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نمک آنقدر ها هم مضر نیست!گرما دست از سر اصفهان بر نمى داردزندگى مرموز «لیلى»  در دنیاهاى موازىانگشتر سردار سلیمانى ثبت ملى شد استقالل براى سپاهان شرط گذاشت سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

زمان طالیى 
براى مصرف 

میوه

چرا سامانه دوم آبرسانى تکمیل نمى شود؟
3
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اصفهان
 قرمزتر شد

قطعا تاکنون بارهاى بار با اطالعات متفاوتى در خصوص بهترین زمان مصرف میوه ها 
رو به رو شده اید. از توصیه به مصرف میوه با معده خالى گرفته تا رعایت فاصله زمانى 

مناسب با وعده هاى غذایى، نکات مختلفى در این زمینه وجود دارد. اما رویکرد صحیح 
چیست؟ مواردى که در ادامه ارائه مى شوند، با استناد 

به پژوهش هاى منتشر شده توسط مرکز ملى...

بر اســاس تازه ترین ارزیابى سامانه ماســک با تبدیل 
وضعیت سه شهرستان استان اصفهان به بسیار پر خطر، 
رنگ بندى این خطه در همه گیرى کووید-19 قرمزتر 
شد. بر اســاس جدیدترین گزارش سامانه ماسک، سه 
شهرســتان برخوار، دهاقان و شاهین شــهر و میمه از 
وضعیت نارنجى و پر خطر وارد وضعیت قرمز و بسیار پر 
خطر شدند و شهرســتان آران و بیدگل از وضعیت قرمز 

خارج و به رنگ نارنجى درآمد.
به این ترتیب در زمان حاضر در اســتان اصفهان، فقط 
2 شهرستان خور و بیابانک و آران و بیدگل در وضعیت 
نارنجى و سایر آنها در وضعیت قرمز بسر مى برند این در 
حالى است که در 2 هفته گذشــته چهار شهرستان در 

وضعیت نارنجى و بقیه ...

محموله واکسن به اصفهان رسید اما بدون آسترازنکا!محموله واکسن به اصفهان رسید اما بدون آسترازنکا!
در حالى که گفته شده این سهمیه دو روز واکسیناسیون است، از فردا تزریق دوز دوم براى معلمان شروع مى شود

3

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان پاسخ مى دهد

نورافکن طالیى ها، بازیکن پرامید تیم ملى
امید نورافکن یکى از بازیکنان پر امید فهرست جدید اسکوچیچ براى قرار داشتن 

در لیست اصلى این مربى کروات است.
نورافکن اگر در دیدار برابر مس رفســنجان مصدوم نمى شد، قطعا یکى از نفرات 
حاضر در آخرین مسابقات تیم ملى بود، ولى مصدومیتى بدهنگام سبب شد تا این 
بازیکن که به همراه دیگر ملى پوشان واکسن کرونا را هم تزریق کرده بود، از اردو 

جا بماند. با این حال نورافکن خیلى زود این بدشانسى را به...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

با تغییر وضعیت 3 شهرستان استان
 از نارنجى؛

خاموشى  ها به 
اصفهان برگشت

به رغم قول و قرارهاى قبلى؛

کشف 6600 پمپ غیرمجاز آب در استان اصفهان
3

تمدید یک مهره کلیدى تمدید یک مهره کلیدى 
دیگر با طالیى پوشاندیگر با طالیى پوشان

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را به استناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى دو مرحله اى از بین 

تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

 https://www.setadiran.ir/setad/cms پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت
دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه مورخ 1400/06/23 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد 
فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، چهارباغ عباسىـ  خیابان عباس آبادـ  ساختمان ستاد شماره 
یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکفـ  دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر 

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

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

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 09365259531 و 34121486-031 واحد مناقصات و خریدـ  آقاى کاظمى و 
جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات مشخصات فنى این مناقصه با شماره تلفن 34121448-031 دفتر مهندسى 

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

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

* شــرکت کنندگان در مناقصه مى  بایســت دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اســناد مطلع گردند، در غیر اینصورت 

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

* پیشنهاددهنده مى بایست صرفاً در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.  

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

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

 روابط عمومى  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

خرید انواع ترانسفورماتور توزیع kv04/20 کم تلفات (روغنى و خشک)

شماره 
مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى اسناد 
ارزیابى کیفى

مبلغ تضمین 
(ریال)

4001101520000012110000241400/06/071400/06/131400/06/23 1400/06/24
9,601,700,000چهارشنبه ـ 9 صبح

ده خالى گرفته تا رعایت فاصله زمانى
ین زمینه وجود دارد. اما رویکرد صحیح 

ستناد 

در حالى که گفدر حالى که گف

سخنگوى ستاد ملى 
مقابله با کرونا توضیح 

مى دهد

بازگشایى بازگشایى 
حضورى همه حضورى همه 

مدارس از اول مدارس از اول 
آبان؟آبان؟

رئیس پلیس راهور 
استان: 

لغو طرح 
زوج و فرد 
در اصفهان 
ادامه دارد
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هفته دولت و ســالروز شــهادت دولتمردان شــهید رجایى و باهنر، فرصتى براى بازخوانى 
اندیشه هاى نورانى و راه مقدس مردان بزرگى است که براى استقالل فرهنگى و فرهنگ ایمانى 
ایران اسالمى خون پاکشان را نثار کردند و شجره طیبه دین را آبیارى نمودند. تاسى به آموزه ها 
و رفتارهاى قرآنى و مدیریت ممتاز شان در اداره کشور، الگویى جاودانه براى دولتهاى ادوارى 

گوناگون است تا مکتب ایمان و عزت همچنان سربلند و سرفراز بماند. 
 تقارن هفته دولت با تشــکیل دولت مردمى آیت ا... دکتر رئیســى ریاست محترم جمهورى 
اســالمى ایران ، اتفاق خجســته اى اســت که بار دیگر روحیه مردمى و کرامت بخشــى 
شــهیدان رجایى و باهنر به مردم را در دلها زنده کرد.  انتخاب هوشــمندانه وزرایى که درد 
دین و دغدغه خدمت صادقانــه دارند فرصت طالیى دیگرى اســت تا در مســیر گام دوم 
انقالب اســالمى و در پاســخ به منویات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) ســنگرهاى کار 
و تالش و خدمتگزارى، اســتوارتر از هر زمان بنا نهاده شــود و مجاهدان راســتین در نیل 
به آرمانهــاى امام و شــهیدان عزیز ، به مجاهدتــى دیگر مبادرت ورزنــد. فرهنگ یکى از 
جبهه هاى پر مخاطره اى است که همواره دشمنان در کمین آن نشسته اند تا چهره رحمانى و 
الهى این سرزمین فرهنگ پرور را خدشه پذیر کنند. اینک که با حسن انتخاب رئیس جمهور 
محترم و حســن اعتماد نمایندگان محترم مردم در مجلس شوراى اسالمى ، راهبرى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى به جنابعالى سپرده شده ، خدا را شاکریم که فرزندى فرهنگ شناس و 
مدیرى درد آشنا سکاندارى آن را عهده دار شده است . جنابعالى که به لطف حضرت حق سوابق 
و کارنامه اى درخشان در مسئولیتهاى متعدد مدیریتى، اجرایى ، پژوهشى و فرهنگى داشته اید 
این بار نیز با علمى استوارتر در جبهه فرهنگى ، حضور یافتید تا به آرمانهاى فرهنگى امام راحل 
و رهبر فرزانه انقالب لبیک گویید.  بدین وسیله ضمن تبریک این مسئولیت خطیر و حساس بر 
خود الزم مى داند از طرف خود و خانواده بزرگ فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان و قاطبه 
اهالى فرهنگ هنر و رسانه خطه شهیدان و راست قامتان ، براى آن عزیز در این سنگر مقدس 
آرزوى توفیق و سالمتى داشته و در جهت پیشبرد اهداف و برنامه هاى اعالمى با تمام توان در 
جهت رشد فضائل و اعتالى فرهنگ و شــکوفایى بیش از پیش هنر، ادب و دانش و بینش در 
عرصه فرهنگ ، مجاهدانه در کنار وزیر فرهیخته و محترم براى خدمتگزارى بى منت به مردم 

آگاه ، مومن و انقالبى حضور داشته باشیم. 

ی ی ھدی اسما مد  ر ی د ناب آ
ی  نگ و ارشاد اسال رم   وز 

مدی  ی  ع ضا ر
ھان تان ا ی ا نگ و ارشاد اسال ل  د

یکم  سالم ع
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امین حیایى:امین حیایى:
من هم گیم اوِ ر من هم گیم اوِ ر 

شده امشده ام
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سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا گفت: از اول آبان ماه 
همه مدارس و از اول مهر مــاه 30 تا 40 درصد مدارس به 

صورت حضورى بازگشایى شوند.
علیرضا رئیســى ادامه داد: 62 هزار مدرسه زیر 100 نفر 
جمعیت دارند و اینها مى توانند در کالس کمتر از 10 تا 15 

دانش آموز حضور داشته باشند.
سخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا با بیان اینکه امسال 
ترکیب آموزش مجازى و حضورى در مدارس مدنظر است، 
گفت: حتى در برخى مدارس دانش آموز دو روز به مدرسه 
برود و دروس اصلى در این روزها تدریس شــود و تعداد 
روزهاى حضور در مدرسه بستگى به جمعیت دانش آموزان 

در مدرسه دارد و اگر بتوانند سقف 15 دانش آموز در کالس 
را رعایت کنند مدرسه مى تواند هر روز حضورى برگزار شود.
رئیسى درباره زمان بازگشایى حضورى مدارس اظهار کرد: 
پیش بینى من این اســت از اول آبان ماه همه مدارس و از 
اول مهر ماه 30 تا 40 درصد مدارس به صورت حضورى 

بازگشایى شوند.
رئیســى تأکید کرد: موضوع واکسیناسیون دانش آموزان 
نباید اصل قرار گیرد. اگر بخواهیم واکسن به دانش آموزان 
تزریق کنیم واکسیناسیون صرفاً براى دانش آموزان داراى 
بیمارى زمینه اى صورت خواهد گرفت و ما باید اطرافیان 

دانش آموزان را واکسینه کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناورى در حاشــیه مراسم شروع 
به کار خود در وزارت علوم در پاسخ به پرسش «ایرنا» در 
خصوص بازگشایى دانشگاه ها از اول مهرماه اظهار کرد: 
حضور دانشجویان در دانشگاه ها منوط به مجوز ستاد ملى 

مقابله با کروناست.
محمدعلى زلفى گل تأکید کرد: وزارت علوم در این زمینه 
تابع ستاد ملى مقابله با کرونا است. وزیر علوم اظهار داشت: با 
باز شدن دانشگاه ها سعى مى کنیم از تجربیات دوران کرونا 

به عنوان بسته تکمیلى آموزش استفاده کنیم.
زلفى گل گفت: به عنوان مثال وقتى اســتادان به صورت 
حضورى در دانشگاه ها تدریس مى کنند، سیستم سنجشى 

و انگیزشى ایجاد مى کنیم که استادان به صورت آفالین و 
مجازى هم بتوانند آموزش خود را در اختیار دانشجویانى که 

حضور ندارند، قرار دهند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: آموزش هاى دوران کرونا نشان 
داد که مى توان از تجربیات سایر استادان دانشگاه ها براى 
آموزش ها و سمینارهاى مهم استفاده کرد. وى ادامه داد: 
در خیلى از موارد نیاز نیست استاد براى داورى مسیرى را 

طى کند و این امکان به صورت مجازى فراهم شده است.
زلفى گل گفت: از تجربیات دوران کرونا مى توان در راستاى 
دیپلماســى علمى و برگزارى مجازى سمینارها استفاده 

کرد.

بازگشایى حضورى 
همه مدارس از اول آبان؟

بازگشایى دانشگاه ها 
منوط به صدور  مجوز است

دانشگاه رفتن از سکه افتاد
درحالى کــه    روزنامه همشهرى|
تصور عمومى و غالب جامعه این است که رقابت 
ســنگینى براى تصاحب صندلى دانشــگاه ها 
در ایــران وجــود دارد و اغلــب داوطلبان در 
صف ورود به آموزش عالى هســتند، ســازمان 
ســنجش آموزش کشــور اعالم کــرد که 52 
درصد داوطلبان کنکور سال1400 که مجاز به 
انتخاب رشته شــده بودند، از این کار صرف نظر 
کرده و عطــاى ورود به دانشــگاه را به لقایش 
بخشیده اند. البته  از سال1390 جریان انصراف 
داوطلبان مجاز براى انتخاب رشته شکل گرفته 
و به تدریج افزایش یافته اســت؛ به این معنا که 
اگر در سال1390، 75درصد داوطلبان خواهان 
انتخاب رشته دانشــگاهى بودند در سال1400 
ایــن رقم بــه 48درصــد کاهش پیــدا کرده 

است.

واردات143 ُتن سرم 
معاون فنــى و امــور گمرکى    تابناك |
گمرك ایران از ورود محموله 143 تنى ســرم 
دارویى از کشــور ترکیه خبر داد. مهرداد جمال 
ارونقى افزود: یک برند دیگر از سرم دارویى در 
گمرك شهریار قرار دارد که استعالم آن از وزارت 
بهداشت کشور ترکیه گرفته شده است و روز یک 
شنبه (امروز) اجازه ترخیص و ورود آن محموله 

نیز داده مى شود.

سفرها دوباره زیاد شد!
سفرهاى جاده اى در هفته هاى    ایسنا|
گذشته و در شــرایطى که ممنوعیت سفرهاى 
جاده اى اعمال شده بود، گرچه نسبت به گذشته 
روند کاهشى داشت اما آمارها نشان مى دهد که 
در هفته اخیر جاده هاى کشــور شلوغ تر از هفته 
قبل از آن بود و مردم پــس از روزهاى تعطیل 
تاسوعا و عاشورا دو برابر بیشــتر از این ایام به 

مسافرت رفتند.

فوتبال یا 
میدان میوه و تره بار؟!

عبدالمجید باقرى نیا پیشکسوت    ایسنا|
فوتبال خوزســتان با بیان اینکه اکنون از قیمت 
سر سام آور بازیکنان فریاد همه بلند شده است، 
گرفتن دستمزد حق بازیکنان است و بازیکنان 
ما در قیاس با بازیکنان کشورهاى همسایه پول 
زیادى دریافت نمى کنند اما باید نظارت صورت 
بگیرد. اکنون فوتبال ما، شباهت زیادى به میدان 
میوه و تره بار پیدا کرده اســت؛ آنچه از کشاورز 
خریدارى مى شود، به دست چند واسطه به مردم 
مى رسد که چند جابه جایى قیمت نیز صورت مى 
گیرد و به جایى مى رسد که دیگر مردم توانایى 
خرید ندارند. االن متأسفانه بازار نقل و انتقاالت 
به صورتى شده که کار از دست همه خارج شده 

است.

دانلود 80 هزار فیلم 
در یک ثانیه!

بیشــتر ما فقط از    روزنامه خراسان|
داشــتن اتصال اینترنتى که قادر به پخش فیلم  
و اجراى بازى  آنالین باشــد راضى هستیم؛ اما 
مهندسان همیشــه در تالش اند محدودیت ها 
را کنار بزننــد و روش هاى جدیــد خلق کنند. 
گروهى در ژاپن این کار را انجــام داده و رکورد 
جهانى ســرعت اینترنت را به حــدى افزایش 
داده اند که در یک ثانیه شــما 80 هــزار فیلم را 
مى توانید دانلود کنید یعنى رقم حیرت انگیز دانلود 
با سرعت 319 ترابایت بر ثانیه. کاربرى نوشت: 
«یعنى حواست نباشه دستت بخوره روى آیکون 
دانلود تا به خودت بجنبى هاردت پوکیده!» کاربر 
دیگرى نوشت: «به نظرم براى اینکه ژاپنى ها رو 
با مصرف درست اینترنت آشنا کنیم بد نیست طرح 
صیانت مون رو بدیم اونجا هم اجرا کنن شاید به 

مدیریت اینترنت ما نزدیک بشن.»

