خانم رؤیا 
سعادت وند به شناســنامه شــماره 0 کدملی 0371386012 فرزند مجتبی (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144 مترمربع پالك شماره 2116 فرعى مفروز و مجزى 
از 126و127و1735 فرعى از 2640 اصلی واقع در آراندشــت بخش سه حوزه ثبت ملک 
آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى سیدمحمد عباس زاده و شهردارى آران و بیدگل

24) رأى شــماره 1852و1853و1854و1855 مورخ 1400/05/18 هیأت : آقاى مهدى 
دارچینى به شناســنامه شــماره 22 کدملى 6199666801 فرزند رمضانعلى نســبت به 
یک دانگ و خانم زهرا دارچینى به شناسنامه شــماره 17 کدملى 6199718860 فرزند 
رمضانعلى نسبت به یک دانگ و خانم ام البنین دارچینى به شناسنامه شماره 3148 کدملى 
6199945565 فرزند رمضانعلى نسبت به دو دانگ و خانم سکینه سلطان استاد میرزایى 
آرانى به شناسنامه شماره 272 کدملى 6199426746 فرزند سلیمان نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 337 مترمربع پالك شماره 2120 فرعى مفروز 
و مجزى از 371 فرعى از 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى وراث رمضانعلى دارچینى
25) رأى شــماره 2010 مورخ 1400/06/02 هیأت : خانم معصومــه برجیس آرانى به 
شناسنامه شــماره 400 کدملى 6199614046 فرزند عنایت، ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 210 مترمربع پالك شــماره 2121 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده پالك 43 
فرعى از 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى عبدالصمد المع
26) رأى شــماره 2011 مورخ 1400/06/02 هیأت : خانم عطیه قنائــى مقدم آرانى به 
شناسنامه شــماره 7982 کدملى 6199119789 فرزند مسلم، ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 129,13 مترمربع پالك شــماره 2122 فرعى مفروز و مجزى از 183 فرعى از 
2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى کبرى ابولى 
27) رأى شــماره 1875 مورخ 1400/05/18 هیأت : آقاى محمد ناظمى به شناســنامه 
شماره 9937 کدملى 6199261690 فرزند حسین در ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
196 مترمربع پالك شــماره 6678 فرعى مفروز و مجزى از 4757 فرعى از 2840 اصلى 
واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

علیرضا شکرى
28) رأى شماره 2012 مورخ 1400/06/02 هیأت : شهردارى آران و بیدگل به شناسه ملى 
14000277330 ، ششدانگ قطعه زمین با بناى احداثى به مساحت 11565 مترمربع پالك 
شماره 6680 فرعى مفروز و مجزى از 163 فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار 
بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث حسن دارائى نژاد

بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/06/22- م الف: 1180889 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل - حامد 

فکریان آرانى /6/150

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرائى آن

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى نصف جهان و رویداد امروز چاپ 
اصفهان آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى نسبت به بند ( الف ) به مدت دو ماه 
و نسبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه 
نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه

1- راى شماره 140060302008002807 - 1400/05/16 - مصطفى باقرپور فرزند 
سیف اله ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 520 فرعى به مساحت 
6,75 متر مربع که به انضمام ششدانگ پالك 6149 فرعى جمعًا تشکیل یک باب مغازه 

را داده است 
2- راى شماره 140060302008002589 - 1400/05/09 - مرتضی طاوسی فرزند 
محمدرضا نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 3040 

فرعى به مساحت 108,25 متر مربع 
3- راى شــماره 140060302008002590 - 1400/05/09 - محبوبه اهري فرزند 
حسینعلی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

3040 فرعى به مساحت 108,25 متر مربع 
4- راى شــماره 140060302008002610 - 1400/05/10 - احسان موسیلی فرزند 
علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 8065 

فرعى به مساحت 114,80 متر مربع 
5- راى شــماره 140060302008002611 - 1400/05/10 - زهــرا رزمجو فرزند 
محمدحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

8065 فرعى به مساحت 114,80 متر مربع 
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

6- راى شماره 140060302008002541 - 1400/05/09 - حیدر علی یعقوبی فرزند 
حسین علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 572 

فرعى به مساحت 148,26 متر مربع
7- راى شــماره 140060302008002542 - 1400/05/09 - زهــرا یعقوبی فرزند 
نجفعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 572 

فرعى به مساحت 148,26 متر مربع
8- راى شماره 140060302008003071 - 1400/06/02 - علیرضا محسن پور فرزند 
نوراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 641 فرعى 

به مساحت 118,40 متر مربع
9- راى شماره 140060302008003072 - 1400/06/02 - مهناز شاه نظري فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 641 فرعى 

به مساحت 118,40 متر مربع
10- راى شماره 140060302008002559 - 1400/05/09 - محمدعلی فخار فرزند 
ناصر ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 880 فرعى به مساحت 179,89 متر 

مربع 
11- راى شــماره 140060302008002607 - 1400/05/10 - محمد حسن لطفی 
فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 988 فرعى به مساحت 

141,60 متر مربع
12- راى شماره 140060302008001817 - 1400/03/29 - محمد امین براهیمى 
فرزند یحیى نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
1113 فرعى به مساحت 235,78 متر مربع در ازاء تمامت یک سهم و پانصد و شصت و نه 
، یک هزار و چهارصد و نود و ششم سهم مشاع از 17,5 سهم ششدانگ که میزان ششصد 
و شصت و پنج ، دو هزار و نهصد و نود و دوم آن انتقال عادى از طرف خانم زهرا براهیمى

13- راى شماره 140060302008001818 - 1400/03/29 - سمانه یزدى فرزند جعفر 
على نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1113 فرعى 
به مساحت 235,78 متر مربع در ازاء تمامت یک سهم و پانصد و شصت و نه ، یک هزار و 
چهارصد و نود و ششم سهم مشاع از 17,5 سهم ششدانگ که میزان ششصد و شصت و پنج 

، دو هزار و نهصد و نود و دوم آن انتقال عادى از طرف خانم زهرا براهیمى
14- راى شــماره 140060302008002591 - 1400/05/09 - حمیدرضا سبزواري 
فرزند نبی اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

1163 فرعى به مساحت 139,05 متر مربع
15- راى شماره 140060302008002592 - 1400/05/09 - مجید صالحپور شهرضا 
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

1163 فرعى به مساحت 139,05 متر مربع
16- راى شــماره 140060302008002539 - 1400/05/09 - غالمرضــا ماهري 
شهرضا فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده 

