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اصفهانى ها در غرب بیشتر تصادف مى کنند
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سینماداران تهدید به 
تعطیلى کردند

وسط تابستان 
برف نمى بارد!

اصفهان، پیشتاز در 
استانداردسازى طال
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وعده گاهى به نام زاینده رودوعده گاهى به نام زاینده رود
رودخانه بى آب اصفهان براى نامزدهاى ریاست جمهورى و دولت ها نان دارد! رودخانه بى آب اصفهان براى نامزدهاى ریاست جمهورى و دولت ها نان دارد! 
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رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى: بیشترین درصد وقوع سوانح به واژگونى خودروها تعلق دارد

نگار عابدى با اشاره به بازى اش
 در سریال «تعبیر وارونه یک رؤیا»:
 نگران بودم مخاطب مرا 
جدى نگیرد 

آزمون در زنیت ماندنى شد
در حالى که رســانه هاى مختلف خبر از حضور سردار آزمون در 
تیم هاى مطرح اروپایى مى دهند سرمربى تیم زنیت اعالم کرد 

سردار آزمون در فصل جدید هم براى این تیم بازى خواهد کرد.
سماك ســرمربى تیم زنیت که این فصل به سران باشگاه قول داده 
نتیجه بهترى در لیگ قهرمانان آســیا بگیرد آب پاکى را روى 

دست همه کسانى ریخت که حضور ...
در صفحه 5 بخوانید3

کشف 51 هزار لیتر 
سوخت قاچاق در 

اصفهان

به «سازگارى افکار عمومى با کم آبى» 
امید داشته باشیم؟

جزئیات پروژه تعریض پل فردوسى
مدیر منطقه 6 شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
عملیات اجرایى پروژه تعریض پل فردوسى از یک 
ماه قبل آغاز شده است، گفت: اجراى پروژه بسیار 
زمانبر است، اما در صدد هســتیم با اجراى آن در 
سه شــیفت کارى پروژه را در زمان مقرر تحویل

 دهیم.
محمدرضا برکت اظهار کــرد: تعریض پروژه پل 

فردوسى به پیشنهاد شــهردار اصفهان در دستور 
کار قرار گرفت که مى تواند به گردشــگرى شهر 

اصفهان و جذب توریسم کمک کند.
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان افزود: در پروژه 
تعریض پل فردوسى، تعریض سواره رو و احداث دو 
مسیر پیاده رو در طرفین پل به عنوان یک فضاى 

شهرى زیبا انجام مى شود...
در صفحه 3 بخوانید
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محمدرضا محبوب فر، کارشناس حوزه سالمت و عضو 
انجمن علمى آموزش بهداشت و ارتقاى سالمت ایران، 
اظهار کرد: در حال حاضر در شرق و جنوب کشور به ویژه 
استان هاى بوشــهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و 
خوزستان و کرمانشــاه، پیک پنجم بیمارى کرونا آغاز 

شده است. 
محبوب فر ادامه داد: در حال حاضر بیمارى کرونا در این 
استان ها اوج گرفته و وضعیت نگران کننده اى دارند. این 
افزایش آمار از بروز پیک پنجم خبر مى دهد. او گفت: در 
مورد سویه دلتا در حال حاضر در استان هایى مثل اصفهان 
و قم مواردى از ویروس کرونا که ناشى از جهش سویه آلفا 

و بتا هست را به صورت تک گیر داریم.
این کارشناس حوزه ســالمت گفت: ویروس دلتا که در 

هند شایع شد، مرگ و میر و شیوع باالیى دارد. 
او تصریح کرد: در چنین شــرایطى که با ویروس هاى 
جهش یافته مواجه شــده ایم، صحبــت در مورد اینکه 
شهرهاى کشــور در وضع زرد و نارنجى هستند و فقط 
شهرهاى جنوبى و شرقى در وضعیت قرمز به سر مى برند، 
یک حرف بیهوده و باطل است زیرا این ویروس مى تواند 
در حال چرخش و گردش باشــد و کوچــک ترین بى 
احتیاطى، منجر مى شود که طوفان پیک پنجم کل کشور 

را در بر بگیرد.