انگشتر سردار سلیمانى 
ثبت ملى شد

ثبت ملى انگشتر شهید سپهبد حاج قاسم    مهر|
سلیمانى (ره) به استاندار تهران ابالغ شد. در نامه اى که 
على اصغر مونسان وزیر سابق وزارت میراث فرهنگى 
به استاندار تهران نوشته آمده است: «انگشترى شهید 
سپهبد حاج قاسم ســلیمانى (ره) محفوظ نزد همسر 
شهید شماره ثبت 1998 مورخ 8 اردیبهشت 1400 پس 
از تشریفات قانونى الزم در فهرست آثار ملى ایران به 

ثبت رسیده اعالم مى شود.

اجازه ندادند
علیرضا عباســى، نماینده کرج، فردیس و    پانا|
اشتهارد مى گوید کارشکنى ها، دعواهاى بین دستگاهى 
و نداشــتن اجازه براى تولید واکسن سبب عدم توفیق 
توسط بزرگ ترین مجموعه واکسن و سرم سازى کشور 
شد. اگر آذرماه گذشــته این اجازه به آنها داده مى شد، 

مى توانستند درصد قابل توجهى واکسن تولید کنند.

تردید، درهمین حد 
یکى از قضات دادگاه هاى    روزنامه خراسان|
کیفرى به فیلم هاى منتشر شده از اوین واکنش نشان داده و در 
اینستاگرامش از مردم خواسته است به سئوال او در خصوص 
حکم حبس پاسخ دهند. دکتر خاکزاد قاضى دادگسترى 
همدان نوشته است: «با اینکه بنده قاضى حبس گرایى نیستم 
و اعتقادى به مصلح بودن زندان ندارم و تعداد محکومین به 
حبس بنده خیلى کم هستند اما با دیدن تصاویر دوربین زندان 
اوین درهمین حد هم تردید دارم که آیا با حصول علم به اینکه 
در زندان رفتار مناسبى با زندانیان نمى شود، همان مقدار اندك 

را هم حکم زندان صادر کنم یا نه؟»

سئوال معنادار 
  برترین ها| رحیم پــور ازغــدى به لــو رفتن 
فیلم هاى زندان اوین واکنش نشان داد. ازغدى در توییتى 
نوشت: « آیا براى اصالح امور باید منتظر افشاى نادرستى ها 
از سوى دشمنان نظام باشید؟ آیا مکانیزم "خوداصالحى"و 
نهاد "نظارت و نهى از منکر" در حاکمیت، درســت کار 
مى کند؟ عذرخواهى، عالى اســت، اما کافى است؟ اگر 

اشکاالت، رسانه اى نشوند، آیا ادامه نمى یابند؟»

ماضى و مضارع
روزنامــه «جمهورى اســالمى»    برترین ها|
در ســرمقاله دیروز خود به دولت جدید و رئیس دولت 
توصیه ها و هشدارهایى داده است. در این مطلب آمده 
است: تالش کنید دولتتان دولت «انجام شد» باشد نه 
دولت «باید انجام شود». تا حاال دولتمردان در ادبیاتشان 
به کلمه «باید» عالقه زیادى نشــان داده اند و عمومًا 
از اصحاب فعل مضارع بودند. شــما تالش کنید کلمه 
«باید» را از ادبیات خود و وزرایتان حذف کنید و هر وقت 
کارى را انجام دادید خبرش را به مردم بدهید. مردم از 
وعده شنیدن ها خسته شده اند و مى خواهند دولتمردان 

از اصحاب فعل ماضى باشند.

سالح نوین کشتار
بسیارى به دنبال منشأ شیوع کرونا در جهان    رکنا|
هستند. در همین رابطه سید مصطفى میرسلیم نماینده 
تهران در مجلس  در مطلبى در صفحه توییتر خود نوشت: 
هرچه زودتر آزمایشگاه هایى که ویروس دستکارى شده 
 کرونا از آنها نشت پیدا کرده مشخص شوند، با استفاده از 
اطالعات علمى آنها، زودتر مى توان بشریت را از شر این 

سالح نوین کشتار جهانى نجات داد. 

همه باید یک تفنگ بخرند!
دفتر ریاست جمهورى برزیل اعالم کرد،    ایسنا|
رئیس جمهور برزیل در جریان دیدارى با طرفدارانش در 
مقابل محل سکونتش تأکید کرد، همه باید یک تفنگ 
خریدارى کنند. «ژایر بولســونارو»گفت: افرادى که 
مخالف اسلحه هستند باید از ناراحت  کردن و آزار دادن 

خریداران سالح دست بردارند.

خبرخوان

پایگاه خبرى «مدرن دیپلماسى» در گزارشى، به ماجراى 
زنگ خوردن تلفن همراه «آنــگال مرکل» صدراعظم 
آلمان در جریان دیدار رسمى با «والدیمیر پوتین» رئیس 
جمهور روسیه پرداخته و ابعاد مختلف این مسئله را که 
در نوع خود در جهان سیاست و دیپلماسى، بسیار عجیب 

است، مورد بررسى قرار داده است.
«مدرن دیپلماسى» در این رابطه مى نویسد: «در جریان 
دیدار اخیر آنگال مرکل صدراعظم آلمــان با والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه در مســکو، دوربین هاى 
خبرى، اتفاقى عجیب را ثبت کردند. این دیدار، آخرین 
دیدار از سرى مالقات هاى رهبران کنونِى روسیه و آلمان 
بود. در واقع، این دیدار به دلیل خــروج آنگال مرکل از 

قدرت، دیدار خداحافظى وى با پوتین تلقى مى شد.
در این راســتا، در نخســتین دقایق دیدار مذکور، تلفن 
همراه صدراعظم آلمان کــه در جیبش بود، زنگ خورد. 
وقوع اتفاقى مشــابه که در جریان آن تلفن همراه یک 
رهبر سیاسى در دیدار با همتایش به صدا درآید، چندان 

مسبوق به سابقه نیست.
با این حال، آنگال مرکل به محــض اینکه صداى تلفن 
همراه خود را شنید، به طرز ناخوشایندى آن را از جیبش 
درآورد و با فشــردن یک دکمه، آن را قطع کرد. در این 
بحبوحه، پوتین همچنان به ســخنان خود ادامه داد و به 
طعنه گفت: ما بدون تردید و قطعاً ارتباط میان خود را حتى 

با استفاده از تلفن همراه، ادامه خواهیم داد.
این رویداد در تاریخ دیپلماســى جهــان به عنوان یک 
موضوع جالب و حاشیه اى ثبت خواهد شد زیرا وقتى تلفن 
همراه صدراعظم آلمان در یک مالقات رسمى با رئیس 
جمهور روسیه به صدا در مى آید، این مسئله به هیچ وجه 

نمى تواند رویدادى اتفاقى و تصادفى باشد. 
بر اســاس عرف دیپلماتیک و رفتار شایسته در جریان 
دیدار هاى رسمى سیاســى و به طور خاص دیدار هایى 
که شــاید برخى نکات محرمانه نیز در آنها ذکر شوند، 
این اقتضا وجود دارد که به هیچ عنوان گوشى هاى تلفن 
همراه نباید وارد اتاق مالقات نشــوند. دلیل این مسئله 
نیز کامًال روشن است. این ابزار هاى کوچک (تلفن هاى 
همراه) امکان دارد بدون اینکه دارنــده آن ها بفهمد یا 
قصدى داشته باشــد، تبدیل به ابزار هایى جهت انجام 

جاسوسى و یا شنود شوند.
بدون تردید روس ها اعضاى هیئت هاى خارجى را که به 
دیدار والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مى روند، براى 

اینکه اطمینان خاطر حاصل کنند که تلفن همراه ندارند، 
بررسى و بازرسى نمى کنند. با این حال، طبق پروتکل ها، 
از هیئت هاى خارجى درخواست مى شود تا قبل از ورود 
به اتاق مالقات با رئیس جمهور روســیه (به گفته منابع 
آگاه)، گوشــى هاى تلفن همراه خود را در کشو هایى که 

قفل مى شوند قرار دهند.
آنگال مــرکل تاکنون بار هــا و بار ها بــا رئیس جمهور 
روسیه دیدار داشــته و با او بوده اســت (حتى در داخل 
کاخ کرملیــن). هیچ دلیل وجود ندارد کــه تصور کنیم 
با هیئت آلمانى، متفاوت از دیگــر از هیئت ها در رعایت 
پروتکل هاى تشریفاتى رفتار شده باشــد. با این حال، 
حتى اگر خود صدراعظم آلمان نیز از یاد برده باشــد که 
باید تلفن همراهش را قبــل از ورود به محل مالقات در 
محفظه تعبیه شده قرار دهد، با این حال تیم تشریفاتى 
وى نمى باید چنین مسئله مهمى را فراموش کرده باشند. 

از این رو، مى توان اینگونه فرض کرد که مرکل به صورت 
آگاهانه تلفن همراه خود را به داخل جلســه با والدیمیر 
پوتین برده و عمًال پروتکل هاى حساس امنیتى را نقض 

کرده است.
بیایید فراموش نکنیم که تنها شمار کمى از افراد هستند 
که شــماره تلفن همراه صدراعظم آلمان را دارند. بدون 
تردید آنهایى که شماره مرکل را دارند به خوبى از موقعیت 
حساس او نیز آگاه هستند. از سویى، برنامه روزانه آنگال 
مرکل، نظیر برنامه هایش در دوره حضور او در خارج از 
آلمان نیز صرفًا براى عده اى معدود روشن است. از این 
رو، غیرممکن است کسى که شماره تلفن همراه او را دارد 
و از برنامه هاى کارى فشرده او باخبر است، این اشتباه را 
کرده باشد و وسط مالقات وى با رئیس جمهور روسیه، به 
آنگال مرکل زنگ زده باشد. از سویى بعید است که تلفن 

همراه مرکل به صورت خودکار نیز زنگ خورده باشد .

با این همه باید پرســید که به راستى هدف از این تماس 
چه بوده است؟ تنها یک احتمال وجود دارد و آن این است 
که تماس گیرنده سعى داشــته تا صدراعظم آلمان را در 
آخرین دیدارش با رئیس جمهور روســیه شرمنده کند و 
به نوعى این پیام را به پوتین برســاند که مرکل عامدانه 
به ســازمان هاى اطالعاتى آلمان و آمریکا اجازه داده تا 

صحبت هایش با پوتین را شنود کنند.
حتى امــکان دارد که خود روس ها نیز بــه عمد به تلفن 
همراه مرکل تماس گرفته باشــند تا به وى بگویند که 
دقیقاً مى دانند او در حال انجام چه کارى است. در واقع آنها 
نوعى طعنه به اقدام نادرست مرکل زده اند. از این رو، آنها 
با این اقدام خود مرکل را در مقابل دوربین هاى تلویزیونى 
شرمنده کرده و به نوعى حرکت وى در موافقت کردن با 

تحریم هاى آمریکا علیه روسیه را جبران کردند.

روایتى از یک اتفاق عجیب در جریان نشست پوتین- مرکل

چه کسى به موبایل «آنگال مرکل» زنگ زد؟

غالمرضــا مصباحى مقــدم، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا رد صالحیت 
شدن على الریجانى برایش تعجب آور نبود، گفت: چرا. 
تعجب کردم. من معتقد بودم نباید چنین اتفاقى مى افتاد. 
واکنش ایشــان خیلى معقول بود. واقعًا رعایت مصالح 
ملى در رفتار ایشــان بسیار برجســته بود. رهبر معظم 
انقالب هم موضع گرفتند؛ که  حکایت از این داشت که 
یا مناقشه اى نسبت به تصمیم شوراى نگهبان داشتند 
ولى تکلیف نکردند و یا عالوه بر این مناقشــه نســبت 
به اظهار نظرهاى دیگران نســبت به الریجانى اعالم 

موضع کردند که نوعى حمایت مجدد از آقاى الریجانى 
به حساب مى آید.

وى درباره حاشــیه هاى پیرامون موضــع گیرى آملى 
الریجانى نســبت به این موضــوع  افزود: بــه دنبال 
جلسه اى در شــوراى نگهبان که آقاى على الریجانى 
در آن تأیید نشدند یک جلســه در مجمع تشخیص بود 
که ایشان واکنش نشان دادند. همانجا اظهار نظرهاى 
مختلفى بود مجمــع یکپارچه با ایشــان موافق نبود. 
برخى ها موافق و برخى مخالــف بودند. االن هم بهتر 

است به این بحث دامن زده نشود.

پس از انتشــار خبر بسترى شــدن مهدى چمران در 
بیمارستان و تکذیب خبر وخامت حال او، یک منبع آگاه 
در همین رابطه گفت که دلیل بسترى شدن آقاى چمران 
«ســکته مغزى» بوده و رئیس شوراى شهر تهران هم 
اکنون تحت مراقبت هاى ویژه پزشکى قرار گرفته است. 
 دوشنبه هفته گذشته علیرضا نادعلى سخنگوى شوراى 
شهر تهران درباره وضعیت ســالمت مهدى چمران و 
خبر بســترى آن در بیمارستان به رســانه ها گفته بود: 
آقاى چمران دچار مقدارى کســالت و به بیمارســتان 
منتقل شدند. این اظهارات در حالى مطرح شد که ناصر 
امانى عضو شوراى شــهر تهران گفته بود که: مشکل 
خاصى براى آقاى چمران رخ نداده است ایشان اصًال در 

بیمارستان بسترى نشده است.
گفتنى اســت مهدى چمران ، متولــد 1320 در محله 

ســرپولک تهران اســت و برادر کوچک شــهید دکتر 
مصطفى چمران (وزیر سابق دفاع) به شمار مى رود.

رئیس کمیته کشــورى اپیدمیولوژى کرونا با تأکید بر 
لزوم انجام مطالعه اى جامع درباره اثربخشــى واکسن 
ســینوفارم، عنوان کرد: ممکن است تصمیماتى درباره 
برچیده شدن این واکســن از سبد واکسیناسیون کشور 

گرفته شود.
دکتر حمید ســورى گفت: تا کنون هم هیچ مستندى 
درباره کم کیفیت بودن واکسن هاى سینوفارم واردشده 
به کشورمان وجود ندارد و این مســئله در حال مطالعه 
اســت و اگر در نتایج این مطالعه مشــخص شــود که 
واکسن هاى سینوفارم اســتفاده شده کم کیفیت بوده، 
ممکن است تصمیماتى درباره برچیده شدن این واکسن 

از سبد واکسیناسیون کشور گرفته شود.
وى در پاسخ به این ســئوال که با توجه به درصد پایین 
تر واکســن سینوفارم نســبت به ســایر واکسن هاى 

موجود در ایران، آیا این واکســن از کمترین اثربخشى 
در بین ســایر واکسن ها برخوردار اســت یا خیر گفت: 
نمى توان صرفًا براســاس درصد پایین ترى که براى 
میزان کارآیى واکسن ســینوفارم اعالم شده، قضاوت 
کرد که این واکســن، ضعیف ترین واکســن کروناى 
موجود در ایران اســت، چون در عمل هنوز ثابت نشده 
است که اثربخشى واکسن سینوفارم تفاوت معنادارى 
با سایر واکسن ها دارد. بنابراین اگر ما بتوانیم با همین 
واکسن هاى موجود از جمله واکسن سینوفارم 80 درصد 
جمعیت کشور را واکســینه کنیم، بازهم به احتمال زیاد 
به نقطه اى مى رســیم که احتمال مــرگ و میر بر اثر 
کرونا در کشورمان به حداقل برسد، مگر اینکه در آینده 
سویه هاى جدید و ناشناخته اى از کرونا وارد کشورمان

 شوند. 