از پالك هاى 1771 و 8413 فرعى به مساحت 25,40 متر مربع 
17- راى شــماره 140060302008002540 - 1400/05/09 -  مولود یزدانی فرزند 
عبدالعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك هاى 

1771 و 8413 فرعى به مساحت 25,40 متر مربع 
18- راى شــماره 140060302008001296 - 1400/03/13 - عصمــت رهنمایی 
فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2186 فرعى به مساحت 124,06 

متر مربع 
19- راى شماره 140060302008003058 - 1400/06/02 -   زهره السادات بحرینی 
فرزند سید محمد باقر ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 5799 فرعى به 

مساحت 122,53 متر مربع 
20- راى شماره 140060302008002464 - 1400/04/28 - فاطمه هاشمیان فرزند 
حسن ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 8779 فرعى به مساحت 
24,50 متر مربع که به انضمام قســمتى از کوچه متروکه جمعًا تشکیل یک باب مغازه را 

داده است 
21- راى شــماره 140060302008002583 - 1400/05/09 - حبیب اله اســالمی 
فرزند محمد علی ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شده از پالك 8779 فرعى 
به مساحت 32,05 متر مربع که به انضمام قسمتى از کوچه متروکه جمعًا تشکیل یک باب 

مغازه را داده است 
22- راى شماره 140060302008002517 - 1400/05/06 -  مصطفی هدا شهرضا 
فرزند حبیب اله ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 11207 فرعى به مساحت 

50,40 متر مربع
23- راى شماره 140060302008002581 - 1400/05/09 - محمد حسین رحمتی 
فرزند مرتضی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 13217 فرعى به 

مساحت 118,98 متر مربع
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

24- راى شــماره 140060302008002586 - 1400/05/09 - سید جعفر فاطمین 

شهرضا فرزند سید یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 
از پالك 460 فرعى به مساحت 135,96 متر مربع 

25- راى شماره 140060302008002587 - 1400/05/09 - زهرا کسائی شهرضا 
فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

460 فرعى به مساحت 135,96 متر مربع 
26- راى شــماره 140060302008003014 - 1400/05/31 - نبی اله یزدخواستی 
فرزند علی ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 789 فرعى به مساحت 153,40 
متر مربع در ازاء تمامت 8 حبه و هشت - دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى 

از طرف محمد رضا یزدخواستى
27- راى شماره 140060302008002577 - 1400/05/09 - مهدي کوهکن شهرضا 
فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
1246 فرعى به مساحت 342,93 متر مربع در ازاء تمامت یک - دوم از 342 سهم مشاع 
از 10000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه بالسویه از طرف سراج الدین و نبى اله 
مرتضوى به قانون ارث از سهم االرث ورثه ســراج الدین مرتضوى به نام هاى احمدرضا 
، شهناز ، شهین ، شهره ، همگى فرزندان و همسر به نام افســر آغا اسدى و ورثه نبى اله 
مرتضوى به نام هاى سید محمد ، سید على ، سید عبدالحسین ، سید مرتضى ، سید جمال 

الدین ، فروغ السادات ، فخرالسادات همگى فرزندان و طلعت خانم جلیلى
28- راى شــماره 140060302008002578 - 1400/05/09 - فاطمه گیوي فرزند 
اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1246 
فرعى به مســاحت 342,93 متر مربع در ازاء تمامت یک - دوم از 342 ســهم مشاع از 
10000 سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواســطه بالسویه از طرف سراج الدین و نبى اله 
مرتضوى به قانون ارث از سهم االرث ورثه ســراج الدین مرتضوى به نام هاى احمدرضا 
، شهناز ، شهین ، شهره ، همگى فرزندان و همسر به نام افســر آغا اسدى و ورثه نبى اله 
مرتضوى به نام هاى سید محمد ، سید على ، سید عبدالحسین ، سید مرتضى ، سید جمال 

الدین ، فروغ السادات ، فخرالسادات همگى فرزندان و طلعت خانم جلیلى
29- راى شماره 140060302008002515 - 1400/05/06 - حسن کاویانی فرزند 
ابوالقاسم ششدانگ یک باب مغازه با طبقه فوقانى آن مجزى شده از پالك 2945 فرعى 

به مساحت 114,99 متر مربع 
چهارم : شماره فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد

30- راى شــماره 140060302008002585 - 1400/05/09 - سعید رضوان فرزند 
کریم ششدانگ یک باب کارگاه مجزى شده از پالك 134 فرعى به مساحت 571,74 متر 
مربع در ازاء تمامت 1 سهم و چهار - بیست و پنجم سهم مشاع از 4 سهم ششدانگ انتقال 

عادى از طرف احمد دهقانراد
پنجم : شماره هاى فرعى از 14- اصلى مزرعه معصوم آباد

31- راى شماره 140060302008002536 - 1400/05/09 - کیامرث قرقانی فرزند 
شهنواز  ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 182 فرعى به مساحت 140,86 

متر مربع 
32- راى شماره 139960302008008754 - 1399/12/26 - حسین حسینى فرزند 
فرخ ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 185 فرعى به مساحت 169,20 متر مربع 

ششم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه
33- راى شماره 140060302008003077 - 1400/06/03 - نعمت اله جوي فرزند 
حسین نسبت به 3 دانگ و یازده - پانزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 485 فرعى به مساحت 306,70  متر مربع
34- راى شــماره 140060302008003078 - 1400/06/03 - پروین قربانی فرزند 
علیرضا نسبت به 2 دانگ و چهار - پانزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 485 فرعى به مساحت 306,70  متر مربع
35- راى شــماره 140060302008003012 - 1400/05/31 -  آیــت اله جوهري 
فرزند رحمت اله ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2471 فرعى به مساحت 

132,21 متر مربع
هفتم : شماره فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

36- راى شماره 140060302008002516 - 1400/05/06 - اعظم کاظمزاد فرزند 
اکبر ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 173 فرعى به مساحت 201,93 متر 

مربع
هشتم : شماره هاى فرعى از 32- اصلى مزرعه دست قمشه

37- راى شماره 140060302008002560 - 1400/05/09 -  ملوك طاهري فرزند 
محمد علی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 37 

فرعى به مساحت 133,34 متر مربع
38- راى شماره 140060302008002561 - 1400/05/09 -  سید مصطفی امیري 
شهرضا فرزند تقی نسبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از 