ســخنگوى ســازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه 
ساالنه در کشــور 2/5 میلیون نفر مراجعه کننده جهت 
اهداى خون داریم، گفت: از این تعداد مراجعه حدود دو 
میلیون واحد خون اهدا مى شود. همچنین از این تعداد 
مراجعه کننده، 500 هزار نفرشــان اهداکننده مســتمر 

هستند. 
بشیر حاجى بیگى گفت: در کشــور ما 90 درصد مردم 
گروه خونى مثبت دارند. از بین افرادى که گروه خونى 
منفى دارند، 3 تا 4 درصد Oمنفى، 3 درصد A منفى، 2 
درصد B منفى و کمتر از یک درصــد هم داراى گروه 
خونى AB منفى هســتند. در حالى کــه در گروه هاى 

خونى مثبت نزدیک 33 تا 34 درصد O مثبت، نزدیک 
27 درصد A مثبت، نزدیک 23 درصد B مثبت و 7 درصد 

هم AB مثبت هستند.
وى با بیان اینکه ســن اهداى خون در کشور 18 تا 60 
سال اســت، درباره ســهم گروه هاى مختلف سنى از 
میزان اهداى خون در کشــور، گفت: در ایران افراد 18 
تا 25 ســاله 17 درصد، افراد 26 تا 35 ســاله به میزان 
38 درصد، افراد 36 تا 45 ســاله به میــزان 27 درصد، 
افراد 46 تا 55 ســاله به میزان 15 درصد و افراد 56 تا 
60 ســاله نیز 3 درصد اهداکنندگان خون را تشــکیل 

مى دهند.

 پیک پنجم کرونا 
شروع شده است

کمیاب ترین گروه خونى 
در کشور

دعوت شبکه 4 از 
«اریکسن»! 

در برنامه «صبح بخیر ایران»،    برترین ها|
امیراحمدى و توتونچى، «کریستین اریکسن» را به 
برنامه ماه رمضانى «زندگى پس از زندگى» شبکه 
4 دعوت کردند. اریکسون در دیدار سه شب پیش 
دانمارك مقابل فنالند در یورو 2020 بر اثر سکته 

حین بازى بیهوش شد و به بیمارستان منتقل شد.

رقص، سانسور شد
پس از پخش قســمت جدید    ایران آرت|
برنامه «شــباهنگى»، بیژن بنفشــه خواه بازیگر 
سریال هاى کمدى از سانسور بخش هایى از این 
برنامه خبر داد و ســپس حامد آهنگى، کارگردان 
و مجرى برنامه ویدیویى منتشــر کرد که نشان 
مى دهد در بخشى از قسمت اخیر شباهنگى، او و 
مهمان برنامه اش حرکات موزون انجام داده و این 

حرکات در برنامه سانسور شده است. 

پناه بر خیابانى!
  برترین ها| عباس قانع، گزارشــگر بازى 
هلند – اوکراین در مسابقات جام ملت هاى اروپا 
نتوانســت هیجان درونى خود را در گزارش این 
بازى کنترل کند و با جمالت عجیب و احساسى 
خود باعث عصبانیت بینندگان در فضاى مجازى 
شد. یک کاربر نوشت: «چه َسمیه این عباس قانع. 
پناه مى برم به خیابانى از شر قانع!» کاربر دیگرى 
هم نوشت: « دلم یه چوب بیسبال مى خواد باهاش 

این عباس قانع را اونقدر بزنم که خسته بشم.»

دست را باز بگذارید
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى    بهار |
تهران با بیان اینکه اگر تزریق واکسن در شهریور 
انجام شود شاید بتوانیم آموزش حضورى داشته 
باشیم،گفت: نمى توانیم نسخه واحدى براى تمامى 
دانشگاه ها در نظر بگیریم و بهتر است دست آنها را 

براى آموزش حضورى باز بگذاریم.

«بایدن» بازهم گاف داد
  ایرنا| «جو بایــدن»، رئیــس جمهورى 
آمریکا در جریان نشســت گروه 7، درحالى که در 
مورد کمک بشر دوستانه به کشورهاى جنگ زده 
صحبت مى کرد نام کشور سوریه را به اشتباه لیبى 
عنوان کرد. او نه یک بار، بلکه ســه  بار نام کشور 
سوریه را به اشــتباه لیبى خواند. رئیس جمهورى 
آمریکا از احتمال همکارى با روســیه براى ارائه 
«کمک هاى اساسى» به «لیبى» که مردم آن در 
سختى هستند، سخن گفت درحالى که منظور وى 

کشور سوریه بوده است. 

علیخانى به کرونا مبتال شد
احسان    باشگاه خبرنگاران جوان |
علیخانى، مجرى و تهیه کننده برنامه تلویزیونى 
«عصر جدید» به کرونا مبتال شــد. علیخانى این 
روز ها دوره نقاهت کرونا را در خانه سپرى مى کند. 
خوشــبختانه حال این مجــرى تلویزیونى رو به 
بهبود اســت و روز هاى پایانى قرنطینه را در خانه 

مى گذراند.