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى با اشــاره به روند فعلى بیمارى 
کووید19 در کشــور، گفت: اینکه دســت روى دست 
بگذاریم و نظاره گر باشیم تا بیمارى سیر طبیعى خودش 
را طى کند، تأسفبار است. در حال حاضر احتیاج داریم، به 
جز اینکه شهرها را واقعًا الك داون کرده و سکون ایجاد 
کنیم، به انجام تست هاى بســیار زیاد روى آورده و به 

صورت مناسب به بیماران رسیدگى کنیم. 
دکتر علیرضا ناجى تأکید کرد:  مــا باید از وقوع بحران 

جلوگیرى کنیم که همان اقداماتى است که کشورهاى 
موفق در کنترل کوویــد مانند چین و اســترالیا انجام 
مى دهند. به عنوان مثال شــاهدیم که با شناسایى یک 
مورد بیمــارى در ملبورن، فوراً شــهر ملبورن قرنطینه 
مى شود و شروع به تست هاى وسیع مى کنند یا در چین 
چند مورد بیمارى در ووهان دیده مى شود، فوراً کل استان 
قرنطینه و تست به صورت میلیونى انجام مى شود. این 
کشورها دست روى دست نمى گذارند و نظاره نمى کنند 

تا یک بحران ایجاد شود.
وى ادامه داد: ما مى دانســتیم که واریانت آلفا از کشور 
همســایه به خوزســتان آمده، اما عکس العملى نشان 
ندادیم. پشت سر آن حتى مســافرت هاى عید را انجام 
دادیم و این بال ســر کشــور آمد. بعد هم در خیز پنجم 
واریانت دلتا و بتا از جنوب کشور، وارد شد و نگاه کردیم، 
نگاه کردیم و نگاه کردیم تا تمام اســتان هایمان یکى 
یکى قرمز شدند، ویروس در سراسر کشور پخش شد و 

حاال در یک بحرانى افتادیم که مى خواهیم چاره کنیم.
ناجى گفت: این روش، کار کنترل علمى کووید نیست، 

بلکه از جان مردم مایه گذاشتن است.

بهتر است به این بحث دامن زده نشود 

مهدى چمران سکته مغزى کرده است؟

احتمال حذف سینوفارم از سبد واکسیناسیون ایران

نگاه کردیم، نگاه کردیم و نگاه کردیم تا ... 
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تالش براى راه اندازى
 دانشکده جدید

مدیر همکارى هاى علمى بین المللى دانشگاه اصفهان 
از تالش این دانشگاه براى راه اندازى نخستین دانشکده 
گردشـگرى در اصفهان خبـر داد. کمیـل طیبى گفت: 
زمانى، پرفسور جعفرى، که به حق او را مى توان پدر علم 
گردشگرى دنیا دانسـت، با همکارى دانشگاه اصفهان 
قصد داشت بنیاد گردشگرى را راه اندازى کند و قرار است 
که این بنیاد گردشگرى با همکارى و حمایت شهردارى، 
دانشـگاه اصفهان و نهادهایى چون اتـاق بازرگانى و ... 
در خانه تاریخى آیت ا... شـفتى که منزل پدرى پرفسور 

جعفرى بوده راه اندازى شود.

ممنوعیت تردد با موتور در 
آزاد راه شرق 

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به افزایش تردد 
انواع موتورسیکلت در آزادراه شرق اصفهان گفت: تردد 
موتورسیکلت در آزاد راه ها اکیداً ممنوع است و با متخلفان 
برابر قانون برخورد مى شود. سـرهنگ اصغر زارع اظهار 
کرد: اخیراً شاهد تردد انواع موتورسیکلت در کنار گذر آزاد 
راه شرق اصفهان هستیم که این امر بسیار خطرساز است. 
وى افزود: متأسفانه خودروهایى نیز در این آزادراه توقف 
مى کنند و حرکات نمایشى و مخاطره آمیز موتورسیکلت 
سواران را مشاهده مى کنند که با رانندگان این خودروها 

نیز برخورد قاطع و قانونى مى شود.

کشف 51 طوطى 
رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان نائین 
اظهار کرد: در راستاى جلوگیرى از تخلفات شکار و صید 
و با همکارى ایستگاه بازرسى شهید شرافت شهرستان 
نائین مأمورین یگان حفاظت محیط زیسـت شهرستان 
نائین موفق شـدند تعداد 51 عدد طوطـى که به صورت 
غیرمجاز حمل و قاچاق شده بود را کشف و ضبط نمایند. 
علیرضا رضایى گفت: در این رابطه یک متخلف شناسایى 

و دستگیر شد.

ساماندهى 
محور گردشگرى اصفهان 

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان با بیان اینکه براى 
سـاماندهى بازار اصفهان در سـال هاى 99 و 1400 
اعتبارى معادل 20 میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
است، گفت: محور گردشگرى شهر حدفاصل میدان 
امام على (ع) تا میدان انقالب تا دو ماه آینده در اختیار 
شهروندان قرار مى گیرد. حسین کارگر گفت: از سال 
گذشته در فاز نخست حدفاصل میدان امام على (ع) 
تا میدان امام سـاماندهى محور بازار به عنوان مرکز 
گردشگرى و اقتصادى با توجه به وضعیت کف سازى 
و بدنه سـازى همراه با تأمین مباحث ایمنى آن آغاز 

شد.

اصالح شبکه توزیع آب 
شـبکه توزیع آب روسـتاى عفیف آباد به طول 500 متر 
اصالح شـد. به گزارش روابـط عمومى آبفـاى نایین، با 
توجه به پرت شبکه توزیع آب این روستا، محل شکستگی 
مشخص و اصالح شد. با اجراي این عملیات مسیر 500 
متر لوله پلی اتیلن 63 میلیمترى و تمامی انشعابات مسیر 

اصالح و استاندارد سازي شد.

اتصال لوله آبرسانى
 عملیـات اتصال لوله آبرسـانى قطـر 160 میلیمترى 
خیابان آل محمـد(ص) به لوله قطـر 100 میلیمترى 
کوچه سـپهر توسـط آبفاى منطقه 4 اصفهـان انجام 
شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه، این اقدام 
با هدف کاهش حـوادث آب در منطقه مذکور و تامین 
بخشى ازکمبودآب شرب و افت فشار کوچه سپهر در 
دستورکار قرارگرفت. الزم به توضیح است پس از اخذ 
مجوزهاى الزم، نسـبت به حفارى با بیل میکانیکى، 
لوله گذارى عرض خیابان آل محمد(ص) به طول 25 
متر و اتصـال آن به لولـه قطـر 100 میلیمترى کوچه 

سپهر اقدام شد.

خبر

مدیر عامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: به زودى دو ایســتگاه آتش نشــانى شهر 
اصفهان افتتاح مى شود تا مجموع ایستگاه هاى آتش نشانى 

این شهر به عدد 27 برسد.
آتشپاد محسن گالبى اظهار کرد: ایســتگاه آتش نشانى 
شماره 19 روبروى حرم حضرت زینب 95 درصد پیشرفت 

فیزیکى دارد و به زودى مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
وى از تکمیل ایستگاه شماره 27 آتش نشانى واقع در خیابان 
چهارباغ پایین (حدفاصل تختى تا دروازه دولت) خبر داد و 
خاطرنشان کرد: خودروها و تجهیزات مورد نیاز این ایستگاه 
که به زودى مورد بهره بردارى قرار مى گیرد، خریدارى شده 

و نیروهاى آتش نشان آن نیز آماده فعالیت هستند.
مدیر عامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با اشاره به ایستگاه آتش نشانى در میدان حج، گفت: 
عملیات احداث این ایستگاه در زمینى به وسعت 2500 متر 
مربع تا چند روز آینده آغاز خواهد شد؛ احداث این ایستگاه 
با توجه به وجود مجتمع ها و ساختمان هاى بلند مرتبه الزم 

و ضرورى است.
وى ادامه داد: جانمایى سه ایستگاه دیگر از جمله ایستگاه 
آتش نشانى ناژوان، ایســتگاه آتش نشانى میدان 9 دى و 
ایستگاه آتش نشانى کمربندى شرق انجام شده و در مرحله 

تحویل زمین به آتش نشانى براى احداث است.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه بعد از 
تهران اولین استانى هســتیم که مرکز تعویض پالك 
اینترنتى را راه اندازى مى کنیــم، گفت: طرح زوج و فرد 
اجرا نمى شود و به دلیل عدم رعایت ممنوعیت هاى شبانه 

برخوردهاى پلیس بیشتر در این بخش است.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: محدودیت هاى 
کرونایى مانند ســابق در حال اعمال است و همچنان 
پالك هاى غیــر بومى حق ورود به اســتان اصفهان را 

ندارند.
وى افزود: میزان جریمه هاى کرونایى در ورود یا خروج 
از شهرهاى قرمز یک میلیون و 50 هزار تومان، ورود یا 

خروج از شهرهاى نارنجى 525 هزار تومان و تردد داخل 
استان اگرچه مشکلى ندارد اما توصیه مى شود ترددهاى 

غیرضرورى به هیچ وجه انجام نشود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح 
زوج و فرد هنوز لغو اســت و فعًال اجرا نمى شود، تصریح 
کرد: ممنوعیت ترددهاى شــبانه همچنان به قوت خود 

باقى است و جریمه آن 210 هزار تومان است،
وى با بیان اینکه مســافر غیربومى چندانى در اصفهان 
نداریم، گفت: ترددهاى شبانه بیشتر رعایت نمى شود و 
برخوردهاى پلیس در این بخش بیشتر است اما ترددهاى 

غیربومى کاهش داشته است.

لغو طرح زوج و فرد 
در اصفهان ادامه دارد

بهره بردارى از 2 ایستگاه 
جدید آتش نشانى، به زودى

بر اساس تازه ترین ارزیابى سامانه ماسک با تبدیل وضعیت 
سه شهرستان استان اصفهان به بسیار پر خطر، رنگ بندى 

این خطه در همه گیرى کووید-19 قرمزتر شد.
بر اساس جدیدترین گزارش سامانه ماسک، سه شهرستان 
برخوار، دهاقان و شاهین شهر و میمه از وضعیت نارنجى و پر 
خطر وارد وضعیت قرمز و بسیار پر خطر شدند و شهرستان 
آران و بیدگل از وضعیت قرمز خــارج و به رنگ نارنجى 

درآمد.
به این ترتیب در زمان حاضر در اســتان اصفهان، فقط 2 
شهرستان خور و بیابانک و آران و بیدگل در وضعیت نارنجى 
و سایر آنها در وضعیت قرمز بسر مى برند این در حالى است 
که در 2 هفته گذشته چهار شهرستان در وضعیت نارنجى و 

بقیه شهرستان ها در وضعیت قرمز قرار داشت.
گزارش هاى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان همچنان 
گویاى باال بودن آمار همه گیرى کووید-19 در این استان 

است به طوریکه تعداد بیماران داراى عالئم کرونا بسترى در 
بیمارستان هاى استان به بیش از 3600 نفر رسید.

به گفته مسووالن دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان، مرز 
شکنندگى بخش درمان استان بین 2500 تا 3000 بسترى 
کرونایى است. تعداد بیماران جدید بسترى شده نیز در 2 
هفته اخیر در محدوده 500 تا 600 نفر قرار داشت و تعداد 
بیماران بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه (ICU) نیز 
به بیش از 400 نفر رسیده است. آمار باالى ابتال و بسترى 
کرونا و کاهش سطح رعایت پروتکل هاى بهداشتى استان 
باعث شده تا بخش درمان اصفهان با شرایط حاد و کمبود 
نیروى انسانى و برخى از تجهیزات مانند کپسول اکسیژن 
مواجه شود و براى جذب نیروهاى داوطلب فراخوان اعالم 
شد. مسووالن دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم کردند 
که بیمارســتان ها به دلیل حجم زیاد بیماران کرونایى و 
افزایش تعداد بسترى ها به شــدت به نیروهاى داوطلب 

پزشک و پرســتار و دستگاه هاى اکســیژن ساز، کپسول 
اکسیژن، تخت، پتو، ملحفه، مواد ضد عفونى کننده و مواد 

غذایى خشک مانند برنج و حبوبات نیاز دارند.
در همین حال سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان 
و شهرستان هاى تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان اظهار داشت: روند ابتالء و بسترى بیماران مبتال به 
کرونا در موج پنجم همچنان صعودى است و گویا هنوز به 

قله این موج نرسیده ایم.
آرش نجیمى با بیان اینکه بیمارستان هاى تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکى اشباع از بیماران مبتال به کرونا شده 
است، ابراز داشت: بیمارســتان هاى تحت پوشش تأمین 
اجتماعى، بیمارســتان هاى خصوصى و بیمارستان هاى 
خیریه اى نیز در زمینه پذیــرش بیماران مبتال به کرونا در 

اصفهان ورود کرده اند.

با تغییر وضعیت 3 شهرستان استان از نارنجى؛

اصفهان قرمزتر شد

ســخنگوى صنعت بــرق اســتان اصفهان از بازگشــت 
خاموشــى هاى بدون برنامه ریزى شــده به دلیل افزایش 

مصرف برق در کشور، به اصفهان خبر داد.
اواســط هفته گذشته ســخنگوى صنعت برق اصفهان به 
مردم وعده داد که با کاهش دماى هوا دیگر خاموشى هاى 
بدون برنامه ریزى شــده در اصفهان نخواهیم داشت، البته 
خاموشى هاى با برنامه بستگى به بار شبکه سراسرى برق 
کشــور دارد، اما از اواخر هفته گذشته دوباره خاموشى هاى 

بدون برنامه هم  به اصفهان بازگشت.
محمدرضا نوحى توضیح داد: پنجشــنبه هفته گذشــته (4 
شهریور ماه) میزان تولید برق استان 4101 مگاوات و میزان 
مصرف 5084 مگاوات بود، همچنین 983 مگاوات از شبکه 

سراسرى برق وارد شبکه اصفهان شد.
وى با اشاره به مصرف باالى برق در اصفهان، گفت: در این 
تاریخ نزدیک 400 مگاوات خاموشــى داشتیم، اما به دلیل 
افزایش مصرف برق در کشــور با عملیاتى شدن رله هاى 
فرکانسى، در این تاریخ چهار مرتبه خاموشى بدون برنامه در 

اصفهان دوباره اعمال شد.
وى با اشاره به مصرف برق اســتان در روز جمعه گفت: روز 
جمعه یکى از واحدهاى نیروگاه شهید منتظرى از مدار خارج 
شد، از سوى دیگر توانیر به اصفهان دستور مدیریت بار 400 
مگاوات را داد. وى گفت: از ساعت 20 و 39 دقیقه بعد از ظهر 
جمعه به دلیل افزایش بار، رله هاى فرکانسى عمل کردند و 
دوباره خاموشــى هاى بدون برنامه ریزى شده به اصفهان 

بازگشت. سخنگوى صنعت برق استان اصفهان گفت: از روز 
شنبه واحد یک نیروگاه شهید منتظرى دوباره وارد مدار شد، 
با این وجود به دلیل افزایش مصرف باالى برق در کشور از 
ساعت 9 و 41 دقیقه دقیقه صبح این روز، اولین رله فرکانسى 
وارد عمل شد و پست هاى بویین، داران، فریدونشهر، آبشار، 
جنوب و فالرد و هزار جریب خاموشى هاى بدون برنامه ریزى 
داشتند. وى با تاکید بر اینکه در این هفته قطعا خاموشى هاى 
با برنامه و مطابق جدول خاموشى ها را در اصفهان خواهیم 
داشــت، گفت: به دلیل افزایش بار شــبکه سراسرى برق، 
رله هاى فرکانسى براى جلوگیرى از فروپاشى شبکه برق 
وارد عمل شده و خاموشى هاى بدون برنامه ریزى شده را هم 

دوباره خواهیم داشت.