پالك 37 فرعى به مساحت 133,34 متر مربع
39- راى شماره 139960302008008825 - 1399/12/28 - احمدرضا بهارى فرزند 
مهدى نسبت به 7,5 حبه مشاع به استتثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 حبه ششدانگ یک باب 

خانه مجزى شده از پالك 68 فرعى به مساحت 308,80 متر مربع 
40- راى شماره 139960302008008826 - 1399/12/28 - محمد حسین بهارى 
فرزند مهدى نسبت به 7,5 حبه مشاع به اســتتثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 حبه ششدانگ 

یک باب خانه مجزى شده از پالك 68 فرعى به مساحت 308,80 متر مربع 
41- راى شــماره 139960302008008827 - 1399/12/28 - اعظم بهارى فرزند 
مهدى نسبت به 3,75 حبه مشاع به استتثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 حبه ششدانگ یک باب 

خانه مجزى شده از پالك 68 فرعى به مساحت 308,80 متر مربع 
1399 - شــهناز  /12 42- راى شــماره 139960302008008828 - 28/
بهارى فرزند مهدى نســبت به 3,75 حبه مشــاع به اســتتثناء بهــاء ثمنیه اعیانى 
از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 68 فرعى به مســاحت

 308,80 متر مربع 
43- راى شــماره 139960302008008829 - 1399/12/28 - اشــرف سجادى 
عطاآبادى فرزند داود نسبت به 45,75 حبه مشــاع به انضمام بهاء ثمنیه اعیانى تمامت 
26 حبه و یک چهارم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
68 فرعى به مساحت 308,80 متر مربع در ازاء تمامت 253 سهم و یک سوم سهم مشاع 
به انضمام بهاء ثمنیه اعیانى تمامت 116 ســهم و دو سوم ســهم مشاع از 4000 سهم 
ششدانگ که میزان 53 سهم و یک - سوم سهم مشــاع آن انتقال عادى از طرف زهرا 

فرزانه 
44- راى شــماره 140060302008000004 - 1400/01/07 - ناهید بهارى فرزند 
مهدى نسبت به 3,75 حبه مشاع به استتثناء بهاء ثمنیه اعیانى از 72 حبه ششدانگ یک باب 

خانه مجزى شده از پالك 68 فرعى به مساحت 308,80 متر مربع 
45- راى شماره 140060302008002231 - 1400/04/19 - صفر على سعیدى فرزند 
مختار ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه مجزى شــده از پالك 679 فرعى به مساحت 
9,15 متر مربع که به انضمام ششــدانگ پالك 682 فرعى جمعًا تشکیل یک باب مغازه 

را داده است 
نهم : شماره هاى فرعى از 33- اصلى مزرعه مهرقویه   

46- راى شماره 140060302008002236 - 1400/04/19 -  مریم دادخواهى فرزند 
صمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از پالك 

60 فرعى به مساحت 157,23 متر مربع
47- راى شــماره 140060302008002237 - 1400/04/19 - محمدرضا قنبر نژاد 
فرزند خسرو نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شده از 

پالك 60 فرعى به مساحت 157,23 متر مربع
ادامه در صفحه 7
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48- راى شــماره 140060302008002753 - 1400/05/12 - سیف اله یوسفی فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با انبار متصله مجزى شده از پالك 

218 فرعى به مساحت 71,60 متر مربع 
49- راى شماره 140060302008002754 - 1400/05/12 - زهرا راستی فرزند محمد 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با انبار متصله مجزى شده از پالك 

218 فرعى به مساحت 71,60 متر مربع 
دهم : شماره هاى فرعى از 69- اصلى شاهرضا

50- راى شماره 140060302008001741 - 1400/03/26 - عبدالرسول انصارى فرزند 
هاشم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 71 فرعى به 
مساحت 194,08 متر مربع در ازاء 10حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ که میزان 4 حبه مشاع ان 

انتقال عادى از طرف افسر قدیرى و میزان 6 حبه مشاع آن از قسمت مجهولى آن
51- راى شماره 140060302008001742 - 1400/03/26 - مهشید بهمن یار فرزند 
عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 71 
فرعى به مساحت 194,08 متر مربع در ازاء 10حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ که میزان 4 حبه 
مشاع ان انتقال عادى از طرف افسر قدیرى و میزان 6 حبه مشاع آن از قسمت مجهولى آن

یازدهم : شماره هاى فرعى از 100- اصلى مزرعه فیض آباد
52- راى شماره 140060302008002232 - 1400/04/19 - اعظم نورى فرزند لهراسب 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1 فرعى به مساحت 223,34 متر مربع
53- راى شماره 139660302008000945 - 96/02/20 - محمد حسین قباد نیا فرزند 
قوچعلى ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 513 فرعى به مساحت 108,45 متر 

مربع
54- راى شــماره 140060302008002207 - 1400/04/15 - شــهناز حاتمى فرزند 
برفعلى ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزى شــده از پالك 1635 فرعى به مساحت 

134,80 متر مربع 
دوازدهم : شماره هاى فرعى از 106- اصلى مزرعه ارش آباد

55- راى شماره 140060302008002579 - 1400/05/09 - مهدي کوهکن شهرضا 
فرزند علیرضا نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 353 

فرعى به مساحت 103,66 متر مربع
56- راى شماره 140060302008002580 - 1400/05/09 - فاطمه گیوي فرزند اصغر 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 353 فرعى به 

مساحت 103,66 متر مربع
سیزدهم : شماره فرعى از 169- اصلى مزرعه سپهر آباد که به شماره 241- اصلى تبدیل شده

57- راى شماره 140060302008003049 - 1400/06/01 - پریوش آرامی فرزند رضا 
قلی ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 156,39 متر مربع

بند ب)
بخش یک ثبتى شهرضا

یکم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد
1- راى شــماره 139360302008007414 - 93/08/22 و راى اصالحــى شــماره 
140060302008002468 - 1400/04/28 - کمال دهقان فرزند نصراله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ : الف) قسمتى از یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك 751 
فرعى به مساحت 66,43 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 752 فرعى جمعاً تشکیل 
یک باب خانه دو طبقه را داده است و ب) قسمتى از یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از پالك 
752 فرعى به مساحت 142,03 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 751 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است در ازا تمامت 4,5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
انتقال عادى از طرف رحمت اله دهقان که در راى اولیه و به تبع آن در آگهى اولیه پالك فرعى 