تورم سوییس 
باالخره مثبت شد!

  ایسنا| متوسط نرخ تورم سوییس در 12 
ماه منتهى به مى به مثبت 0/6 درصد رسیده است 
که 0/9 درصد بیشــتر از نرخ تورم ثبت شده براى 
دوره منتهى به ماه قبل و 0/2 درصد بیشتر از نرخ 
تورم پیش بینى شده قبلى براى این کشور محسوب 
مى شــود. تورم 0/6 درصدى باال ترین تورم ثبت 
شده در سوییس طى 23 ماه اخیر محسوب مى شود.  
متوسط نرخ تورم سوییس در بازه زمانى 1956 تا 

2021 معادل 1/96 درصد بوده است.

رهبر انقالب 
با مردم سخن مى گویند

حضرت آیــت ا... خامنــه اى رهبر معظم     پانا |
انقالب اســالمى در آســتانه  برگزارى ســیزدهمین 
دوره  انتخابات ریاســت جمهورى و ششــمین دوره 
شوراهاى اسالمى شهر و روستا، چهارشنبه 26 خرداد 
ســاعت 19 به صورت زنده و مســتقیم با ملت ایران 
ســخن خواهند گفت. این برنامه از شبکه هاى صدا و 
سیماى جمهورى اســالمى ایران و سایت و صفحات
 KHAMENEI.IR در شبکه هاى اجتماعى به صورت 

زنده پخش خواهد شد.

قصد شهردار شدن ندارم
ســعید محمد، فرمانده پیشین     خبر آنالین |
قرارگاه سازندگى خاتم االنبیا(ص)،تأکید کرد برخالف 
آنچه در فضاى مجازى و رســانه اى بیان مى شــود، 
قصدى براى تصدى سمت شــهردارى تهران ندارد. 
ســعید محمد گفت: با اینکه توییت کردم در انتخابات 
شوراى شهر از هیچ لیســتى حمایت نمى کنم برخى 
گروه ها با ذکر نام من به عنوان شــهردار آینده تهران 

دنبال سوءاستفاده هستند که بى تقوایى سیاسى است.

دغدغه اصولگرایان
  برترین ها| چند روز مانده به رأى گیرى زمزمه ها 
در اردوگاه اصولگرایى براى ائتالف نامزد ها و انصراف 
برخى از آنها قوت گرفته است. حتى اگر پوششى و غیر 
پوششى بودن مطرح نباشد، به خودِى خود نمى توان به 
انصراف فکر نکرد! همین مسئله در جناح اصولگرایان 

به یک دغدغه و مسئله  نگران کننده تبدیل شده است.

هنوز هستم
  برنا | امیرحسین قاضى زاده در پرواز تهران به 
زاهدان گفت: شایعه درباره کنار رفتن ما زیاد است و این 
شایعات تا آخر انتخابات هم ادامه دارد اما من هم اکنون 
در حال سفر به زاهدان هستم و همین نشان مى دهد در 

انتخابات همچنان حضور دارم.

جلیلى هم مى ماند
  نامه نیوز | عباس رنجبر، مسئول دفتر جلیلى 
در توییتر خود نوشــت: «با احترام نسبت به هواداران 
هفت نامزد، رقابت روز جمعه بین آقایان "جلیلى، رضایى 
و همتى" است. با فرض عدم انصراف آقاى رئیسى، اول 
بودن ایشان تثبیت شده و روز جمعه پاى دیگر دور دوم 

انتخابات تعیین خواهد شد.»

مهرعلیزاده کنار برود
  باشگاه خبرنگاران جوان | على محمد 
نمازى، عضو حزب کارگزاران ســازندگى اظهار کرد: 
اگر نظرسنجى ها نشــان داده که همتى رأى بیشترى 
نســبت به مهرعلیزاده دارد اقدام خوبى خواهد شد که 
مهرعلیزاده به نفع همتى کنار برود و همتى نیز در دولت 

خود از پتانسیل هاى مهرعلیزاده بهره ببرد.

هدیه رئیس صدا و سیما 
سه مناظره در سازمان صدا و سیما    تسنیم|
روى آنتن رفت ویکــى از اتفاقاتى که در پایان مناظره 
سوم افتاد و جالب توجه بود شــگفتانه رئیس سازمان 
صداوسیما که نامزدهاى انتخابات ریاست جمهورى را 
با دسِت ُپر بدرقه کرد. یک آلبوم عکس یادگارى و یک 
نسخه از قول و قرار نامزدها با مردم که همیشه جلوى 

چشمانشان باشد.