به رغم قول و قرارهاى قبلى؛

خاموشى  ها به اصفهان برگشت

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان گفت: 
تکمیل سامانه دوم آبرســانى اصفهان در انتظار واریز 150 

میلیارد تومانى از سوى خزانه است.
نعمت ا... اکبرى افزود: این رقم در سال جارى براى اتمام پروژه 
ابالغ تخصیص شده اما هنوز در اختیار استان قرار داده نشده 
است.  وى با اشاره به اینکه 30 درصد از این رقم نقدى و 70 
درصد بصورت اسناد خزانه است اضافه کرد: بر همین اساس 
استاندار اصفهان در روزهاى گذشــته براى واریز این مبلغ 

کوشید اما هنوز محقق نشده است. 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان با بیان 
اینکه نصب فیلترهاى تخصصى براى این پروژه پایان کار آن 
خواهد بود ادامه داد: پیمانکار اجراى این مرحله را به پس از 

دریافت پول موکول کرده است. 

اکبرى تصریح کرد: طرح ســامانه دوم آبرســانى اصفهان 
پیشرفت خوبى داشته است و نصب فیلترها همواره از تاکیدات 
و الزامات شرکت آب و فاضالب، دانشگاه علوم پزشکى و مرکز 
بهداشت به شمار مى رود.  وى خاطرنشان کرد: این طرح قرار 
بود تا پایان تیر امسال به بهره بردارى برسد اما به دلیل واریز 
نشدن مبلغ، کرونا و مشکل خود پیمانکار در آن زمان محقق 

نشد اما تا هفته هاى آینده به بهره بردارى خواهد رسید. 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان تصریح 
کرد: 300 میلیارد تومان مصوب پارســال پروژه سال قبل 
واریز و هزینه شد.  طرح سامانه دوم آبرسانى اصفهان شامل 
تونل انتقال آب و تصفیه خانه موسوم به '' گالب 2 '' است و 
در صورت بهره بردارى به عنوان طرح توسعه آبرسانى به 14 
شهرستان استان اصفهان به طول 27 کیلومتر، آب دریاچه 

سد زاینده رود را به تصفیه خانه انتقال مى دهد، این سامانه باید 
در اواسط دهه گذشته به بهره بردارى مى رسید اما هنوز این 
امر صورت نگرفته اســت. هم اینک عمده آب شرب استان 
اصفهان از محل تصفیه خانه باباشیخعلى و نیز چاه هاى آب 
تامین مى شود. پیش از این مدیران  شرکت آب و فاضالب 
اصفهان به ایرنا گفته بودند که  این استان با کمبود چهار متر 
مکعب آب در ثانیه روبروست که به افت فشار و قطعى آب در 
شهرهاى مختلف بویژه مناطق شرقى و شمالى اصفهان منجر 
شده است.  مدیران آبفا نیاز آبى سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ 
را (شامل 56 شهر و 380 روستا با حدود چهار میلیون و 200 
هزار نفر جمعیت) در پیک مصرف و تابستان 16 متر مکعب بر 
ثانیه اعالم مى کنند  و تاکید دارند که سامانه دوم آبرسانى به 

طور قطع باید به بهره بردارى برسد و وارد مدار فعالیت شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان پاسخ مى دهد

چرا سامانه دوم آبرسانى تکمیل نمى شود؟

با ورود محموله جدید واکسن کرونا مراکز تجمیعى 
واکسیناسیون استان اصفهان در چرخه تزریق فعال 

شد.
مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: در این مرحله 120 هزار ُدز واکســن 
جدید از نوع ســینوفارم و برکت به استان اصفهان 
رسیده و این ســهمیه دو روز واکسیناسیون واجدان 

شرایط تزریق در این استان است.
رضا فدایى با تاکید بر اینکه واکسن آسترازنکا موجود 
نیســت و افراد براى نوبت دوم این واکسن تا اطالع 
ثانوى مراجعه نکنند، افزود: روزانه در استان اصفهان 
حدود 45 هزار دوز واکســن کرونا به واجدان شرایط 
تزریق مى شود و افراد تنها از طریق فراخوان و پیامک 
ارسال شده براى تزریق واکسن مراجعه کنند تا مراکز 

واکسیناسیون شلوغ نشود.
وى از مردم خواســت از طریق فراخــوان و پیامک 
ارسال شــده به افراد براى تزریق واکسن به مراکز 
واکسیناسیون در استان مراجعه تا از شلوغى وازدحام 
جمعیت پرهیز شود تا عوامل روند واکسیناسیون را با 

سرعت بخشى بیشتر پیش ببرند.
وى با بیان اینکه حدود 70 تا 75 درصد ســالمندان 
در اســتان اصفهان واکسینه شــدند، تصریح کرد: 
واکسیناسیون رانندگان اسنپ و تپسى فعًال به طور 
کلى قطع شده است، فرهنگیان نیز باید براى نوبت 
دوم خود بر اساس اعالم و فراخوان آموزش و پرورش 
به مراکز تعیین شده مراجعه کنند، کارمندان بانک نیز 
به طور گروهى براى واکسیناسیون فراخوان شده اند 

و اگر جامانــده اى دارند، دیگر باید بر اســاس گروه 
سنى مراجعه و براى نوبت دوم شان نیز با هماهنگى 

مراجعه کنند.
در همین حال معاون  تربیت بدنى و سالمت اداره کل 
آموزش  و پرورش استان اصفهان، گفت: از دوشنبه 
همین هفته تزریق دوز دوم واکسن کرونا براى معلمان 

شروع مى شود.
 آذرکیــوان امیرپــور در خصوص آخریــن جزئیات 
واکسینه شدن معلمان در استان اصفهان، اظهار کرد: 
براى تزریق دوز اول واکسن کرونا 75 درصد از معلمان 
و فرهنگیان در این مرحله واکسینه شدند و از این هفته 
برنامه ریزى براى تزریق واکسن دوز اول این گروه از 
جاماندگان در پایگاه ها واکسیناسیون معلمان صورت 
مى گیرد، واکســینه کردن معلمان براى دوز اول در 
شهرستان ها انجام شده و جاماندگان مربوط به شهر 

اصفهان است.
امیرپور، خاطرنشان کرد: از دوشنبه همین هفته هم 
تزریق دوز دوم واکســن کرونا براى معلمان شروع 
مى شود و مطابق برنامه ریزى ها تالش بر این است 
که حداقل طى 10 روز آینده واکسیناسیون معلمان و 

فرهنگیان را انجام دهیم.
معاون آموزش و پرورش استان اصفهان، در خصوص 
کمبود واکسن در اصفهان، اظهار کرد: خوشبختانه 
براى تزریق دوز دوم واکســن معلمان هم در استان 
مشــکلى نداریم و مطابــق پیش بینى هاى صورت 
گرفته مرحله دوم واکسیناسیون معلمان از این هفته 

انجام مى شود.

محموله واکسن به اصفهان رسید 
اما بدون آسترازنکا!

معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: اصفهان در شــهریور ماه همچنان 
افزایش یک تا 2 درجه اى دما فراتر از نرمال را خواهد 

داشت.
نوید حاجــى بابایــى در گفت وگو بــا خبرنگار مهر 
اظهار داشــت: افزایش دما به ویژه غرب اســتان و 
سرچشــمه هاى آبى زاینده رود و نواحى شــمالى و 
مرکزى اصفهان را در برمى گیــرد و افزایش دما در 

بیشینه ها رخ خواهد داد. 
وى افزود: همچنین از نیمه دوم شــهریور در نواحى 

غربى اســتان بارش هاى رگبارى پراکنده و محلى 
را خواهیم داشــت که طبق آمار بلند مدت بارندگى 
در این ماه خیلى بر منابع آبى تأثیر گذار نیســت زیرا 
در حقیقت شــهریور جزو ماه هاى بارشى اصفهان 

محسوب نمى شود.
معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان اضافه کرد: این هفته نیز جوى پایدار در سطح 
استان حاکم است و آسمان بسیارى از مناطق صاف 
تا کمى ابرى و در ساعات بعد از ظهر گاهى وزش باد 

پیش بینى مى شود.

گرما دست از سر اصفهان بر نمى دارد

دو دستگاه پراید در جاده انرژى اتمى از روبرو با هم 
برخورد کرده و چهار نفر در خودروها گرفتار شدند.

فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوى آتش نشانى اصفهان 
با اشــاره به این حادثه تصادف، اظهار کرد: حادثه در 
ســاعت 19 و 32 دقیقه روز جمعه  به ســامانه 125 

آتش نشانى اصفهان اطالع داده شد.
وى با بیان اینکه این حادثه در جاده انرژى اتمى رخ 
داده اســت، ادامه داد: در این حادثه دو خودرو پراید 

تصادف کردند و چهار نفر از سرنشینان هر دو خودرو 
پراید در آن حبس شده بودند.

وى افزود: آتش نشانان از سه ایستگاه 15، 5 و 23 به 
محل حادثه اعزام شــدند و عالوه بر نجات هر چهار 
مصدوم در اسرع وقت آنها را براى ادامه روند درمان به 
عوامل اورژانس تحویل دادند، همچنین آتش نشانان 
محل حادثه را ایمن ســازى کرده و تحویل عوامل 

انتظامى دادند.

گرفتار شدن 4 نفر در 2 پراید

از ابتداى خردادمــاه تاکنون بیــش از 6600 پمپ 
غیرمجاز بر روى شبکه آبرسانى شهرها و روستاهاى 

تحت پوشش استان اصفهان کشف شده است.
بیشــترین پمپ هاى غیرمجاز کشــف شده در سه 
ماهه خرداد، تیر و مردادماه سال جارى به ترتیب در 

محدوده آبفاى منطقه 4 شهر اصفهان با 854، منطقه 
براآن و کراج با 725 و آبفاى منطقه 5 شهر اصفهان با 

657 مورد بوده است.
کشــف این پمپ هاى غیر مجاز حاصل حدود 70 

هزار پایش در سطح استان توسط کنتورخوان ها و یا 
مروجین مصرف بهینه آب است.

به دنبال کشــف پمپ هاى غیر مجاز، براى مالکان 
این ســاختمان ها اخطار الزم صادر شد که تا کنون 
1619 پمپ اصالح شده و بقیه در حال اصالح است. 
همچنین انشعاب آب 90 مشترك نیز به 
دلیل اصالح نکردن به موقــع، به طور 

موقت قطع شده است.
نصب پمپ مستقیم روى شبکه آبرسانى 
منجر به کاهش شدید فشار یا قطع آب و 
اختالل در امر آبرسانى عادالنه به مردم 
مى شود و شــرکت هاى آبفا مى توانند 
انشعاب این گونه مشــترکین را تا زمان 

رفع تخلف به صورت موقت قطع کنند.
شایان ذکر است در شهرها و روستاهاى 
تحت پوشــش ادارات آب و فاضالب مناطق نایین، 
گلپایگان، فریدن، سمیرم، دهاقان، خور و بیابانک، 
خوانســار، تیران و کرون، بویین و میاندشت، بادرود 

و اردستان هیچ پمپ غیرمجازى کشف نشده است.

کشف 6600 پمپ غیرمجاز آب در استان اصفهان
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 1187 و 1188مورخه 1400/02/29 آقاى مهدى یوسفى فرزند غالمرضا 
نســبت به ســه دانگ مشــاع و خانم مهناز رشــیدیان فرزند حیدر على نسبت به سه 
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 رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/07 
- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/06/22 - 1181179/ م الــف - حجت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین

 میر عباسى /6/167

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

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

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004933 مورخ 1400/04/19 محمد على زرگر 
زاده اصفهانى فرزند محمد بشــماره شناســنامه 1776 صادره از داران بشماره ملى 
1159253625 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى 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: 1181367 - مهدى صادقى وصفى - رییس 
منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/169

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  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/22 

- م الف: 1181662 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/173

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

راى شماره 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 اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/07 - تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1400/06/22 - م الف: 1181414 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال

 اصفهان - موسوى /6/165

امین حیایى از پیشنهاد نقش هاى تکرارى و کلیشه اى به عنوان چالشى یاد مى کند که در صورت صبورى و گذر از آن، 
بازیگر را براى ایفاى شخصیت هاى ماندگار پخته تر خواهد کرد.

این بازیگر سینما و تلویزیون با تاکید بر "تعهد" به عنوان ویژگى مهم براى یک بازیگر که او را ماندگار مى کند، در این زمینه 
چنین توضیح داد: خیلى مهم است که به کارمان و مردممان تعهد داشته باشیم و در این مسیر باید تمام تالشمان را بکنیم.

حیایى که در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، بیشتر با ایفاى نقش هاى مشابه و همچنین کمدى شناخته شد و در 
ادامه با ایفاى کاراکترهایى در فیلم هایى چون "دارکوب" و"شعله ور"، توانست خود را به عنوان بازیگر ژانرهاى مختلف 
تثبیت کند، در پاسخ به پرسشى درباره اینکه سینما و تلویزیون ایران بازیگرانش را مصرف مى کند و براى بازیگران آنقدر 
پیشنهادهاى مشابه مى دهد که جدایى از آن ژانر براى بازیگر دشوار مى شود، گفت: مجموعه اى از کارهاست که معدل 
یک بازیگر را مشخص مى کند. اتفاقا کارهایى که در کارنامه کارى ام اتفاق خاصى نبودند، همان ها باعث شدند تجاربى 
شکل بگیرد که در ادامه و در کارهاى بعدى ام مثل "در خونگاه"، "قاتل وحشى“، ”برف آخر“ و ”شعله ور“ به من کمک 

کرد. پختگى به واسطه ایفاى همان نقش ها بود که باعث شد پس از آن، این کارها هم شکل بگیرد.
او تاکید کرد: احترام به کارگردان براى من از همه چیز واجب تر است؛ البته کارگردانى که کارش را بلد است. در آن شرایط 

من در اختیار کارگردان خواهم بود و مى توانم مثل خمیرى باشم که کارگردان مى تواند به هر شکلى او را قالب بدهد.
این بازیگر که در برنامه "پرانتز باز" رادیو نمایش سخن مى گفت، از پیشنهاد نقش هاى یکسان به یک بازیگر به عنوان 
چالشى یاد کرد که با صبورى مى تواند از آن عبور کند و افزود: در حقیقت مانند یک گیم مى ماند؛ اگر خودمان را پیدا کنیم و 
از این چالش ها عبور کنیم، وارد مرحله بعد مى شویم، در غیر این صورت گیم اور شده و دوباره به ابتداى راه باز مى گردیم. 