و مساحت اشتباهاً قید شده و اینک تجدید آگهى مى گردد
2- راى شــماره 139360302008007415 - 93/08/22 و راى اصالحــى شــماره 
140060302008002469 - 1400/04/28 - محبوبه زارع شهرضائى فرزند حیدر على  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ : الف) قسمتى از یک باب خانه دو طبقه مجزى شده از 
پالك 751 فرعى به مساحت 66,43 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 752 فرعى جمعًا 
تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است و ب) قسمتى از یک باب خانه دو طبقه مجزى 
شده از پالك 752 فرعى به مساحت 142,03 متر مربع که به انضمام قسمتى از پالك 751 
فرعى جمعاً تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است در ازا تمامت 4,5 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ انتقال عادى از طرف رحمت اله دهقان که در راى اولیه و به تبع آن در آگهى اولیه 

پالك فرعى و مساحت اشتباهاً قید شده و اینک تجدید آگهى مى گردد
تاریخ انتشار نوبت یکم: روز یک شنبه 1400/06/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه 
1400/06/22 - م الف: 1181978  - مرتضى قدیرى  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرضا / 6/172

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004587 مورخ 1400/04/12 مریم سعیدى قهه فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه 3 صادره از دهاقان بشماره ملى 5129792939 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12403 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 280/65 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى رحمان 
اتحادى  ابرى فرزند کریم. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/06/22 - م الف: 1181272 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و 

امالك شرق اصفهان /6/156

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 1187 و 1188مورخــه 1400/02/29 آقــاى مهــدى یوســفى فرزنــد 
غالمرضا نســبت به سه دانگ مشــاع و خانم مهناز رشــیدیان فرزند حیدر على نسبت به 
ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 113/34مترمربع مجزى شده 
از پالك شــماره 396 اصلى  واقع در قطعــه 10 از بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان 
- متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/07 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/06/22 - 1181183/ م الــف - حجــت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملــک نجف آبــاد - از طرف آفرین

 میر عباسى /6/168

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004933 مــورخ 1400/04/19 محمد على زرگر زاده 
اصفهانى فرزند محمد بشماره شناسنامه 1776 صادره از داران بشماره ملى 1159253625 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 328 فرعى از 
اصلى 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/34 مترمربع. خریدارى طى 
سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/22 
- م الف: 1181368 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان /6/170

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

راى شماره 140060302026006595 مورخ 1400/05/18 هیات دو خانم فاطمه سلیمانى 
به شناسنامه شــماره 271 کدملى 5419975459 صادره اصفهان فرزند نعمت اله بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111,74 مترمربع از پالك 15014 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالکیت مهدى زارعى
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 داشته باشــند 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 خیابــان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/07 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/06/22 - م الف: 1181664 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /6/174

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

راى شــماره 140060302026005450 مورخ 1400/04/15 هیات دو آقاى مجتبى پور 
عابدین به شناسنامه شماره 1172 کدملى 1285860901 صادره اصفهان فرزند على بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 203 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 

احترام احد از وراث فتح اله قدوسى موضوع سند رسمى و گواهى حصر وراثت

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 داشته باشــند 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 خیابــان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/07 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/06/22 - م الف: 1181426 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال

 اصفهان - موسوى /6/166

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 2759 و 2760 مورخ  1400/6/7 قاى حمید مشاورى نجف آبادى فرزند على 
نسبت به سه دانگ مشاع و خانم فریبا نمازیان نجف آبادى فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 146/35 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 186  
اصلى واقع در قطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22 -تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06 - 
1188113/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /6/232

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 2710 و 2711 مورخ 1400/6/6 آقاى على شاطرى فرزند یداله نسبت به سه 
دانگ مشاع و خانم زهرا زرفش فرزند عباس  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 88/82 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 136  اصلى واقع در قطعه10 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/06/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06 - 1188141 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین 

میر عباسى /6/234

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

1- راى شماره 140060302026006324 مورخ 1400/05/11 هیات چهار آقاى محمد 
محمودى اسفندارانى به شناسنامه شماره 21 کدملى 5649815488 صادره حوزه 2 جرقویه 
فرزند عباس نسبت به چهار دانگ و نیم مشاع  از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,22 
مترمربع پالك شماره 126 فرعى 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
2- راى شماره 140060302026006325 مورخ 1400/05/11 هیات چهار خانم زیبا افراز 
اسفندارانى به شناسنامه شماره 40 کدملى 5649840131 صادره حوزه 2 اصفهان فرزند حسن 
نسبت به یک دانگ و نیم مشاع  از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,22 مترمربع پالك 
شماره 126 فرعى 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند 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 خیابــان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/07/06 - م الف: 1189126 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /6/236

آگهى مفاد آراء هیأت «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى» مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره

اگهى مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى» 
که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره 

صادر گردیده و در اجراى ماده 2 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ى 10 روز از طریق روزنامه 
هاى کثیر االنتشار و محلى آگهى مى شود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى ، رأى هیئت 
باحضور نماینده شوراى اسالمى روستا در محل الصاق مى گردد تا شخص یا اشخاصى که 
به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسلیم و رسید 
اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند. 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض 
در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
را ارائه نکند ، اداره ثبت مبادرت به صدور سندمالکیت مى نماید. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست
1- رأى شماره 140060302021000043 مورخ 1400/05/17 - خانم ایران عامرى رحمت 
آبادى فرزند رضا بشماره ملى 1189760037 تمامت هفت سهم و هشتصدم سهم مشاع ( به 
استثناى بهاء یک شانزدهم اعیانى) از 9504 سهم ششدانگ مزرعه برکى پالك ثبتى شماره 
96 اصلى دهستان سفلى بخش 17 ثبت اصفهان که مساحت ششدانگ 90000 مترمربع مى 
باشد خریدارى عادى از امیرحسین و اعظمه و فروغ شهرت همگى عامرى از ورثه رضاخان 
عامرى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/06  م الف: 

1188981 - خیراله عصارى  مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زواره /6/238

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

راى شماره 140060302026004760 مورخ 1400/04/01 هیات سه و راى اصالحى شماره 
140060302026006559 مورخ 1400/05/17 آقاى رسول زارعى زفره به شناسنامه شماره 
2142 کدملى 1288100086 صادره اصفهان فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به استثنا بهاثمنیه اعیانى ان مســاحت 311,62 مترمربع پالك شماره 20 فرعى 
از 15187 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان و سند 

اقرارنامه اصالحى. 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 داشته باشــند 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 خیابــان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/07/06 - م الف: 1189229 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /6/240