فردوسى پور تکذیب کرد
در حالى که صبــح دیروز یکى    خبرورزشى|
از روزنامه هاى کشــور با روى جلد بردن تصویرى از 
عادل فردوســى پور خبر از حمایت این چهره محبوب 
از عبدالناصر همتى داده اســت، مجرى و تهیه کننده 
سابق برنامه «نود» این موضوع را از اساس تکذیب کرد.  

تا انتخابات

مشــاور رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
کاندیداها کمتر از 15 درصد زمان خود را به محیط زیست 

اختصاص دادند.
اسماعیل کهرم بیان کرد: آقاى مهرعلیزاده نصف وقتش 
را به زبان ترکى یا آذرى اختصاص داد، درحالى که فقط 
34 ثانیه وقت داشــت در مورد محیط زیســت صحبت 
کند. آقاى رضایى، حــدود 2/5 دقیقه در مورد ایراداتى 

که از ایشــان در مورد یاساشــین و زبان آذرى گرفته 
بودند، صحبت کرد و 30 ثانیه آخر را به محیط زیســت
 پرداخت. او فقط به ریزگردها اشــاره کرد، در حالى که 
مسئله ما فقط ریزگردها نیســت بلکه ریزگردها زاییده 
مسائلى دیگرى همچون آب اســت. چون آب نیست 
و گیاه رشــد نمى کند، خاك دچار فرسایش مى شود و 
ریزگردها به وجود مى آیند. ناســا گفت، ما حدود یک تا 

1/5 درصد جنگل ها را در سال از دست مى دهیم. مسئله 
دام در مراتع، سه تا چهار برابر ظرفیت است و با از دست 

رفتن جنگل ها این مشکل بزرگ تر هم مى شود.
کهرم ادامه داد: در مناظــره انتخاباتى، کاندیداها هیچ 
اهمیتى به محیط زیســت ندادند و فقط درباره مسائل 
اقتصــادى صحبت کردند. درحالى کــه رعایت اصول 

محیط زیست باعث ترقى اقتصاد مى شود.

معاون سیاسى وزیر کشور در پاســخ به سئوالى مبنى بر 
پیش بینى مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهورى 
تصریح کرد: بخشى از نظرسنجى ها در فضاى مجازى در 
اختیار همه است و البته فاصله 10 درصدى در نظرسنجى ها 

وجود دارد و اختالفى بین 37 تا 47 درصدى وجود دارد.

جمال عرف گفت: از دســتگاه هاى نظرسنجى دعوت 
کرده و درباره این اختالف سئوال کرده ایم. بازهم با آنها 
جلسه داریم تا ستاد انتخابات به عدد دقیق ترى از میزان 
مشارکت و احتمال کشیده شــدن انتخابات به دور دوم 
برسد. اما فعًال پیش بینى مى کنیم بین 37 تا 47 درصد 

مردم در انتخابات شرکت مى کنند.
وى تصریح کرد: یکى از فرض هاى همیشگى ما انتخابات 
مرحله دوم است. ما تعرفه هاى الزم را بدین منظور چاپ 
کردیم و شــعب آمادگى این را دارند که اگر انتخابات به 

مرحله دوم رفت، جمعه بعد انتخابات را برگزار کنیم.

مدیر روابط عمومى ســازمان آتش نشــانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى زنجان گفت: مشــاهده یک حلقه 
مار ســمى و خطرناك در یکى از منازل مسکونى شهر 
زنجان، اعضاى خانواده به ویژه زن صاحبخانه را سخت 

به وحشت انداخت.
حسن غفارى افزود: زن صاحبخانه در حین استراحت و 
خواب بعدازظهرى پس از احساس سنگینى بر سینه خود، 
ناخودآگاه و بى درنگ با دست آن را پس زده و ناگهان 
با مشاهده مارى سرخ رنگ، سراسیمه و فریادکشان به 

بیرون از اتاق مى رود.
وى اظهار کرد: پســر خانواده وقتى متوجه وجود یک 
حلقه مار در یکى از اتاق هاى منزل شــد، بالفاصله با 
سامانه 125 آتش نشانى زنجان تماس گرفت و عوامل 
آتش نشــانى که چهار نفر بودند  با تالش 20 دقیقه اى 
در نهایت این خزنده خطرناك حدود 4 مترى را بى آنکه 
آســیبى ببیند به دام انداخته و ســپس در خارج از شهر 

رهاسازى کردند.    