من هم درگیر چنین چالش هایى شده ام اما با انعطاف و صبورى تالش کردم از آن ها رد شوم.
که تا کنون فیلمى بوده اســت که دوست داشته در آن امین حیایى در پایان در پاســخ به این سوال 

عنوان کرد: یکى از فیلم هاى آقاى نعمت ا...بود که بازى کند اما امکانش فراهم نشده است؟ 
در آن بازى کنم؛ خیلى دوســت داشتم در این آن موقع به دلیل مسائلى ممکن نشد 

نعمت ا... هم دوست داشتند که من در آن فیلم فیلم بازى کنم و خود آقاى 
کار دیگرى در خاطرم نیستبازى کنم. بــه جز آن 

امین حیایى: من هم 
گیم اوِ ر شده ام

سریال «نوبت لیلى» در زمینه اى تاریخى قصه اى معمایى 
را نیز دنبال مى کند.

«نوبت  لیلى» نخستین تجربه روح ا... حجازى در ساخت 
سریال اســت که در فضاى عاشــقانه  این ر وزها در حال 

فیلمبردارى در شمال کشور است.
تاکنون حمید فرخ نژاد و مریال زارعى به عنوان بازیگران 
اصلى جلوى دوربین رفته اند و دیگر بازیگران سریال که 
همگى از چهره هاى مطرح و شناخته شده هستند به زودى 

معرفى مى شوند.
«نوبت لیلى» از جمله سریال هایى است که لوکیشن هاى 
متعددى دارد و در خالصه داســتان مجموعه آمده است: 
«لیلى که اتفاقات شوم زمان کودکى اش را ناشى از نفرینى 
کهن مى داند، از طریق کتابى مرمــوز درمى یابد که او و 
خانواده اش تاکنون در زمان و مکان هاى موازى بسیارى 
زیسته اند و اکنون «نوبت لیلى» اســت تا با رمزگشایى از 
کتاب و یافتن تابلوى ارزشمند نیاکانش دست به انتخابى 

بزند که به تمام این زندگى هاى زیسته معنا بدهد.»
این سریال قرار اســت به زودى و به صورت اختصاصى از 

نماوا پخش شود. 

شهرام گیل آبادى تهیه کننده فیلم سینمایى «مهمانى 
از کارائیب» به کارگردانى بهزاد فراهانى که ماه گذشته 
فیلمبردارى آن به نیمه رسیده بود درباره آخرین وضعیت 
این فیلم گفت: فیلمبردارى این فیلم به پایان رســیده 

است و مراحل پس از تولید را سپرى مى کند.
او درباره داســتان فیلم توضیح داد: داستان فرعى فیلم 
درباره عشق متفاوت میان خیاط فیلم ما و مسافرى که از 
کارائیب مى آید، رخ مى دهد اما قصه اصلى فیلم درباره 

یک عشق ایرانى با منش و عرفان جمعى ست.
این تهیه کننده درباره لوکیشن هاى فیلم و سختى هاى 
ناشى از ویروس کرونا بیان کرد: باتوجه به زمینه اى که 
فیلم در آن طراحى شده بود، «مهمانى از کارائیب» در 
30 لوکیشن  فیلمبردارى شد. لوکیشن اصلى یک خانه 
قدیمى بود که بتواند این رابطه عاشــقانه را به تصویر 
بکشد. تصویربردارى به دلیل وجود ویروس کرونا خیلى 
سخت و پیچیده بود اما ســعى کردیم که پروتکل ها را 
رعایت کنیم و باتوجه به سختى هاى موجود خدا را شکر 

مشکلى در مرحله فیلمبردارى پیش نیامد.
کامران تفتى، رامین ناصرنصیر، مهناز غمخوار، فهیمه 
رحیم نیا، على میالنى، مهدى میامى، رامین پورایمان، 
نوشــین تبریزى، رضا بابک، بیوك میرزایى، شــقایق 
فراهانى، کامران تفتى،  رامین ناصرنصیر، مهناز غمخوار، 
فهیمه رحیم نیا، آذرخش فراهانى، على میالنى، مهدى 
میامى، معصومه نــورزاد، رامین پورایمان و شــیرین 
تبریزى بازیگران فیلم سینمایى «مهمانى از کارائیب» 

هستند.

گونیال بریستروم، نویسنده و روزنامه نگار و تصویرگرى سوئدى که براى 
ایرانى ها بیش از همه با شخصیت الفى اتکینز شناخته مى شد در سن 79 

سالگى در گوتنبرگ از دنیا رفت.
بریستروم نویسنده محبوب کودکان بود و شخصیتى که او با نام آلفونس 
اُبرى در ســوئد خلق کرد، در کشــورهاى مختلف با نام هاى متفاوت 
شناخته مى شد؛ انگلیسى ها او را الفى اتکینز صدا مى کردند و آلمانى ها 
هم به این پسربچه که با پدرش زندگى مى کرد ویلى ویبرگ مى گفتند. 
در مجموع 26 جلد از مجموعه کتاب هاى «الفى اتکینز» منتشــر و به 

بیش از 35 زبان در گوشه و کنار جهان ترجمه شد.
گونیال بریســتروم در 1942 در گوتنبــرگ به دنیا آمــد و در زندگى 

پربار خود بیــش از 40 کتاب براى کودکان نوشــت. او بــا به وجود 
آوردن شــخصیت الفــى اتکینــز معتقد بــود کودکانى کــه بتوانند 
جادوى واقعیــت را درك کننــد، بهتر بــراى زندگى کــردن آماده 

مى شوند.
بریستروم سال 1966 به استکهلم پایتخت سوئد رفت و روزنامه نگارى 
را تجربه کرد. پنج سال بعد وارد دنیاى نویسندگى براى کودکان شد و 
نخستین کتاب از مجموعه «الفى اتکینز» سال 1972 به بازار فرستاد. 
این شخصیت و ماجراهاى او چنان در دنیا خوانده و پسندیده شد که یک 
مجموعه انیمیشن در 26 قسمت 10 دقیقه اى روى آنتن تلویزیون رفت 

و به اندازه کتاب ها موفق بود.

صبح جمعه پنجم شــهریور ســال 1395 در روزهایى که جشــنواره 
نمایش هایى آیینى و ســنتى به دبیرى مرضیه برومند برپا مى شد، خبر 
رسید که بازیگر کهنه کار تئاتر، سینما و تلویزیون داود رشیدى در سن 
83 سالگى از دنیا رفته و هنر ایران یکى از چهره هاى ماندگار بازیگرى 
خود را از دست داده است. در این پنج سال احترام برومند، خواهر مرضیه 
برومند و همسر داوود رشیدى بیشتر از قبل به بهشت زهرا سر زده تا در 

قطعه هنرمندان بر سر مزار همسرش برود. 
احترام برومند به برخى گفته هاى زنده یاد رشــیدى اشــاره مى کند و 
مى گوید:  همین چند روز قبل که یکى از مصاحبه هاى آقاى رشیدى را 
مرور مى کردم، دیدم که چقدر او بــر ماجراى تئاترهاى خیابانى و اجرا 
در فضاى باز تاکید داشته و مى شــد که در این دوران کرونایى این کار 
را جدى انجام مى دادند و در برخى نقاط که شرایط و امکاناتش موجود 
اســت، به اجراى تئاتر مى پرداختند. من تا جایى که اطالع دارم چنین 
مکان هایى در تهران هست و پیش تر هم صحبت هایى براى ایجاد چند 
مرکز تئاترى مطرح شده بود و حتى یک بار به همراه آقاى رشیدى براى 
بازدید رفته بودیم ولى اصال معلوم نیست آن طرح ها به چه سرانجامى 

رسیدند.
وى با یادآ ورى اجراى اولین تئاتر داود رشــیدى در ژنو در یک مکان 
باز شبیه آنچه یونانى هاى قدیم داشــتند، ادامه مى دهد: داود همیشه 
پیشنهاد اجرا در محیط باز را در نظر داشت و اگرچه در تهران هم چنین 

فضاهایى وجود دارد، متاسفانه به درستى از آن ها استفاده نشده است. 
البته هنرمندانى مثل داود رشیدى اگر االن هم زنده بودند به دلیل سن 
و سال باال، خودشان نمى توانستند پیش رو باشند ولى حرف هایى زده اند 
که نباید باد هوا تلقى شود، باید یک جایى از این تجارب استفاده شود. 
من وقتى بعضى از این مصاحبه هــاى قدیمى را مى خوانم مى بینم که 
خیلى جاها راهنمایى هاى خوبى به جوانان و به خصوص مسئوالن شده 

ولى هیچ توجهى به آنچه از پِس سال ها تجربه مطرح شده، نمى شود.
برومند مى گوید: یک مسئله اى که آقاى رشیدى همیشه از آن گله مند 
بود نگاه تحقیرآمیز مســئوالن به هنر و به ویــژه تئاتر بود که هر چند 
وقت یک بار به شــکلى پررنگ یا کمرنگ مطرح مى شــد و هنوز هم 
مى شود. این همیشه باعث تاســف بوده بخصوص االن که مى شنویم 
رشته نمایش از هنرستان دخترانه سوره حذف شده است. از این خبرها 
و اتفاق ها بوى خوبى به مشــام نمى رسد و متاســفانه وضعیت ما در 
کشــورمان به جز کرونا که مسئله همه دنیاســت، مرتب دستخوش 
تغییرات سلیقه اى مى شود. آقاى رشیدى  بارها درباره استعداد زیاد نسل 
جدید بازیگران نسبت به دوره خودشان صحبت و از آن ها تقدیر مى کرد 
پس چرا حاال باید در ذوق آن ها زده شود؟ چرا این نسل باید سرخورده 
شود؟ افسوس که توجه نمى کنیم همه مشکالت مردم، مالى و اقتصادى 
نیست و گاهى همین تصمیم ها تاثیر بدترى بر روح و روان جامعه وارد 

مى کند. 

زندگى مرموز «لیلى» 
در دنیاهاى موازى

پایان فیلمبردارى اولین 
فیلم  بهزاد فراهانى

چاپ کتابى که حمیدرضا صدر وصیت کرده بود پس از مرگش منتشر شود

خالق «الفى اتکینز»  
درگذشت

کتاب زندگینامه خودنوشت حمیدرضا صدر به نام «از قیطریه 
تا اورنج کانتى» توسط نشر چشمه به چاپ رسید. این کتاب با 
عنوان فرعى «وقایع نگارى یک مرگ از پیش تعیین شده» 
در چهلمین روز درگذشت این مفسر سینما و فوتبال روانه بازار 
کتاب شد. در قسمت پشت جلد کتاب آمده است: «چشم در 
چشم بیمارى، زمان و مرگ،آخرین کتاب حمیدرضا صدر که 
وصیت کرده بود بعد رفتنش منتشر شود، روایتى ست بى وقفه 

و پرشتاب از جنگیدن با بیمارى، هراس ها و امیدها و البته 
تصویر مردى که سرخوشانه به زندگى آرى مى گوید، حتى 
در سخت ترین و نزدیک ترین لحظه ها به مرگ. از قیطریه تا 
اورنج کانتى مملو از مملو از کلماتى ست که تاریخ وجود یک 
ذهن شگفت را روایت مى کنند، ذهن مردى که مى خندد…»

در قسمتى از متن این زندگینامه خودنوشت مى خوانیم: «در 
خانه را که باز مى کنى، دریا از باالى تپه هاى بلند الگونا بیج 

توفانى تر از دیروز به نظر مى رسد. رضا همسر مهرناز وظیفه رد 
کردن تو از زیر قرآن را برعهده مى گیرد. سینى را مى گیرد و در 
آستانه در مى ایستد. مى ایستد و از روى سادگى اش نمى داند 
چه واکنشى نشان بدهد. احساساتى شود یا خونسرد بماند. 
او خونسردى را برمى گزیند که احتماال گزینه مناسب ترى 
است. مثل پسرهاى خوب آداب دان شق و رق مى ایستد. تو 
از زیر قرآن رد مى شوى و برمى گردى. رضا سینى و قرآن را 

روى پله مى گذارد و آب مى ریزد پشت سرت. برگ هاى سبز 
ســنگ فرش را رنگ مى کنند. رضا ماموریتى را که مهرناز 
برعهده اش گذاشته با جمله سفر به سالمت کامل مى کند. اما 
آن واژه در گوشت زنگ ناقوسى غول آسا مى شود: سالمت..

سالمت..سالمت.. چه واژه بیگانه اى.»
کتاب «از قیطریه تا اورنج  کانتى» در 318 صفحه با قیمت 98 

هزار تومان به چاپ رسیده است.

احترام برومند: 

داوود رشیدى حرف هایى زده  که نباید باد هوا تلقى شود
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باشــگاه ذوب آهن با 13 خرید متعدد خود در پى ساختن 
تیمى است که همه از آن انتظار دارند.

ذوب آهن یکى از با ریشــه ترین باشــگاه هاى ایران به 
شمار مى رود، باشــگاهى که تیم فوتبال آن سال ها جزو 
قدرت هاى اول ایران بود، چهــار قهرمانى جام حذفى، 
نایب قهرمانى لیگ برتر و فینال لیگ قهرمانان آسیا در 
فرمت جدید افتخاراتى اســت که ذوب آهن را به یکى از 

قدرت هاى ایران در تاریخ بدل کرده است.
با وجود این قدمت ذوب آهن چندین سالى مى شود که بعد 
از رفتن مربیانى مثل گل محمدى و قلعه نویى روى موج 
افول بوده است و فصل گذشــته نیز به لطف تفاضل گل 
در لیگ ماندنى شد، با پایان لیگ پروژه تحول ذوب آهن 
کلید خورد و به نظر مى رسد آنها با خریدهاى پرتعداد خود 

براى سهمیه لیگ بیست و یکم خط و نشان کشیده اند.

تارتار رهبر کامبک بزرگ
شــاید مهم ترین و اساســى ترین تغییر فصل ذوب آهن 
انتخاب مهدى تارتار باشد، سرمربى اى با تخصص ایجاد 
معجزه در تیم ها و بازگشت آنها، کسى که با پیکان مدعى 
سقوط براى کسب سهمیه مى جنگد، راه آهن را به فینال 
جام حذفى مى رساند و پارس جنوبى جم را با اقتدار به لیگ 
برتر مى آورد اگر حمایت هــا از او ادامه پیدا کند مى تواند 

رهبر بازگشت ذوب آهن لقب بگیرد.
تارتار با دید جاه طلبانه خود همــواره تیم هاى کوچک را 
به تیمى در قواره نیمه باالى جدول تبدیل کرده اســت، 
حال باید دید با تیمى که خود روزى افتخار ایران بوده چه 
خواهد کرد، این وصلت مى تواند تارتار را به اوج برساند و 

ذوب آهن را به آن برگرداند.

فرعباسى براى بیمه دروازه
اولین خرید ذوب آهن در نقل و انتقاالت تابستانى یکى 
از شاخص ترین آنها بود، حبیب فرعباسى دروازه بان 23 
ساله اى که دوره اى به اســتقالل نیز لینک شد اما نهایتًا 
راهى تراکتور شد تا با درخشــش خیره کننده اخبارى به 

نیمکت نشــین محض تبریزى ها بدل شــود، او با ابقاء 
اخبارى در تراکتور تصمیم به جدایى از این تیم گرفت.

فرعباسى سابقه سه بازى براى تیم ملى زیر 23 سال ایران 
را نیز در کارنامه دارد، البته ایــن بازیکن را همه از دوره 
بازى او در نفت مسجد ســلیمان و درخشش آن زمان او 
مى شناسند، او حاال در جوانى در سوداى بازگشت خود به 
قدرت و درخشش با پیراهن ذوب آهن اتفاقى که مى تواند 

آینده اى روشن براى او رقم بزند.