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

راى شماره 140060302026006314 مورخ 1400/05/10 هیات چهار آقاى محمد خلیلى 
به شناسنامه شماره 52 کدملى 5110478902 صادره شاهین شهر و میمه فرزند على نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 136,86 مترمربع پالك شماره 13856 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى 

از مالکیت مالک رسمى خانم بیگم زارعى خوابجانى
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 داشته باشــند 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 خیابــان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/22 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/07/06 - م الف: 1189197 -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /6/242

فقدان مدارك
کارت موتــور یک دســتگاه موتور ســیکلت سیســتم 
شــوکا اســکوتر تیپ ســى دى آى 125 مــدل 1391 
بنزینى به شــماره موتــور NCS020302 و شــماره تنه 
NCS***125S9139962 به شماره پالك 625/87215 
ایران متعلق به عرفان شفیعى به شماره ملى 1275382185 
فرزند منصور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو وانت سیستم مزدا تیپ بى 2000 آى مدل 
1392 بنزینى به شماره موتور FEA22869 و شماره شاسى 
NAGP2PC11DA129727 بــه شــماره پالك ایران 
67 – 131 ج 92 متعلق به محمد مهدى هارونى به شماره 
ملى 1273342291 فرزند صفى اله مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شــرکت آماى کهرباى عمران ســهامى 
خاص به شماره ثبت 47113 و شناسه ملى 
10840083150 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/06/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محسن علیانفر 
به شماره ملى 1284899160 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره، علیرضا 
خسروى به شماره ملى 1110866161 
به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدکریم 
موسوى به شماره ملى 4849654967 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاى رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر 
است. - هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونى 
خود به شرح مندرج در ماده 34 اساسنامه 
را به مدیرعامل تفویض نمود. - مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1188458)

آگهى تغییرات
شرکت ســالمت تجهیز فرتاك سهامى 
خاص به شماره ثبت 62899 و شناسه ملى 
14008536046 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1400/06/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - آقاى على محسنى خوراسگانى به 
شماره ملى 1270691597 ، آقاى رسول 
صفائى پور به شماره ملى 1293262951 
و خانم زهره مقیمى خوراسگانى به شماره 
ملى 1283828723 بسمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - خانم میترا سرورى دردشتى 
به شــماره ملى 1290620921 بسمت 
بازرس اصلــى و خانم مرجان ســرورى 
دردشتى به شماره ملى 1287048641 
بســمت بازرس على البــدل براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1188466)

آگهى تغییرات
شرکت ســالمت تجهیز فرتاك سهامى 
خاص به شماره ثبت 62899 و شناسه ملى 
14008536046 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1400/06/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - آقاى على محسنى خوراسگانى به 
شماره ملى 1270691597 ، آقاى رسول 
صفائى پور به شماره ملى 1293262951 
و خانم زهره مقیمى خوراسگانى به شماره 
ملى 1283828723 بسمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - خانم میترا سرورى دردشتى 
به شــماره ملى 1290620921 بسمت 
بازرس اصلــى و خانم مرجان ســرورى 
دردشتى به شماره ملى 1287048641 
بســمت بازرس على البــدل براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1188466)

تاسیس
شرکت سهامى خاص شایان تجهیز امروز درتاریخ 1400/02/07 به شماره ثبت 67651 به شناسه ملى 14009980589 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : انجام 
امور پزشکى ،   پیراپزشکى  ، دندانپزشکى ، تزریقات و پانسمان ، جراحى هاى سرپایى  ، انجام امور آزمایشگاهى و دارویى در درمانگاه ها ى مراکز بهداشتى درمانى و 
بیمارستانها و درمانگاه هاى مراکز صنعتى و کارخانجات تامین نیروى انسانى متخصص و متعهد جهت انجام خدمات پزشکى و پیراپزشکى و ویزیت بیماران توسط 
پزشک ، آزمایشگاهى و دارویى و موارد فوق الذکر در مراکز بهداشتى درمانى ، درمانگاه ها ، بیمارستان ها ، مراکز اورژانس ، داروخانه ها ، مراکز مشاوره ( مشاوره در 
خصوص مادر و نوزاد ، تغذیه ، روانشناسى ، نحوه نگهدارى از بیمارى معتادان و افراد پر خطر ) اجاره مراکز درمانى دولتى و خصوصى جهت انجام امور فوق الذکر ارائه 
خدمات پزشکى و درمانى و دارویى به بیماران پر خطر و معتادان در مراکز دى آى سى تهیه و توزیع تجهیزات پزشکى و آزمایشگاهى و دارویى و تهیه و پخش دارو 
خدمات بهسازى و بهداشتى محیط از جمله خدمات جمع آورى و حمل و نقل و دفع بهداشتى زباله و پسماندهاى ساختمانى و عفونى ، مبارزه با حیوانات اهلى و وحشى 
، ناقل بیمارى ها ، سمپاشى و مبارزه با حشرات و جوندگان ناقل بیماریها و ایمنى محیط کار ( اچ اس اى ) و امور مرتبط با معاینات کارگرى و طب کار و تامین نیروى 
انسانى موقت مرتبط احداث درمانگاه عمومى و تخصصى ، ارائه خدمات آمبوالنس خصوصى و تامین نیروى انسانى موقت مرتبط ، حمل و نقل درون شهرى نیروهاى 
مراکز درمانى درون شهرى و احداث مرکز دیالیز ارائه خدمات از قبیل طبخ وتوزیع غذا ، تنظیف فضاى شهرى و ساختمانها ، سرویس دهى ایاب و ذهاب کارکنان درون 
شهرى ، پرداخت حقوق پرسنل ، نگهدارى فضاى سبز ، تاسیسات و انبار گردانى ، تامین نیروى انسانى موقت انجام امور تاسیساتى از قبیل تعمیرات و نگهدارى و راه 
اندازى صادرات و واردات کاالهاى مجاز بازرگانى و تامین و تهیه و تعمیر ماشین آالت و دستگاه ها و لوازم مربوط به مراکز بهداشتى و درمانى درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله عباس آباد ، خیابان مطهرى ، خیابان آیت اله شمس آبادى ، پالك - 33 ، ساختمان هزاره ، طبقه چهارم ، واحد 41 کدپستى 8133613448 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 07/99/1529 مورخ 1399/12/24 نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آبادى با کد 1307 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى اکبر سلیمانى درچه به شماره ملى 1141841266 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال آقاى قاسم على شهریارى فارفانى به شماره ملى 1282338961 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا کریمى به شماره 
ملى 1291071407 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمدرضا قوامى به شماره ملى 1819780848 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء رئیس هیئت مدیره و یکى از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فهیمه قاسمى به 
شماره ملى 1288213301 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم معصومه زمانى به شماره ملى 1950466231 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188467)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى مردم، هیچیک از شما چیزى بر روزیش افزون نمى شود، مگر هنگامى 
که آنچه در روز پیش   داشته، از میان برود. براى او اثرى پدید نمى آید 
مگر آنکه اثر دیگرش نابود شود. هر نوى را زمانى حاصل کند که نو دیگر 
را کهنه کرده باشــد. هیچ نهالى براى او نروید تا نهال روییده اى از آنِ او 
بر زمین نیافتد. ریشه ها، پدران و مادران، رفتند و ما، فرزندان، شاخه ها 