آب هاى بسته بندى به صورت قاچاق از فرانسه به ایران 
وارد مى شود در حالى که دبیر انجمن آب هاى معدنى با 
تأیید این خبر مى گوید فروش عمومى آب معدنى ریزش 

قابل مالحظه داشته است.
فروشگاه هاى آنالین، هر بطرى آب معدنى گازدار را با 
قیمت 94 تا 100 هزار تومان مى  فروشــند. بطرى هاى 
آب خارجى که البته گفته مى شــود به صورت قاچاقى 
و چمدانى به ایران مى آیند چرا کــه واردات آب معدنى 
از ســال 96 ممنوع است. از ســوى دیگر اگر بخواهیم 
مشتریان آب معدنى لوکس را نادیده بگیریم، حاال کاهش 
قدرت خرید مردم موجب شده که فروش آب معدنى افت 

شدیدى داشته باشد.
دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب معدنى 
با اشــاره به حذف تقریبى آب معدنى از سبد خرید مردم 
مى گوید: وضعیت تولید آب معدنى در ایران با وضعیت 
معیشت مردم گره خورده اســت و از آنجا که  95 درصد 
جغرافیاى ایران به آب شرب شهرى دسترسى دارند و از 
سمتى قدرت خرید کاهش قابل مالحظه داشته باشد آب 

معدنى و بسته بندى از سبد خانوار حذف مى شود.
پیمان فروهر گفت: وضعیت تولید بنگاه ها به دلیل کاهش 
درآمد مردم و همه گیرى کرونا کاهش شدید داشته است و 
برخى بنگاه ها به دلیل کاهش سرمایه در گردش، کوچک 

شــدن بازارها، افزایش قیمت مواد اولیه و خدمت فنى و 
مهندسى تعطیل شــدند اما به دلیل حفظ آبرو تعطیلى 

بسیارى از کارخانه ها گزارش نمى شود!
تعطیلى کارخانه هــاى تولید آب معدنــى در حالى رخ 
مى دهد که ســازمان آب و فاضالب از هزینه ســنگین 
تصفیه آب براى شرب مى گوید و کارشناسان آب خواهان 
مدل توزیع آب در سایر کشــورها یعنى صرفًا توزیع آب 

بهداشتى شده اند.
در سایر کشورها آب بهداشتى با حداقل گندزدایى براى 
مصارفى مانند استحمام و شستشو استفاده مى شود و آب 

آشامیدنى به صورت بسته بندى خریدارى مى شود.

وضعیت عجیب بازار آب معدنى 

افت فروش در داخل
قاچاق چمدانى از فرانسه! 

روایت وزیر اطالعات احمدى نژاد از رد صالحیت هاشمى 
رفسنجانى در انتخابات 92 با واکنش هاى بسیارى همراه 

شده است. 
حیدر مصلحى در سخنانى به انتخابات92 و احراز نشدن 
صالحیت مرحوم هاشمى رفسنجانى اشاره کرد و گفت: 
من در دوران وزارتم در مورد یکى از شــخصیت هایى که 
جایگاه قابل توجهى هم داشت بررسى هایى انجام دادم در 
کف خیابان نشان مى داد این آقا اگر بیاید، رأى مى آورد. در 
بررسى هایم تأیید صالحیت و رد صالحیت آن فرد و هزینه 
فایده هرکدام از آنها را مشخص کردم. بعد جمع بندى کردم 
و این جمع بندى را به دستگاه هایى که باید، ارائه کردم و در 
نهایت شوراى نگهبان از من دعوت کرد بیایم و این هزینه 
فایده را توضیح دهم که رفتم و در دو صفحه این موضوع 

را به آنان گفتم.

وى ادامه داد: در این بررسى که به شوراى نگهبان ارائه شد 
تمام ابعاد را دیده بودم و چیزى نبود که از قلم افتاده باشد. 
فقط یکى از آقایان حقوقدان شوراى نگهبان از من پرسید 
شخصیت این فرد چه مى شود؟ گفتم من با شخصیت کارى 
ندارم من دارم هزینه فایده براى نظام مى کنم. بله، ممکن 
است یک شخصیت گاهى الزم باشد که فداى نظام شود. 