4 خرید و یک تمدیدى براى فرار از دفاع 
شکننده

چهار خرید از نقل و انتقاالت تیم ذوب آهن به خط دفاع 
آنها اختصاص دارد موضوعى که با توجه به دریافت 39 
گل در لیگ بیست و یکم و معرفى به عنوان دومین خط 
دفاع ضعیف لیگ چندان عجیب به نظر نمى رسد، در ابتدا 
فرشاد محمدى مهر و وحید محمد زاده درخواست جدایى 
دادند که از بین این دو محمدى مهر به مس رفســنجان 

رفت و محمدزاده هنوز تیمى را انتخاب نکرده است.
ذوب آهنى ها در نقل و انتقاالت ابتدا دســت به خرید دو 
دفاع راســت زدند، دانیال ماهینى ملى پوش سابق و امیر 
حسین صدقى به عنوان سهمیه لیگ یک از فجر شهید 
سپاســى دو خریدى که مى تواند حداقل دفاع راست این 
تیم را تأمین کند، آنها همچنین با آرمان قاســمى مدافع 
اسبق پیکان و سجاد دانایى پدیده خط دفاعى لیگ یک 

قرارداد امضا کردند.
گاندوها همچنین با ســید محمد قریشــى مدافع قلب 
دفاعى خــود نیز تمدیــد کردند تــا نگرانى هــا از این 
پســت تا حد زیادى کاهش یابــد، همچنین پیگیرى ها 
از درون باشــگاه ذوب آهــن حاکى از این اســت که 
پروژه خرید نادر محمدى توســط آنها هنــوز به پایان

 نرسیده است.

ملى پوش آمد، قلب تپنده ماندنى شد
یکى از مهم ترین ضعف هاى سپاهان مدل لیگ بیستم 

خط هافبک آنها بود، ذوب آهن با مصدومیت رباط صلیبى 
حدادى فر دچار بحرانى جدى شد، بازیکنى که با آغاز نقل 
و انتقاالت به همراه حسین شنانى با ذوب آهن تمدید کرد 
تا این تیم امید زیادى به بازگشت قدرت در خط هافبک 

خود داشته باشد.
اما شاخص ترین خرید ذوبى ها نیز در همین پست معرفى 
شد، حسین ابراهیمى که فصل گذشته درخشش خوبى در 
پیراهن فوالد داشت و سابقه پوشیدن لباس تیم ملى را نیز 
در کارنامه دارد به ذوب آهن آمد تا خط هافبک آنها بیش 
از پیش قدرتمند شــود، همچنین سجاد جعفرى هافبک 
خوش تکنیک نفت مسجد ســلیمان نیز براى این پست 
جذب شــد، پوریا پورعلى آخرین خرید ذوب آهن براى 
این پست بود بازیکنى که از فجر شهید سپاسى به عنوان 

سهمیه لیگ یک به ذوب آهن پیوست.

آقاى گل لیگ یک در ســوداى درخشش 
لیگ برترى

همواره خرید آقاى گل هاى لیگ یک تالشى مهم براى 
تیم هاى باال جدولى بوده اســت، کار مهمى که امسال 
ذوب آهن با خرید عارف رســتمى از خیبر خرم آباد آن را 
نهایى کرد تا کنار رضا خالقى فر مهاجم اسبق پرسپولیس 
خط آتشین این تیم را به رخ رقبا بکشد، آنها در این پست 
نیز محمد خدابنده لو را از پیکان خریدند تا تارتار در اکثر 

پست ها از تیم تحت هدایت خود شاگرد داشته باشد.
مرتضى خراســانى و بابــا محمدى دو ســهمیه دیگر 
لیگ یکى بودند که ذوب آهن براى خــط حمله از آنها 
استفاده کرد، در این پســت با نظر تارتار دارکو بیدوف، 
ایوان مارکوویچ و پیمــان رنجبــرى از ذوب آهن جدا 

شدند. 
به نظر مى رسد ذوب آهن تمام شرایط الزم براى بازگشت 
به قــدرت را دارد، کادر فنى قــوى و بازیکنانى که حاال 
مى تواننــد در تیمى در حد لیگ برتر بــازى کنند، با این 
شــرایط همه هواداران ذوب آهن در شــوق آغاز لیگ 

برتر هستند.

گاندوها بیدار مى شوند
13 خرید ذوب آهن براى فرار از تاریکى

امید نورافکن یکى از بازیکنان پر امید فهرست جدید اسکوچیچ براى 
قرار داشتن در لیست اصلى این مربى کروات است.

نورافکن اگر در دیدار برابر مس رفسنجان مصدوم نمى شد، قطعا یکى 
از نفرات حاضر در آخرین مســابقات تیم ملى بود، ولى مصدومیتى 
بدهنگام سبب شد تا این بازیکن که به همراه دیگر ملى پوشان واکسن 

کرونا را هم تزریق کرده بود، از اردو جا بماند.
با این حال نورافکن خیلى زود این بدشانســى را به دست فراموشى 
سپرد و در هفت بازى باقیمانده لیگ برتر یکى از نفرات کلیدى تیمش 
بود و یکى از زیباترین گل هاى مسابقات لیگ بیستم هم روى شوت 

سرکش او در دربى اصفهان ثبت شد.
نورافکن در لیگ بیســتم دومین فصل حضــورش در جمع طالیى 
پوشان اصفهانى را پشت سر گذاشت ولى با عالقه و اشتیاق به دنبال 
شروع فصل جدید مسابقات اســت و امیدوار است طى 2 سال آینده 
که همچنان با سپاهان قرارداد  دارد، هم در آسیا و هم در لیگ ایران 
بتواند با طالیى پوشــان اصفهانى به موفقیت دســت پیدا کند و در 

مصاحبه هایش با اشتیاق از این اهداف حرف مى زند. 
نورافکن این روزها در شرایطى در فهرســت 22 نفره تیم ملى قرار 
گرفته که برخالف نیمى از بازیکنان که تازه وارد هستند و احتماال با 
شروع مسابقات خط خواهند خورد، شانس زیادى براى قرار گرفتن 
در فهرســت نهایى دارد. یکى دیگر از نکاتى که او را در این انتخاب 
مهم یارى مى کند، قابلیت بازى در 2 پست دفاع چپ و هافبک دفاعى 
است که دست سرمربى کروات تیم ملى را بازتر خواهد کرد و باعث 
شده او در دومین تمرین تیم ملى اینطور ســبکباالنه بدود و فقط از 

تمرین لذت ببرد.

باشــگاه اســتقالل براى انتقال دروازه بان خود به سپاهان شرط 
گذاشت.

رشید مظاهرى مدتى است که مى خواهد از استقالل جدا شود و 
در این بین او تالش زیادى کرد تا قراردادش را به صورت یکطرفه 
فسخ کند اما در نهایت پذیرفت که به صورت قانونى نمى تواند این 
کار را انجام بدهد. دیروز احمد مددى مدیرعامل باشگاه استقالل 
رسما اعالم کرد که مظاهرى قصد دارد از این تیم جدا شود و دقیقا 
به همین دلیل هم فرهاد مجیدى اقدام به جذب علیرضا رضایى، 

دروازه بان فصل گذشته پیکان کرد. 
حاال اما پیگیرى هاى فوتبال برتر نشان مى دهد که استقالل تنها 
در یک صورت با انتقال مظاهرى به سپاهان موافقت خواهد کرد، 
اینکه طالیى پوشــان اصفهانى بابت این انتقال به استقالل پول 
نقد بدهند ضمن اینکه با انتقال رضــا میرزایى هم موافقت کنند. 
استقالل در ابتداى فصل به دنبال جذب رضا میرزایى بود که این 
انتقال با مخالفت باشگاه سپاهان روبرو شد و حاال باید دید با توجه 
به نیاز طالیى پوشان به جذب یک دروازه بان این پیشنهاد مورد 

موافقت قرار مى گیرد یا نه.

وینگر تیم فوتبال سپاهان قرارداد خود با این باشگاه را یک فصل 
دیگر تمدید کرد تا یکسال دیگر هم به فوتبال خود ادامه بدهد.

تیم فوتبال ســپاهان که در روزهاى اخیر به دلیل خرید بازیکنان 
جدید و تمدید بازیکنان برجسته تیم، بسیار شلوغ و پر سر و صدا 
بوده، در آخریــن اقدام با محمدرضا خلعتبرى به توافق رســید و 
این بازیکن براى یک فصل دیگر در جمع طالیى پوشــان باقى 

خواهد ماند.
خلعتبرى فصل گذشــته یکــى از بازیکنان کلیــدى تیم محرم 
نویدکیا بود و در برخى دیدارها نظیر مصاف با ماشــین سازى که 
کار ســپاهانى ها گره خورده بود، با توانایى هاى خود به تیمش 
براى کسب 3 امتیاز مســابقه کمک کرد و حاال امیدوار است در 
آخرین سال هاى حضور در فوتبال حرفه اى دومین قهرمانى خود 
را نیز با سپاهان کســب کند. او در لیگ چهاردهم یکى از نفرات 
تیم سپاهان بود که زیر نظر حسین فرکى موفق به کسب عنوان 

قهرمانى شد.
پیش از این مدیران باشگاه ســپاهان با چندین بازیکن دیگر تیم 
نظیر شهباززاده، ولسیانى، مهدى زاده و محمدرضا حسینى براى 

ادامه همکارى به توافق دست یافته بودند.
این وینگــر ســرعتى و تکنیکــى ریزنقش، ســابقه حضور در 

باشــگاه هایى نظیر ســپاهان،  شموشک 
نوشهر، ابومســلم خراســان، ذوب 
آهن، الغرافه امارات، الوصل امارات، 
پرسپولیس، گسترش فوالد، سایپا و 

شــهر خودرو را نیز در کارنامه 
دارد.

تیم ســپاهان در روزهاى آینده یک دروازه بان خارجى به ترکیب 
اضافه خواهد کرد.

ســپاهان با از دســت دادن پیام نیازمند که راهى پرتغال شد نیما 
میرزازاد دروازه بان نساجى را به خدمت گرفت اما به دنبال جذب 

یک دروازه بان اول است.
صحبت از حضور رشید مظاهرى و علیرضا حقیقى در تیم سپاهان 
بود اما رشــید مظاهرى همچنان در تمرینات اســتقالل حاضر 

مى شود و علیرضا حقیقى هم با تیم نساجى قرارداد بسته است.
از اصفهان خبر مى رسد ســپاهان به دنبال جذب یک دروازه بان 
خارجى اســت و پرونده برخى از دروازه بان هاى خارجى از سوى 
محرم نوید کیا و مربى دروازه بان هاى این تیم در حال بررســى 
است و شــاید در روزهاى آینده یک دروازه بان صرب به ترکیب 

تیم اضافه شود.
سپاهان براى جذب دروازه بان خارجى با محدودیت مواجه نیست 
به این خاطر که حضور بازیکن و مربى خارجى جدید در تیم هاى 
لیگ برترى آزاد شده و از سویى ســپاهان هیچ پرونده اى در فیفا 
که منجر به صدور رأى شده باشد ندارد تا در استفاده از این امتیاز 

با محدودیت مواجه شود.
ســپاهان از جمله تیم هایى است که در گذشــته هم دروازه بان 
خارجى در اختیار گرفته است. آرمناك پطروسیان دروازه بان ارمنى 
سال هاى سال مرد شماره یک سپاهان بود و با این تیم به عناوین 

زیادى دست پیدا کرد.
سپاهان در ســال هاى اخیر کمتر با تغییر دروازه بان همراه بوده و 
در تالش است دروازه بان خارجى به خدمت بگیرد که دستکم به 

اندازه پیام نیازمند از آن استفاده کند. 
ســپاهان بازیکنانى چون محمد محبى، احسان حاج صفى، کى 
روش استنلى، پیام نیازمند و... را از دست داد اما توانست بازیکنانى 
چون فرشاد احمد زاده، شهریار مغانلو و... را به ترکیب خود اضافه 
کند. به نظر مى رسد در روزهاى آینده هم شاهد ملحق شدن چند 
بازیکن اسمى به ترکیب این تیم خواهیم بود. ضمن اینکه سپاهان 
موفق شــد قرارداد بازیکنانى چون سجاد شهباززاده و محمدرضا 

خلعتبرى را تمدید کند.

نورافکن طالیى ها
 بازیکن پرامید تیم ملى

استقالل براى سپاهان 
شرط گذاشت

تمدید یک مهره کلیدى دیگر 
با طالیى پوشان

جانشین پیام
 از صربستان مى آید؟

رقابت گردان و فرعباسى براى قفس تورى ذوب آهن 
2 دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن رقابت سختى براى تصاحب جایگاه شماره یک این تیم خواهند داشت.

پیش از پیوستن فرعباسى به جمع گاندوها، این تیم در ترکیب خود 3 دروازه بان به نام هاى شهاب گردان، مهدى 
امینى و یوسف بهزادى داشت که با آمدن این دروازه بان، مهدى امینى و یوسف بهزادى از جمع گاندو ها 

جدا شدند و حاال بین گردان و فرعباسى براى پست شماره یک رقابت نزدیکى شکل خواهد گرفت.
فرعباسى 23 ساله تاکنون در هیچ تیمى شــماره یک نبوده، اما با انگیزه باال قصد دارد در ذوب آهن 
بدرخشد و نفر دوم نباشد. هر چند کار سختى در تقابل با شهاب گردان باسابقه خواهد داشت و باید دید 
مهدى تارتار فصل در لیگ بیست ویکم حفاظت از دروازه ذوب آهن را به کدام سنگربان خواهد سپرد. 

البته با توجه به حکم محرومیت شش جلسه اى گردان از حضور در رقابت هاى لیگ برتر، به نظر مى رسد 
این فرصت طالیى در اختیار فرعباسى قرار خواهد گرفت تا در همان بدو ورودش به عنوان دروازه بان اصلى 

سبزپوشان اصفهانى گام به میدان بگذارد.

اولین خرید ذو
از شاخص ترین
ساله اى که دور
راهى تراکتور ش

باشــگاه هایى نظیر ســپاهان،  شموشک 
ذوب نوشهر، ابومســلم خراســان،
آهن، الغرافه امارات، الوصل امارات، 
پرسپولیس، گسترش فوالد، سایپا و 

شــهر خودرو را نیز در کارنامه 
دارد.

بازیکن ملى پوش اسبق ذوب آهن معتقد است، تارتار مربى 
کاربلد و کارکشته اى است و با برنامه بازیکنان این فصل 
خود را انتخاب کرده است و مى تواند در ذوب آهن عملکرد 

موفقى داشته باشد.
مصطفى صالحــى نژاد افــزود: بازیکنانى کــه تاکنون 
ذوب آهن با آنها قرارداد بسته همگى با نظر و پیشنهاد 
وى بــوده و مطمئنا با شــناخت بوده اســت، 
مدیرعامل و باشگاه موظف هستند تا نیازهاى 
سرمربى را تاحد توان بودجه اى که دارند رفع 
کنند، اما در نهایت این ســرمربى است که در 

مقابل عملکرد تیم و بازیکنان در مقابل باشگاه پاسخگو 
است.