هستیم و شاخه ها را پس از رفتن ریشه ها چه بقاست؟
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رئیس اداره امور فرهنگى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان از اعالم فراخوان جذب ایده کسب و کار با 
هدف اجراى طرح آموزش مهارتى بر روى ایده ها تا رسیدن 

به مدل کسب و کار، خبر داد.
سید صالح خشوعى در این باره گفت: این رویداد توسط مرکز 
تخصصى کارآفرینى و مهارت هاى کسب و کار اداره کل فنى 
و حرفه اى استان اصفهان و با مشارکت خانه جوان و پروژه 
توان هفت وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى اجرا 
مى شود. وى افزود: هر شــرکت کننده مى تواند حداکثر سه 
ایده در حوزه کسب و کار را تا 30 شــهریور از طریق سایت 
bs.etvto.ir ارسال کند که پس از انجام داورى تا 10 مهر، 

بهترین ایده ها انتخاب خواهد شد.
وى تصریح کرد: منتخبان ایده هاى برتر در دوره هاى مدرسه 
کسب و کار و دوره هاى عملى شــرکت کرده و امکاناتى در 
اختیار آن ها قرار مى گیرد و مى توانند از ظرفیت کارگاه هاى 
فنى و حرفه اى براى مدل سازى اســتفاده کنند تا ایده را به 

مرحله اجرا برسانند.
رئیس اداره امور فرهنگى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان ادامه داد: نفرات برتر از سوى اداره کل 
فنى و حرفه اى اســتان اصفهان به بانک هاى عامل جهت 
اخذ تسهیالت کارآفرینى معرفى شــده و ایده هاى خوب با 

حمایت هاى الزم به مرحله اجرا خواهد رسید.
به گفته خشوعى، یکى از اهدافى که پروژه توان هفت دنبال 
مى کند، کمک به اجزاى اکوسیستم کارآفرینى شهر اصفهان 
است و فراخوان جذب ایده کســب و کار نیز در همین راستا 

انجام خواهد شد.

رئیس اداره امور فرهنگى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان تشریح کرد

رسیدن به مدل کسب و کار 
با ایده هاى کارآفرینى

به گزارش اداره روابط عمومى مدیریت درمان تامین اجتماعى استان اصفهان، مدیر درمان 
تامین اجتماعى استان اصفهان از کسب رتبه برتر این مدیریت  در جشنواره شهید رجایى خبر 
داد. دکتر اعتصام پور گفت: مدیریت درمان تامین اجتماعى استان اصفهان، بر اساس  ارزیابى 
انجام شده از سوى سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان ، بر اساس شاخص هاى بیست و 
چهارمین دوره جشنواره شهید رجایى، در بین65 دستگاههاى اجرایى استان در شاخص هاى 
عمومى و اختصاصى با 5 محور  و کسب امتیازالزم، موفق شد براى پنجمین سال متوالى بین  

دستگاه هاى برتر استان قرار گیرد.
وى افزود دستگاههاى اجرایى استان  بطور ساالنه در جشــنواره شهید رجایى با دو محور 
اختصاصى و عمومى ، از سوى سازمان مدیریت و برنامه ریزى اســتانها مورد ارزیابى قرار 
میگیرند .  این شاخص ها در بخش اختصاصى شامل ضریب اشغال تخت ، متوسط اقامت 
بیمار ، درجه اعتبار بخشى در بیمارستانها ، مدت زمان رسیدگى به اسناد سرپایى، نسبت مراکز 
درمانى که در سال 1399 راسا اقدام به فســخ قرارداد نموده اند به کل مراکز درمانى طرف 

قرارداد میباشد.

درخشش مدیریت درمان تأمین اجتماعى استان در جشنواره شهید رجایى 

شرکت پاالیش نفت اصفهان  با در نظر گرفتن  شرایط 
خاص سال جارى نسبت به ســال هاى گذشته و با 
لحاظ تمام پروتکل هاى بهداشتى، میزبان تعداد بسیار 
محدودى از  دانشجویان  کارآموز  رشته هاى مرتبط با 

صنعت دانشگاه هاى کشور است.
به گزارش روابــط عمومى شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان، دراین دوره، دانشجویان رشته هاى مهندسى 
صنایع،  شیمى، برق، مکانیک- شیمى کاربردى و ...  
به مدت دو هفته کارى  به عنوان کارآموز در شرکت 
حضور خواهند داشت. دانشجویان  در سه روز  ابتدایى 
حضور در اداره آموزش  به صورت تئورى با  قوانین و 
ضوابط  کارآموزى در پاالیشگاه  آشنا مى شوند و  پس 
از آن با  برنامه ریزى صحیح که برایشان در نظر گرفته 
شده با توجه رشــته تحصیلى  به  واحدهاى مرتبط 
با رشــته تحصیلى  رفته و دوره عملى مى گذرانند تا 
بیشــترین بهره مندى را از این دوره آموزشى داشته 

باشند.
فرشــته مشــهدى رئیــس اداره آمــوزش و  تجهیز 
سرمایه هاى انسانى پاالیشگاه اصفهان با بیان اینکه 
تالش در راســتاى اجراى مســئولیت هاى اجتماعى 
آموزش اثر بخش به دانشــجویان را رسالت خود براى 

پیشرفت کشور مى دانیم، ادامه داد: پاالیشگاه خود یک 
دانشگاه محسوب مى شود و  امید است دانشجویان از 
این دنیاى دانش و تجربه به بهترین شکل بهره بگیرند.