حیدر مصلحى بیان کرد: جمع بندى من این بود باتوجه به 
شرایط نظام مصلحت این بود ایشان رد صالحیت بشوند و 
دالیل آن را هم نوشتم. فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان 
هرچقدر در ذهنشان گشتند که یک ان قلت در مجموعه 

من بیاورند نتوانستند.
اما عباســعلى کدخدایى، سخنگوى شــوراى نگهبان در 
واکنش به این سخنان در صفحه توییتر خود نوشت: «آقاى 
مصلحى هرگز چنین مطلبى را در جلسه شورا بیان نکرد و 

نسبت به دیگر مطالب کلى ایشان نیز به شدت اعتراض شد 
و اعضا آن را قبول نداشتند. نمى خواهم برخورد آقایان را 
در جلسه با ایشان بگویم. شورا گزارش نهادهاى قانونى را 
بررســى مى کند و نهایتاً بر اساس تشخیص و رأى اعضا 

نتیجه اعالم مى گردد.»
اما پاســخ کدخدایى همانطور که انتظــار مى رفت ختم 
ماجرا نبود زیرا اظهــارات و روایت مصلحى از ماجراى رد 
صالحیت هاشمى رفسنجانى افکار عمومى را که با توجه به 
ردصالحیت هاى انجام شده حساس تر از هر وقت دیگرى 

است، سخت شوکه کرده است. 
نجات ا... ابراهیمیان، عضو و ســخنگوى سابق شوراى 
نگهبان هم در پاسخ به این ســئوال که اگر چنین چیزى 
واقعیت داشته باشد به کدام نهاد باید شکایت کرد؟ گفت: 

«من دعاى فرج مى خوانم، بقیه افراد را نمى دانم.»

رد صالحیت هاشمى بعد از 8 سال جنجالى شد 

جلسه شــوراى صنفى نمایش، در حالى بدون 
مصوبه جدید براى ورود فیلم هاى تازه به چرخه 
اکران برگزار شد که سینماداران از هفته گذشته 
تهدید به تعطیلى سالن هاى سینما، در صورت 
استمرار وضعیت فعلى کرده بودند. سینماداران 
در انتظــار فیلم هاى تــازه به منظــور رونق 
سالن هاى خود هستند و در مقابل تهیه کنندگان 
به عنوان صاحبان آثار حاضر به پذیرش ریسک 
ارائه فیلم خود در شــرایط بدون تضمین فعلى 
نیستند و ترجیح مى دهند به امید فروش باالتر 
فیلم هاى خود را براى عرضه در دوران عبور از 
بحران کرونا، در آرشیو دفاتر پخش، نگه دارند.

این شــرایط تا جایى حالت بحرانى پیدا کرده 
است که چندى پیش سینماداران جلسه اى در 
سازمان سینمایى ترتیب دادند و اعالم کردند در 
صورت عدم اکران فیلم جدید، سالن ها را تعطیل 
خواهند کرد. پیرو همین موضوع محمد قاصد 
اشرفى، رئیس انجمن ســینماداران با حسین 
انتظامى رئیس ســازمان ســینمایى جلسه اى 
ترتیب داد کــه بر مبناى آن قرار شــد دو فیلم 
کمدى با تضمین 2/5 میلیارد تومانى از سوى 
سازمان سینمایى براى هر یک از فیلم ها روانه 

پرده شوند.
مذاکره براى راضى کردن صاحبان این دو فیلم 
کمدى تا همین امروز ادامه داشته و با برگزارى 
جلسه روز یک شنبه شــوراى صنفى نمایش 
بدون مصوبه مشــخص، به نظر مى رسد هنوز 
هم این مذاکرات به نتیجه منتهى نشده است 
و صاحبان این دو فیلم تن به ریسک اکران آثار 

خود نداده اند.
جلسه بعدى شــوراى صنفى نمایش امروز سه 
شنبه 25 خردادماه برگزار خواهد شد و باید دید 
مذاکره با صاحبان این دو فیلم چه نتیجه اى را 
رقم خواهد زد. آیا شاهد رونق نسبى سالن هاى 
ســینمایى با ورود دو فیلم کمدى، خواهیم بود 
یا این بار و در یک تصمیم صنفى، ســالن هاى 
سینمایى بدون دخالت ستاد ملى کرونا، به محاق 

تعطیلى کامل خواهند رفت؟

همه چیز در گرو جلسه امروز  شوراى صنفى نمایش

سینماداران تهدید به 
تعطیلى کردند

هیچ کدام از نامزدها درباره محیط زیست صحبت نکردند 

پیش بینى وزارت کشور از میزان مشارکت در انتخابات 

چنبره مار سمى 
روى زن صاحبخانه
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جلیلى در مسجد سید
سـعید جلیلى نامزد انتخابات ریاسـت جمهـورى امروز 
سه شنبه 25 خرداد به اصفهان سفر مى کند. بنا بر اعالم 
ستاد انتخاباتى سعید جلیلى، این نامزد انتخابات ریاست 
جمهورى عصر سه شـنبه 25 خرداد ضمن سفر به این 
استان، با مردم شهر اصفهان در مسجد سید دیدار خواهد 
کرد. بازدید از مناطق حاشیه اى شهر و حضور در شرکت 
بهیار صنعت در شـهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان از 

دیگر برنامه هاى سفر جلیلى به اصفهان است.