کاپیتان اســبق تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به اینکه در 
گذشــته ها بازیکنان بزرگ و با کیفیتى در تیم ذوب آهن 
بازى مى کردند، گفت: همیشه بازیکنان بزرگ و با کیفیتى 
با ذوب آهن قرارداد مى بستند، چرا که ذوب آهن تیم بزرگى 
است و تیم براى قهرمانى بسته مى شد، با تمام احترام به 
همه بازیکنان اما در دو سال اخیر بازیکنانى در تیم ذوب 
آهن مشاهده کردیم که همگى باکیفیت و در سطح باالیى 
نبودند، به غیر 3یا4 بازیکنان بقیه بازیکنان خوب و در حد 

نام بزرگ این باشگاه نبودند.
ملى پوش اسبق فوتبال ذوب آهن در خصوص صحبت هایى 
که در ارتباط انتخاب وى براى مدیریت تیم فوتبال ذوب آهن 
گفته مى شود، گفت: سال گذشته جلسه اى با هیئت مدیره 
باشگاه داشتیم و صحبت هایى هم انجام شد و آنگونه که 
شنیدم هیئت مدیره هم موافق بودند که به دالیلى به نتیجه 
نرسید؛ امسال هم صحبت هایى شنیده ام، اما هنوز مستقیم 
از طرف مسئوالن باشگاه تماسى نداشتم، اگر از من خواسته 
شد که من همیشه سرباز ذوب آهن هستم و هرجایى که به 

من نیاز باشد کمک خواهم کرد.

کاپیتان  اسبق ذوب آهن:

از ذوب آهن پیشنهاد مستقیم نداشتم
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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: 1180885 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل - حامد 
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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: 1181977  - مرتضى قدیرى  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرضا / 6/171

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  موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 1882 مورخه 1400/4/9 آقاى عباس قربانى کهریزسنگى فرزند ماشاء اله     
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 17/ 106 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 
1  فرعــى از 491 اصلى   واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23 - تاریخ انتشار دوم: 
1400/06/07 - 1176101 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /5/317

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  موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1851 مورخه 1400/4/8 خانم طیبه شریعتى ارانى  فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 171/10 مترمربع مجزى شــده از پالك شماره 385 و 386 واقع در 
قطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23- تاریخ انتشار دوم: 1400/06/07 - 1176080 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از 

طرف آفرین میر عباسى /5/319

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

راى شــماره 140060302026004132 مورخ 1400/03/20 هیــات دو خانم صدیقه 
وطن خواه جوشقانى به شناسنامه شماره 21 کدملى 1262645212 صادره کاشان فرزند 

محمدعلى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120,77 مترمربع از پالك 15165 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/06/07 - م الف: 1176247 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /5/333

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

راى شماره 140060302026002224 مورخ 1400/02/21 هیات یک آقاى مرتضى ادیب 
حاجى باقرى شمس آبادى به شناسنامه شماره 20 کدملى 1291329579 صادره اصفهان 
فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب ســاختمان تجارى مسکونى به مساحت 101,07 
مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت اسداله طوطیان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/06/07 - م الف: 1176271 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /5/335

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027005435 مورخ 1399/04/13 بتول مهدى فرزند قدمعلى 
بشماره شناسنامه 17194 صادره از خمینى شهر بشماره ملى 1140171003 در ششدانگ 
یکباب قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 3332/95 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/05/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07 - م الف: 1176233 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/337

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004904 مورخ 1400/04/18 فردین جمالى گوجانى 
فرزند حسن بشــماره شناســنامه 65 صادره از فارسان بشــماره ملى 4679653426 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07 - م الف: 1176289 - مهدى صادقى 

وصفى- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /5/339

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

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

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 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 قســمتى از قطعه زمین پالك 12403 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 280/65 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 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: 1181270 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شرق اصفهان /6/155

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب سعید عباسى اسکندرى فرزند على 
به شماره شناسنامه 1272246205 صادره از اصفهان در مقطع 
کاردانى پیوسته رشته مکانیک خودرو صادره از واحد دانشگاهى 
اصفهان با شــماره 51/3 - 252 (3335) مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار مى باشد.
از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
شاهین شهر به نشانى شاهین شهر - بزرگراه آزادگان - روبروى 

پتوى گلبافت ارسال نماید.

قطعا تاکنون بارهاى بار بــا اطالعات متفاوتى در خصوص 
بهترین زمان مصرف میوه ها رو به رو شــده اید. از توصیه 
به مصرف میوه با معده خالى گرفته تا رعایت فاصله زمانى 
مناســب با وعده هاى غذایى، نکات مختلفى در این زمینه 
وجود دارد. اما رویکرد صحیح چیست؟ مواردى که در ادامه 
ارائه مى شوند، با استناد به پژوهش هاى منتشر شده توسط 
مرکز ملى اطالعات زیســت فناورى آمریکا اســتخراج و 

گردآورى شده اند:
1- میوه را با معده خالى میل کنید

اگر ســرى بــه وب ســایت هــا و صفحات 
تغذیــه اى بزنیــد، جمله معروف 

«میوه را با شکم خالى بخور» 
را همه جا خواهید دید. 

به نظر مى رسد که 
مصــرف میوه 
همــراه با غذا 
کند  ضمــن 

کردن روند هضم، سبب تخمیر 
یا پوسیده شــدن ماده غذایى نیز بشود. هرچند این موضوع 
همچنان به صورت علمى به تایید نرسیده است و نمى توان 
از تخمیر غذا در معده با اطمینان صحبت کرد. عالوه بر این 
خوردن میوه توام با غذا و یا بالفاصله پس از آن، سبب ایجاد 

گاز، درد معده و ناراحتى هاى گوارشى دیگر هم خواهد شد.
در مطالعه اى دیده شده اســت که در افراد سالم، فیبر میوه 
زمان الزم به منظــور تخلیه نیمى از محتویــات معده را از 
میانگین 72 دقیقه به 86 دقیقــه افزایش مى دهد و به بیان 
دیگر فرآیند هضم را کندتر از حالت عادى مى سازد.بر اساس 
برخى از مقاالت، محیط اســیدى معده به گونه اى طراحى 
شده است که از فساد مواد غذایى و رشد میکروارگانیسم ها 

جلوگیرى کند. از این رو شاید تخمیر و پوسیدگى مواد غذایى 
به واســطه مصرف همزمان میوه صحت نداشته باشد، اما 
کاهش سرعت هضم و مشکالت گوارشى در اکثر مصرف 

کنندگان رخ مى دهد.
2- افراد مبتال به دیابت میــوه را با معده خالى 

نخورند
در بیماران دیابتى ایده مصرف میوه با شــکم خالى به هیچ 
عنوان توصیه نمى شود. برخى تصور مى کنند که این افراد 

به علت درگیرى با مشکالت گوارشى، با خوردن میوه و حفظ 
فاصله زمانى آن از وعده هاى غذایى هضم را بهبود بخشیده 
و از نفخ و درد معده جلوگیــرى خواهند کرد. مصرف میوه با 
معده خالى باعث مى شود که قند موجود در میوه با سرعت 
باالترى وارد جریان خون شود و این دقیقا همان چیزى است 
که یک بیمار دیابتى باید شدیدا از آن پرهیز کند. با توجه به این 
موضوع، خوردن میوه همراه با وعده غذایى سرشار از پروتئین، 
فیبر یا چربى بهترین انتخاب براى دیابتى ها خواهد بود. چرا 
که موارد مذکور آزاد ســازى غذا در روده کوچک را کندتر

 مى کنند. در ادامه قند کمترى در یک زمان واحد جذب شده 
و منجر به افزایش سطح خون نمى شود.

3- مى توانید با رعایــت فاصله زمانى غذاهاى 
اصلى، هر زمانى از روز میوه بخورید

گاها شنیده مى شــود که بهتر است پس از ساعت 2 ظهر از 
خوردن میوه اجتناب شود.  بر اساس این تئورى مصرف میوه 
پس از ساعت 2 ظهر سبب افزایش قند خون مى شود زیرا 
بدن زمان الزم براى تثبیت پیش از خواب را ندارد و همین 
امر مى تواند به باال رفتن وزن منجر شود. این در حالى است 
که از نظر علمى هیچ شواهدى مبنى بر افزایش قند خون در 

ساعات بعد از ظهر به دنبال مصرف میوه وجود ندارد. هرگونه 
ماده غذایى حاوى کربوهیدرات با آغاز جذب گلوکز، قند خون 
را افزایش مى دهد. اما این موضوع وابسته به ساعت خاصى 

از روز نیست.
از طرفى دیگر هرچند ممکن است سطح تحمل کربوهیدرات 
توسط بدن طى روز متفاوت باشد، با این حال تغییرات مذکور 
جزئى هستند و نمى توان متابولسیم کلى را تحت تاثیر قرار 

دهند.
همچنین دیده شده که مصرف کنندگان میوه و سبزیجات 
فــراوان وزن کمترى دارند و احتمال افزایــش وزن در آنها 

کمتر است.

4- بهترین زمان براى مصرف میوه بر اســاس 
شرایط مختلف چیست؟

اگر به دنبال کاهش وزن خود هستید، فیبر موجود در میوه ها 
به شما کمک مى کند تا مدت طوالنى ترى احساس سیرى 
داشته باشید. زمانى که کمتر گرسنه شوید، کالرى کمترى 
نیز مصرف خواهید کرد و مى توانید به کاهش وزن خودتان 

یارى برسانید.
با توجه به این مسئله مصرف میوه ساعاتى قبل از غذا ضمن 
القاى احساس سیرى به فرد، غذاى موجود در بشقاب و به 

دنبال آن کالرى دریافتى را کاهش مى دهد.
همانطور که پیش تر نیز ذکر شد، خوردن 
میوه همراه با غــذا (یعنى حالتى که 
معــده خالى نباشــد) 
براى افــراد مبتال 
به دیابت ضرورى 
خواهد بود. اگر این 
دسته از افراد میوه را 
با شکم خالى مصرف کنند، بدن خود 
را در معرض خطر افزایش قند خون بیشترى قرار مى دهند. 
دیابت باردارى وضعیتى است که به واسطه تغییرات هورمونى 
و قرار گیرى بدن در شرایط حاملگى ایجاد مى شود. در این 
بانوان تغییر هورمون ها طى دوره باردارى سبب عدم تحمل 
به کربوهیدرات خواهد شد. همانند بیماران مبتال به دیابت نوع 
2، در این دسته نیز مصرف میوه همراه با غذا انتخاب بهترى به 
شمار مى رود. با این حال اگر فرد در کنترل قند خون خود دچار 
مشکل باشد، اجتناب از مصرف میوه در ساعات صبح توصیه 
مى شود. زیرا دیده شده که در این ساعات از روز هورمون ها 
در باالترین ســطح قرار دارند و به همین علت اختالل عدم 

تحمل نیز شدیدتر است.

زمان طالیى براى مصرف میوه
تا کنون بار ها بیشتر شنیده بودیم که زیاده روى در 
خوردن غذا هایى که میزان باالیى نمک دارند، ما را 
در معرض بسیارى از خطرات سالمتى قرار داده و به 

بیمارى هاى مزمن مبتال مى کند.
بار ها سازمان جهانى بهداشــت هشدار داده است 
که مصرف نمک فشــار خــون را بــاال مى برد و 
بیمارى هاى قلبى و سکته مغزى را افزایش مى دهد؛ 
همچنانکه نمک در طول دهه ها متهم به آســیب 
رساندن به سالمتى بود و شهرت بدى کسب کرده 
بود؛ اما حال طبق پژوهشى که از سوى کانادایى ها 
انجام شده و در پایگاه روزنامه آلمانى «دى ولت» 

بازتاب یافته، عکس این مسأله اثبات شده است.
بر اساس این پژوهش، محققان کانادایى به 

این نتیجه رســیدند مصرف زیاد نمک 
ضرر کمترى نســبت به آنچه پیشتر 
تصور مى شــد، دارد و افرادى که از 
نوعى رژیم غذایى استفاده مى کنند 

که نمــک کمى دارد، بیشــتر در 
معرض مرگ زودهنگام هستند.

بر پایه این گزارش، نظریه حداکثر 
پنج گرم نمک (کلرید سدیم) که 
از سوى سازمان جهانى بهداشت 
توصیه شده، امروز دیگر لغو شده 
اســت. 5 گرم نمک غذا یا یک 
قاشــق کوچک نمک، تنها دو 

گرم سدیم دارد.
حــال بــر اســاس پژوهش 
دانشــمندان کانادایــى بــه 
سرپرســتى «اندرو مینتى» و 

«سالم یوسف» از دانشــگاه مک مستر کانادا که 
نتایج آن در مجله معتبر پزشکى «لنست» به چاپ 
رسیده اســت، حداکثر 12 گرم نمک روزانه براى 

سالمتى کامال بى ضرر است.
 محققان کانادایى در پژوهش شان که 94 هزار و 
500 نفر از سنین مختلف در 18 کشور جهان را در 
طول هشت سال مورد بررسى قررا دادند، نتوانستند 
ثابت کنند نمک اثر ســوئى بر افراد آزمایش شده 
دارد؛ بلکه حتى آن ها در ایــن مطالعه خطر ابتال 
به ســکته مغزى یا حمله قلبى را همچنانکه پیش 
از این در خصوص مصرف زیاد نمک شــایع بود، 

مشاهده نکردند.
یکى از اعضاى این پژوهش مى گوید: 
دلیل قانع کننده اى بــراى اینکه 
نشــان دهد افــرادى کــه به 
میزان متعادل ســدیم مصرف 
مى کنند، باید  براى جلوگیرى 
از بیمارى هاى قلبى و سکته 
مغــزى آن را کاهش دهند، 

وجود ندارد.
ایــن پژوهــش همچنین 
مى گوید کاهش شدید نمک 
خطر ابتال به ســکته قلبى 
را افزایش داده و به تبع آن 
میزان مرگ و میر افزایش 
مى یابد؛ بنابراین خوردن 
نمک به شــکلى متعادل 
براى سالمتى امرى مفید 

به شمار مى رود.

عات زیســت فناورى آمریکا اســتخراج و 
ند:

 معده خالى میل کنید
ـه وب ســایت هــا و صفحات 

یــد، جمله معروف 
کم خالى بخور» 

هید دید. 
د که 

ه 

در بیماران دیابتى ایده مصرف میوه با شــکم خالى به هیچ 
عنوان توصیه نمى شود. برخى تصور مى کنند که این افراد

امر مى تواند به باال رفتن وزن منجر شود. این در حالى است 
که از نظر علمى هیچ شواهدى مبنى بر افزایش قند خون در 

یارى برسانید.
با توجه به این مسئله مصرف میوه ساعاتى قب
القاى احساس سیرى به فرد، غذاى موجود
کاهش مى دنبالآن کالرى دریافتى را
همانطور که پیش تر نیز ذک
میوه همراه با غــذا (ی
معــده

براى
به
خو
دسته

پوکى استخوان یک بیمارى استخوانى اســت که منجر به افزایش احتمال 
شکستگى استخوان مى شود. پوکى استخوان مى تواند بر تمام استخوان هاى 
بدن تاثیر بگذارد. تشخیص پوکى استخوان با اندازه گیرى تراکم استخوان 
امکان پذیر است. اگر پوکى استخوان براى شما تشخیص داده شده است، براى 

مقابله با شکستگى ها، شرایط خود را تغییر دهید.