مشهدى با بیان اینکه دانشــجویان از نظر تئورى در 
دانشگاه اطالعات فراوانى دارند و حضور آنها در محیط 
صنعتى به آنها کمک مى کند که تمام مبانى و مفاهیم 
علمى فرا گرفته را در عرصه هــاى عملى و میدانى 
تجربه کنند گفت: با یک ارتباط و تعامل مناســب و 
دوســویه مى توانیم به نتایج مطلوبى دست یابیم.به 
طور حتم  در این مسیر  تعامل دانشجویان با کارکنان 
مجرب و پر تالش شرکت مى تواند  به آنها در انتخاب 

ادامه مسیر زندگى کاریشان کمک کند.
محمد صادق حاجیان رئیس روابط عمومى شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان نیز افزود: همه کارکنان شرکت، 
بى دریغ با دانشجویان که آینده سازان کشور عزیزمان 
هستند همکارى مى کنند و در مقابل انتظار مى رود  که 
دانشجویان نیز تیزهوشانه از تجربیات پیشکسوتان این 
مرکز بزرگ صنعتى استفاده کنند و این دوره کارآموزى 
را جدى بگیرند تا در نتیجه، با خوشه چینى از تجربیات 
درون شرکت روزهاى موفقى را براى خود  و در نهایت 

براى کشور رقم بزنند.

دانشجویان کارآموز در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
آموزش مى بینند

به منظور صیانت  از کارکنان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در برابر بیمارى کووید 
19، مرحله نخست تزریق واکسن کرونا در این شرکت انجام شد.

به گزارش روابط عمومى شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، مهم ترین بخش اجراى 

طرح هاى صیانتى، تالش براى واکســینه کردن کارکنان نیروگاه بود. به همین منظور 
براى دستیابى به این هدف با توجه به شروع پیک پنجم بیمارى کووید 19، برنامه ریزى و 
اقدامات متعددى با انجام رایزنى توسط اداره ایمنى و بهداشت و مدیریت شرکت با مقامات 
بهداشتى استان، صورت گرفت که در نهایت، نخســتین مرحله اجراى واکسیناسیون 

محقق و عملیاتى شد. 
تامین برق پایدار به ویژه در شرایط گسترش ویروس کرونا براى پشتیبانى از حوزه بهداشت، 
ضرورتى اســت که براى تداوم آن، الزم است تا کارکنان شــرکت در برابر این بیمارى 
مصونیت یابند تا خللى در تولید برق ایجاد نشود که امید است با کمک و همراهى مسئوالن 

بهداشت، مراحل بعدى این طرح تا واکسیناسیون تمامى کارکنان ادامه یابد.
از ابتداى شیوع ویروس کرونا، کارکنان نیروگاه هاى اصفهان و گازى هسا بصورت شبانه 
روزى و حتى بدون هیچ وقفه اى و با حداکثر ظرفیت در جهت تامین برق هموطنان و مراکز 
درمانى تالش نموده اند تا همراه با مدافعان سالمت، سهمى در بهبود شرایط شهروندان 

و سالمت بیماران داشته باشند.
واکسیناسیون کارکنان در محل این شرکت، با همکارى  شبکه  بهداشت خمینى شهر  و 

با حضور مرکز بهداشت نیروگاه اصفهان، انجام شد.

واکسیناسیون کارکنان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 

حجت االسالم و المسلمین قاســم باقریان  امام جمعه 
زرین شهر در پى نشســت اخیر با مسئولین ذوب آهن 
اصفهان در این مجتمع عظیــم صنعتى حضور یافت و 
با منصور یــزدى زاده مدیرعامل این شــرکت دیدار و  

گفتگو کرد.
در این نشســت که به منظور پیگیــرى مباحث مربوط 
به تعامالت منطقه اى برگزار شــد، امــام جمعه زرین 
شــهر،  فعالیت هاى مشــترك فرهنگــى و همچنین 
توجه به اشــتغال وهمکارى وارتباط نزدیــک با اداره 
کار منطقه در ســال گذشته و ســال جارى را شایسته 
قدردانى دانســت و گفت: ذوب آهــن اصفهان باید در 
خصوص مسائلى که ابهامات و ســواالتى وجود دارد ، 
اطالع رسانى بیشــترى انجام دهد و از طریق برگزارى 
جلسات مختلف با مسئولین و نخبگان منطقه ،ابهامات را

 رفع نماید.
وى در این نشست که با حضور کوروش اسفندمند مدیر 
حوزه مدیرعامل و تعامالت منطقه اى و علیرضا امیرى 
مدیر روابط عمومى برگزار شد با اشاره به اهمیت تقویت 
اطالع رســانى فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته به 
ویژه در شرایط کنونى  افزود: در این راستا بهتر است که 

امکان بازدید از پروژه هاى مربوط به آب وانتقال پساب 
براى مسئولین منطقه فراهم شود و کارشناسان مربوطه 

توضیحات الزم را ارائه نمایند .
منصور یزدى زاده نیز طى ســخنانى بــه اقدامات این 
شرکت در جهت اشتغال زایى و در اولویت بودن منطقه 
واستان اشاره کرد و گفت : آمادگى و تمایل کامل براى 
اســتفاده از توانمندى هاى منطقه داریم و در این راه با 
مشکل و محدودیتى مواجه نیســتیم . وى افزود : ذوب 
آهن اصفهان نگاه ویژه اى به استفاده از نیروهاى بومى 
و اشتغال زایى در منطقه دارد اما حل مشکل اشتغال تنها 
با فعالیت یک شــرکت امکان پذیر نیست .البته حرکت 
ذوب آهن در این مسیر مشهود اســت و در سال هاى 
اخیر شاهد افزایش به کار گیرى نیروهاى بومى در این 

مجتمع عظیم صنعتى هستیم .