انتصاب سرپرست
 میراث فرهنگى 

مدیر امور فرهنگى و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگى 
اسـتان اصفهان از انتصاب «على کامیابـى» به عنوان 
سرپرست جدید این اداره کل خبر داد. شهرام امیرى در 
این باره گفت: على کامیابى پیش تر در سـمت معاونت 
ادارى - مالى و معاونت توسعه مدیریت اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دسـتى استان اصفهان 
فعالیت داشته است. پیش از کامیابى، فریدون اللهیارى 
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان بود که به علت ابتالء به کرونا درگذشت.

انتصاب سرپرست
 نوسازى مدارس

مهـرا... رخشـانى مهر معـاون وزیـر و رئیس سـازمان 
نوسـازى، توسـعه و تجهیز مدارس کشـور در حکمى، 
«سـیدمحمد میرپور» را به عنوان سرپرسـت اداره کل 
نوسـازى، توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان اصفهان 
منصوب کرد. پیـش از میرپـور، «سـیدمهدى میربد» 
مدیـرکل نوسـازى، توسـعه و تجهیـز مدارس اسـتان 
اصفهان بود که در شش خرداد ماه سال جارى به علت 
ابتالء به کرونا به دیار باقى شتافت. «سیدمحمد میرپور» 
که معاون پژوهش، برنامه ریزى و توسعه منابع اداره کل 
آموزش و پرورش اسـتان اصفهان است، با حفظ سمت 
به عنوان سرپرست اداره کل نوسازى، توسعه و تجهیز 

مدارس استان اصفهان منصوب شد.

آغاز ثبت نام دوره هاى 
فرهنگسراى رسانه 

مدیر فرهنگسـراى رسـانه شـهردارى اصفهان از آغاز 
ثبت نام دوره هاى آموزشى فرهنگسـراى رسانه در ترم 
تابسـتان خبر داد. فاطمه شـفیعى گفـت: کالس هاى 
آموزشى این دوره با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى 
و فاصله گذارى اجتماعى به صـورت محدود  به منظور 
پیشگیرى از شـیوع ویروس کرونا برگزار مى شود. وى 
افزود: دوره هاى آموزشى در ترم تابستان شامل گزارش 
نویسى، عکاسى، فن بیان مقدماتى و پیشرفته است که 
از ابتداى تیرماه برگزار مى شود. وى افزود: ثبت نام این 
دوره ها در ترم تابستان به صورت غیر حضورى از طریق 
سـایت www.shahredu.ir  تا پایـان خرداد ماه 

انجام مى شود.

سم پاشى فاضالب 
عملیات سم پاشی شبکه فاضالب شهرستان نایین به 
اتمام رسید. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه نایین، 
با اتمام این عملیات بیش از 4 هزار منهول فاضالب با 44 
لیتر سم ، سم پاشی شد. همچنین در اجراى این عملیات 

28 دریچه شکسته فاضالب نیز تعویض شد.

اصالح شبکه فاضالب 
به گـزارش روابط عمومـی آب وفاضـالب منطقه 5، با 
تالش واحد بهره برداري وتوسعه شبکه فاضالب منطقه، 
فاز دوم اصالح شبکه فاضالب خیابان شهیدان کاظمی 
آغاز شد. فتحییان مدیر امور آبفا منطقه در حاشیه بازدید 
از این پروژه اظهار داشت: در این فازبیش از 100 متر لوله 
پلی اتیلن لوله گذارى خواهد شد که هدف از اجراى آن 
اصالح کلکتورفاضالب خیابان شهیدان کاظمی است. 
وى بیان کرد: با حذف خط قدیم به لحاظ نشست زمین 
دراثر فرسودگی وریزش مکرر خط مذکور در دستور کار 

این منطقه قرار گرفته است.