بهترین درمان پوکى استخوان، جلوگیرى از آن قبل از توسعه هر گونه عالمت 
و نشانه اى است. بنابراین مهم است که عوامل خطرساز خود را براى توسعه 
پوکى استخوان و در نتیجه احتمال ابتال به این بیمارى درك کنید. برخى از 
نشانه هاى هشدار دهنده که شما باید با پزشک خود درباره سالمت استخوان 

صحبت کنید عبارتند از:
1. شکستگى با انرژى پایین: شکســتگى ها در یک تقسیم بندى 
کلى به دو گروه شکستگى با انرژى باال و شکستگى با انرژى پایین تقسیم 
مى شوند. شکستگى نوع اول در اثر بروز حوادث سنگین مانند تصادفات، 
سوانح کارى و بالیاى طبیعى مانند زمین لرزه اتفاق مى افتند و نوع دیگر 

در افراد سالمند با زمینه پوکى اســتخوان و افزایش سن به وجود مى آید. 
اغلب افراد مبتال به شکستگى استخوان شــده اند، اما معموال یک ضربه 
شدید باعث آسیب مى شود. شکستگى ها پس از سقوط از ارتفاع، تصادف 
اتومبیل و یا آسیب هاى ورزشــى معقول بنظر مى رسد. اما هنگامى که 
اســتخوان با حداقل نیرو شکسته شود، باید پوکى اســتخوان نیزدر نظر 

گرفته شود.
2. درد استخوان ناشناخته یا درد مفصلى: علل زیادى منجربه درد 
استخوان و مفصل مى شود، اما پوکى استخوان نیز ممکن است در این عالئم 
شرکت کند. هنگامى که استخوان ها قدرت کافى براى نگه داشتن وزن بدن 

را ندارند، آسیب مفصلى مى تواند رخ دهد. درد ناشناخته استخوان یا مفاصل، 
ممکن است مساله سالمت استخوان را مورد توجه قرار دهد.

3. کاهش قد یا خم شدن: شکستگى هاى فشارى ستون فقرات ممکن 
است ناشناخته یا متعلق به آسیبى در پشت باشند. هنگامى که چندین مهره 
آسیب مى بینند، ممکن است از قد افراد کاسته شود و انحنا در ستون فقرات 
ایجاد شود. در صورت نیاز به آزمایش تراکم استخوان، با پزشک خود مشورت 
کنید. پوکى استخوان تنها مى تواند با دانستن تراکم استخوان شما تشخیص 
داده شود و بهترین روش درمان هنگامى امکان پذیر است که میزان پوکى 

استخوان مشخص شود.

عالمت هایى که هشدار پوکى 
استخوان است

نمک آنقدر ها هم مضر نیست!

ن کانادایى به 
زیاد نمک 

ه پیشتر 
ى که از 
ى کنند 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى ســاکنان خانه هاى وحشــت زا و محله هاى خالــى و گورهاى 
تاریــک، اى خفتــگان در خــاك، اى غریبــان، اى تنهاشــدگان، 
اى وحشــت زدگان، شــما پیش از ما رفتید و ما در پى شما روانیم 
و به شما خواهیم رسید. اما خانه هایتان! دیگران در آن سکونت 
گزیدند و اما زنانتان! با دیگران ازدواج کردند و اما اموال شما! 
در میان دیگران تقسیم شد! این خبرى است که ما داریم، حال، شما 

موال على (ع)چه خبر دارید؟

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان از افتتاح 209 
پروژه برق رســانى در هفته دولت با اعتبارى بالغ بر 74 
میلیــارد و 430 میلیون تومان در شهرســتان اصفهان 

خبر داد.
حمید رضا  پیرپیران افزود: ایجاد ظرفیت براى انشعابات 
جدید در شهرها و روستاهاى شهرستان هاى کوهپایه 
،هرنــد، ورزنه و جرقویه، تبدیل شــبکه هــاى هوایى 
به زمینــى ،کاهش تلفــات بــرق و در نهایت کاهش 

خاموشى ها در هفته دولت اجرایى و عملیاتى مى شود.
وى تصریح کــرد: در حال حاضر 586 نقطه شــبکه به 
تجهیزات اتوماسیون ونزدیک به 30 هزار انشعاب نیز به 
کنتورهاى فهام مجهز شد که تمام رفتارهاى فنى شبکه 

را پایش و مدیریت مى کنند.
وى افزود: فرایند تنظیم بار، متعادل سازى بار شبکه هاى 
شرکت براساس نرم افزارهاى منطبق با GIS تا حدود 
90 درصد به صورت خودکار و اتوماتیک انجام مى شود و 

تنها 10 درصد به عملیات میدانى متکى است. 
پیرپیران با اشاره به احداث 178 کیلومتر شبکه جدید و 
نصب و تجهیز255 دستگاه پست هوایى و زمینى تاکید 
کرد:ظرفیت  سازى براى انشعابات برق براى سال آینده 
و پایدارى شبکه  در پیک تابستان از اهداف پروژه هاى 

یاد شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان ابراز داشــت: 
کاهش خاموشى هاى ناشى از خطاهاى گذرا و دائم در 

شبکه هاى توزیع،کاهش خطر آتش سوزى در مناطق 
مشــجر و جلوگیرى از تخریب محیط زیست از مزایاى 
کابل هاى خود نگهدار است به عبارتى توجه به گسترش 
کیفیت هاى زیست محیطى و توســعه مدیریت سبزو 
کاهش خطرات ناشى از چالش هاى حریم خطوط به با 

استفاده از کابل هاى خود نگهدار ارتقا مى یابد.
وى به افزایش تعداد مشــترکین اشــاره کرد و گفت: 
تعداد 22357 مشترك خانگى ،1197 مشترك عمومى 
،271 مشترك کشاورزى،47 مشترك صنعتى و 7575 
مشترك سایرمصارف ازهفته دولت سال گذشته تا کنون 
اضافه شده است وبه عبارتى 31447 جذب انشعاب در 
مدت یک سال صورت گرفته است و تا کنون نزدیک به 
95 درصد از خدمات به مشترکین به صورت غیرحضورى 

ارائه شده است.
این مقام مسئول گفت : روشنایى معابراز دیگر شاخصه هاى 
توسعه صنعت برق است و در این راستا شرکت توزیع برق 
اصفهان به منظور تامین مناسب و مطلوب روشنایى معابر 
4398 دســتگاه چراغ پربازده کم مصرف و 1589 پایه و 

نزدیک به 70 کیلومتر شبکه را احداث نمود. 
وى در ادامه گفت: این روشنایى از دیدگاههاى مختلف 
مهندسى، اقتصادى و معمارى مورد توجه قرار گرفته و 
کاهش جرم و ناهنجارى هاى اجتماعى از دیگر مزایاى 
آن مى باشد که موجب مى شود عابرین با آسودگى خاطر 

بیشتر در شب تردد کنند.
وى ابــراز داشــت: در راســتاى هوشــمند ســازى 
شبکه هاى توزیع برق، رضایتمندى مردم و تسهیل در 
ارائه خدمات بهتر به مشترکین از فن آورى هاى روز دنیا 
مانند تجهیزات اتوماسیون شــبکه؛ خط گرم، سیستم 

قرائت از راه دور و طرح فهام استفاده شده است.

آغاز بهره بردارى از  209 پروژه بزرگ 
برق رسانى در هفته دولت 

مدیرکل دفتر بازرســى ، مدیریــت عملکرد و امور 
حقوقى استاندارى اصفهان از تالش هاى مدیرعامل 
، معاونان و مدیران این شرکت در برگزارى دیدارهاى 

مردمى به صورت منظم تجلیل کرد.
صادق کرمى در دیدار با مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهان گفت: ارزیابى هاى صورت 
گرفته توسط بازرســان استاندارى 
نشان مى دهد بخشــنامه استاندار 
در خصــوص دیدارهــاى چهره به 
چهره مدیران با مردم به خوبى و در 
کمال نظم به صورت هفتگى در این 

شرکت اجرایى شده است.
وى در بخش دیگرى از سخنانش تالش مدیران و 
کارکنان آبفاى استان اصفهان را در تامین آب شرب 
پایدار شهروندان و روســتائیان ستود و گفت: توزیع 
عادالنه آب بین مردم با وجودکاهش بارندگى ها و 

کمبود شدید آب،کارى بسیار سخت و دشوار است 
که خوشبختانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

در تابستان امسال از این آزمون سربلند بیرون آمد.

مدیرکل دفتر بازرســى ، مدیریــت عملکرد و امور 
حقوقى اســتاندارى اصفهان در پایان با اهداى لوح 
تقدیرى به مدیرعامل آبفاى استان اصفهان از خدمات 

وى و کارکنان این شرکت قدردانى کرد.

قدردانى استاندارى از آبفاى استان اصفهان 

بــه همــت تالشــگران و متخصصان شــرکت 
فــوالد مبارکــه طراحــى و تولیــد گریــد
 ST 52-FATIGUE مقاوم به خستگى در این 

شرکت با موفقیت انجام شد.
مدیــر متالــورژى و روش هــاى تولید شــرکت 
فوالد مبارکه بــا اعالم این خبر گفــت: طراحى و 
تولید محصوالت جدید در راســتاى تکمیل سبد 

محصوالت در فوالد مبارکه صورت مى گیرد.
علیرضا مولــوى زاده افزود: به منظــور تأمین نیاز 
حوزه هاى مختلف در مصارف داخلى فوالد مبارکه 
ونیز رفع نیاز مشتریان، بررسى و امکان سنجى تولید 
گریدهاى درخواســتى صورت مى گیــرد و پس از 
تعیین پارامترهاى تولیدى و شرایط تست و کنترل 
و اطمینان از عملکرد، ورق ها مــورد مصرف قرار 

مى گیرند.
وى خاطرنشــان کرد: گریــد ST 52 مقاوم به 
خســتگى از خارج از کشــور تأمین مى گردید و در 
برخى شــرایط به دلیل عدم امکان تأمین، از گرید 
ST 52 معمولى به جاى آن اســتفاده مى شد که 
عملکرد مطلوب را نداشت. در همین راستا گرید فوق 
به منظور استفاده در قطعاتى که تحت تنش متناوب 

قرار دارند طراحى و تولید شد.
مدیر متالــورژى و روش هــاى تولیــد در ادامه از 
حمایت هاى معاون بهره بــردارى و زحمات کلیه 
واحدهــاى درگیر در ایــن پروژه شــامل نواحى 
فوالدســازى، نورد گرم، آزمایشگاه و واحد فروش 
و برنامه ریزى و سایر واحدهاى پشتیبانى قدردانى 

کرد.

فوالد مبارکه گرید مقاوم به خستگى تولید کرد

مخابرات منطقه اصفهان در رژه خودرویى سازمان بسیج ادارات به مناسبت گرامیداشت 
هفته دولت حضور یافت.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در این رژه تخصصى که از  سازمان 
قطار شهرى تا گلستان شهداى اصفهان برگزار شد؛ یگان هاى خودرویى سازمان ها و 
ادارات سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه حضرت صاحب الزمان (عج) استان اصفهان 

با حضور خود یاد و خاطره شهداى گرانقدر هفته دولت را گرامى داشتند.
گفتنى است، هفته اول شهریورماه، به مناسبت شــهادت دو دولت مرد بزرگ انقالب 
اسالمى، شهید محمدعلى رجایى (رئیس جمهور) و شهید حجت االسالم والمسلمین 
دکتر محمدجواد باهنر (نخست وزیر) هفته دولت نام گرفته است. در طى این هفته، مردم 
با عملکرد و دستاوردهاى دولت در زمینه هاى گوناگون عمرانى، اجتماعى، اقتصادى و 

فرهنگى آشنا مى شوند.

حضور مخابرات اصفهان در رژه خودرویى سازمان بسیج ادارات

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان از افتتاح 428 باب مسکن مددجویى در حمایت از 
خانواده هاى تحت پوشش کمیته امداد در استان اصفهان همزمان با هفته دولت خبر داد.
کریم زارع در این مراسم با اشــاره به مرحله دوم بهره بردارى و تحویل واحدهاى طرح 
مسکن مددجویى اظهار داشت: سهمیه کل کمیته امداد استان اصفهان در طرح تفاهم 
نامه مسکن محرومان، هزار و 150 واحد بود که امروز در مرحله دوم 428 واحد تکمیل 

و مورد بهره بردارى قرار گرفت.
وى با تاکید بر اینکه یکى از برنامه هاى این نهاد براى یارى رســاندن به محرومان در 
شرایط سخت اقتصادى، ساخت مسکن و مقاوم ســازى منازل آنهاست، ادامه داد: در 
مرحله اول بهره بردارى از واحدهاى طرح مسکن مددجویى 325 باب مسکن با حضور 

معاول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به مددجویان واگذار شد.

زارع در این مراسم که به صورت نمادین در شهرســتان چادگان برگزار شد، با اشاره به 
اینکه تفاهم نامه احداث هزار و 150 واحد مســکن مددجویى به صورت سه جانبه بین 
کمیته امداد، بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بودجه مى باشد، افزود: در شهرستان چادگان 
ساخت و تحویل 89 باب مسکن از این پروژه در نظر گرفته شده که تاکنون 22 مورد آن 

تکمیل و امروز به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد تقدیم مى شود.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان همچنیــن با تاکید براینکه تحویل مســاکن 
مددجویى نقش موثرى بر تثبیت اسکان و عدم مهاجرت آنها به شهرهاى بزرگ دارد، 
گفت: در این تفاهم نامه، مددجویان بر اساس مراحل پیشــرفت، از 50 میلیون تومان 
تسهیالت بهســازى بنیاد مســکن و 80میلیون تومان کمک بالعوض کمیته امداد، 

بهره مند مى شوند.

افتتاح 428 باب مسکن مددجویى در استان اصفهان

شرکت ســابین تجارت آریا به عنوان مجموعه  اى متعلق به بانک ایران زمین با عنوان 
پرداخت یار معتمد بانک مرکزى، با همراهى شرکت پیام اول شهر اینترنتى تهران (مرجع 
اصناف و معرفى مشاغل کشور) با دارا بودن تمامى مجوزهاى الزم اقدام به ارائه پکیج 
خدمات براى تبدیل شدن کسب و کار هاى ســنتى به دیجیتال، با نام تجارى (جامپر) 

نموده اند.
در پروژه جامپر تالش شده است تا صاحبان کســب و کار؛ مخصوصا کسب و کارهاى 
کوچک، بدون نیاز به داشتن سایت خودشان، با قیمتى مناسب یک صفحه اختصاصى 
راه  اندازى نمایند. این صفحات تمام نیازمندى هاى مورد انتظار از یک سایت اختصاصى را 
برآورده کرده و با خدمات سئویى که براى آن ها در نظر گرفته شده است، در لیست ابتدایى 
موتورهاى جستجوگر دیده خواهند شد. با اتصال این صفحات به درگاه مستقیم پرداخت 
بانکى، متصل به حساب شخصى صاحب کسب و کار ، این خدمات تکمیل شده و تمامى 

مشکالت ایشان براى داشتن فروش آنالین حرفه اى برطرف خواهد شد.
از جذابیت هاى پروژه جامپر امکان تسویه تراکنش هاى انجام شده طبق سیکل شاپرك 
برنامه ریزى شده است. قیمت رقابتى و بسیار پایین تر جامپر در مقایسه با ایجاد و طراحى 
سایت و هزینه هاى مربوط به سئو، همچنین تخفیف هاى مناسبى که براى مشتریان 
معرفى شده از جانب شرکت سابین تجارت آریا، نسبت به خرید مستقیم از شریک تجارى 

در نظر گرفته شده است؛ از دیگر امکانات این پروژه است.
گفتنى است امنیت بسیار باالى سایت و صفحات ایجاد شده براى کسب و کارها و دارا 

بودن مجوزهاى نشانه ملى ثبت و اى نماد از دیگر ویژگى هاى جامپر است .
متقاضیــان مــى تواننــد بــراى ثبــت حســاب کاربــرى در جامپر، بــه آدرس

 http://myjumper.ir/ مراجعه نمایند.

با جامپر باالتراز نقطه اى که هستید دیده شوید