دومین نشست تعاملى مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با امام جمعه زرین شهر 

مدیرکل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان به همراه 
عباس مهدیان معــاون آموزش،پژوهش وبرنامه ریزى 
اداره کل از کارگاه تولیدات ناشــنوایان ومعلوالن استان 

اصفهان بازدید نمودند.
در راستاى ایجاد اشــتغال وخودباورى جامعه ناشنوایان 
ومعلولین، آرش اخوان طبســى مدیرکل آموزش فنى 
وحرفه اى اســتان اصفهان به همــراه عباس مهدیان 
معــاون آموزش،پژوهــش وبرنامه ریــزى اداره کل از 
کارگاه تولیدات ناشــنوایان ومعلوالن اســتان اصفهان 

بازدید نمودند.
آرش اخوان بیان داشت: توانمندسازى معلوالن و ایجاد 
فرصت هاى شغلى براى آنان از طریق مهارت آموزى، از 
جمله اهدافى است که آموزش فنى و حرفه اى آن را جزو 

برنامه و اولویت هاى خود قرار داده است.
وى درخصوص حمایت از معلوالن تصریح نمود: حمایت 
از معلوالن یک وظیفه قانونى و شرعى است و همه ما در 

این رابطه به نوعى مسئول هستیم.
اخوان از خالء مهارتى به عنوان سنگ بزرگ و مانع اصلى 

پیش روى اشتغالزایى معلوالن یاد کرد و اظهار داشت: با 
ارایه آموزش هاى مهارتى به افــراد معلول، آنها صاحب 
توانمندى و مهارت شــده و مى توانند در جامعه صاحب 

شغل بشوند.
مدیرکل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان، مهارت 
آموزى را الزمه اشتغال برشمرد و اظهارداشت: آماده ایم 
تا دوره هاى مهارتى براى ناشنوایان و معلوالن گذاشته 
شود تا بخشــى از اشــتغال آنها از طریق مهارت آموزى

 حل شود.

بازدید مدیرکل فنى وحرفه اى از کارگاه تولیدات ناشنوایان ومعلوالن

 با اجــراى 600 متر خــط انتقال، آب آشــامیدنى پایدار 
روستاى آقاگل در بویین و میاندشت تامین شد.

در  این طرح 600 متر لولــه پلى اتیلن با قطر  63 میلیمتر 
در حد فاصل چشمه تا مخزن ذخیره آب روستاى آقاگل 

اجراء شد .
به این ترتیب روســتاى آقا گل ، چهل و دومین روستاى 
شهرستان بوئین و میاندشت است که به آب شرب پایدار 
متصل مى شود و  آبرسانى سیار فقط در  12 روستا منطقه  

صورت مى گیرد. 
تا قبل از اجراى این  عملیات ، روزانه حداقل دو دســتگاه  
تانکر 35 کیلومترمسیر بســیارخطرناك و کوهستانى  از 
بویین و میاندشت تا روســتا را طى مى کردند تا 26 هزار 
لیتر آب شرب  موردنیاز اهالى این روستاى آقاگل را تامین 

کنند   .
روستاى کوهستانى  آقاگل با جمعیت 306 نفرى  داراى 
بیش از 83 فقره انشعاب آب است این در حالیست که در 
فصل بهار وتابستان جمعیت این روستا به دلیل پرداختن 

به کشاورزي ودامداري چندین برابر می شود.

حذف آبرسانى سیار از یک روستاى 
بویین و میاندشت

تأمین آب شرب پایدار 
روستاى آقاگل 

به گزارش دفتر روابط عمومــى و امور بین الملل دیوان 
محاسبات کشــور، با انتشــار دومین گزارش نظارت 
مستمر بر اجراى بودجه 1400 در مقاطع 2 ماهه منتهى 
به تیرماه، مشخص شده اســت که به دلیل عدم تهیه و 
تصویب به موقع آیین نامه ها توسط دولت، بخش قابل 
توجهى از درآمدهاى عمومى منــدرج در قانون بودجه 

سال 1400 طى 4 ماه ابتداى سال محقق نشده است.
یافته ها نشــان مى دهد 25 مورد معــادل 64 درصد از 
آیین نامه ها و دستورالعمل هایى که طبق قانون بودجه 
ســال 1400 مقرر شــده بود تا پایان تیرماه به تصویب 

دولت رسیده و ابالغ شــود، تاکنون تهیه و ابالغ نشده 
است که به نوعى ترك فعل در عمل به الزامات قانونى 

محسوب مى شود.
واگذارى مجوزها و معادن تعطیِل در اختیار وزارت صنعت 
معدن تجارت در قالب شرکت هاى سهامى عام، اصالح 
تعرفه هاى آب و بــرق و گاز مشــترکین، نقل و انتقال 
مطالبات بانک ها از دولت و اشخاص غیردولتى، نحوه 
احراز صالحیت مدیران عامــل و اعضاى هیات مدیره 
شرکت هاى دولتى، دستورالعمل حسابدارى مواد اولیه 
قیر تحویلى به پاالیشگاه ها و تســویه در حساب هاى 

فیمابین با خزانه دارى کل کشــور، مالیــات بر دارایى 
خانه هاى گرانقیمــت و خودروهاى لوکس و الکچرى 
از مهمترین مصادیقى است که علیرغم الزامات قانونى، 

آئین نامه هاى آنها تهیه یا ابالغ نشده است.
براى نمونه، خســارتى کــه از عدم تهیــه و تدوین و 
ابالغ مقــررات فقــط در 2 موضوع مالیات بــر دارایى 
خانه هــاى گرانقیمــت و خودروهاى لوکــس به بیت 
المال وارد شــده، عدم تحقق درآمدهاى عمومى دولت 
بالغ بر 2/4 هزار میلیارد تومان طى 4 ماه ابتداى ســال

 1400 بوده است.

علت عدم تحقق بخشى از درآمدهاى عمومى طى 4 ماه گذشته

مدیرکل زندان هاى استان اصفهان از اجراى طرح پایش زندانیان با حضور دادستان اصفهان 
و 15 نفر از قضات اجراى احکام، در زندان مرکزى این شهر خبر داد.

علیرضا بابایى اظهار داشت: دادستان عمومى و انقالب اصفهان به همراه معاونین و 15 تن 
از قضات اجراى احکام انقالب، کیفرى، ناظر و دادسرا با حضور در زندان مرکزى اصفهان با 

زندانیان دیدار چهره به چهره داشتند.
وى افزود: در این دیدار بیش از 60 نفر از مددجویانى که در روند اجراى حکم با مشکالت 
قضائى روبرو شده بودند با قضات شعب خود دیدار و گفتگو و دستورات الزم جهت پیگیرى 

را دریافت کردند.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان اضافه کرد: دراین دیدار دادستان عمومى و انقالب مرکز 
استان با 15 نفر از مددجویان جرایم خاص (امنیتى) نیز دیدار و در خصوص رفع مشکالت 

قضائى آنان به قضات ناظر و اجراى احکام دستورات الزم را صادر کرد.
بابایى گفت: پس از پایان این بازدید با پیشنهاد اداره قضائى و امور بازداشتگاه هاى زندان هاى 
استان تعداد 110 زندانى محکوم، جهت تسهیالت مرخصى پایان حبس معرفى شدند که 

پس از تأیید ابالغ خواهد شد.

اجراى طرح پایش زندانیان در زندان مرکزى اصفهان