خبر

مدیر عامــل آبفاى اصفهان تصریح کــرد: نصب پمپ 
مستقیم بر روى شبکه و اختالل در فشار آب، جنایت در 

حق مردم است. 
هاشم امینى در جلســه تنش آبى که با حضور مدیران 
آبفــاى مناطق خودگردان اســتان، برگزار شــد گفت: 
اســتفاده از پمپ غیرمجاز قبح دارد و حق مردم با این 
کار دزدیده مى شــود. وى افزود: بایــد از ظرفیت ائمه 
جمعه و جماعــات، نخبگان و افراد تاثیر گذار اســتفاده 
کرد تا قبح اســتفاده از پمپ غیرمجاز براى مردم تبیین

 شود. 
وى با اشاره به خدمات آبفاى استان اصفهان گفت: باید 

نهایت تالش مان را انجام دهیم تا ماه هاى سخت پیش 
رو را با کمترین تنش پشت ســر بگذاریم و از مردم  هم 
تقاضا داریم با صبورى و مدیریت مصرف، ما را همراهى 

کنند. 
امینى افــزود: رویکــرد ما این اســت که عــالوه بر 
رفع مشــکالت کالن فشــار آب در ســطح اســتان، 
مشکالت موردى نیز در ســریع ترین زمان ممکن حل 
شــود. وى گفت: مردم بدانند که بى آبــى یک کوچه 
نیز بــراى ما بســیار مهم اســت و به صورت شــبانه 
روزى تمام تالشــمان را در جهت رفع مشــکل انجام 

مى دهیم.

استاندار اصفهان گفت: اگر بنا بر تصمیم ستاد ملى کرونا قرار 
شد مدارس در اول مهر بازگشایى شود خانواده ها هیچ نگرانى 

از این بابت نداشته باشند. 
عباس رضایى در جلسه شــوراى آموزش و پرورش استان 
با اشاره به گزارشــى در باره ترك تحصیل پنهان برخى از 
دانش آموزان ابتدایى در شرایط کرونایى افزود: از مجموع 9 
عاملى که به عنوان دلیل این امر قید شده، مهمترین عامل 
ترس خانواده ها از ابتال به کروناست و مسائل اقتصادى در 

درجه بعد قرار دارد.
وى با اشاره به اینکه یکى از وظایف اصلى مسووالن آموزش 
و پرورش حفظ سالمت دانش آموزان است، اظهار داشت: این 

اطمینان به خانواده ها داده مى شود که اگر فرزندانشان براى 
امتحان به مدرسه آمدند و یا با احتمال مهار کرونا و تصمیم 
ستاد ملى مقابله با این ویروس، شــرایط حضور آنها براى 

تحصیل فراهم شد، هیچ نگرانى نداشته باشند. 
امام جمعه اصفهان نیز در این جلســه با تاکید بر ضرورت 
پیشگیرى از ترك تحصیل دانش آموزان گفت: باید عالوه 
بر شناسایى این دانش آموزان، موانع موجود بر سر راه آنها 
برداشته شــود. آیت ا... سیدیوســف طباطبایى نژاد افزود: 
آموزش فرزندان اتباع نیز اهمیت بسزایى دارد زیرا آنها مانند 
فرزندان ما مسلمان هستند و باید با فراگیرى تعلیم و تربیت، 

سفیران ما در کشورهاى خود باشند.

خانواده ها نگران بازگشایى 
مدارس نباشند

نصب پمپ مستقیم روى شبکه 
جنایت در حق مردم است

اصفهان در استاندارد سازى طال از استان هاى پیشتاز 
در کشور است.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان، استاندارد سازى 
طال را از مهمترین برنامه هاى این اداره کل در زمینه 
حفظ حقوق مصرف کننده دانست و گفت: سازمان 
ملى اســتاندارِد ایران در بُعد ملى و بــه تبع آن اداره 
کل استاندارد اصفهان در بُعد استانى به حفظ حقوق 

مصرف کننده توجه جدى دارد.
محمود فرمانى افزود: عالوه بر نظارت بر واحد هاى 

تولیدى، کارشناسان این اداره کل با مراجعه به مراکز 
عرضه و نمونه بــردارى و آزمــون از مطابقت عیار 
مصنوعات فلزات گرانبها با اســتاندارد هاى مربوطه 

اطمینان حاصل مى کنند.
دبیر شوراى استاندارد استان اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه کارگاه هاى طالى تحت پوشش این اداره 
کل داراى کد بوده که با حرف E و یک عدد شناسایى 
مى شوندو به شــهروندان   توصیه مى شود در هنگام 

خرید طال به کد درج شده برروى آن دقت کنند.

اصفهان، پیشتاز در استانداردسازى طال

نخستین خشکى زاینده رود به ســال 79 برمى گردد 
و در این ســال ها، پنج دولــت بــر روى کار آمدند و 
این رودخانه به ویژه در ایام مختلــف به محلى براى 
وعده هــاى تبلیغاتى نامزدهاى ریاســت جمهورى و 

مجلس تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا، در این سال ها روساى مختلف جمهور 
هر کدام بنا بر سلیقه و مصلحتى دستور انتقال بخشى 
از آب زاینده رود را به استان هاى دیگر صادر کردند. در 
دولت هفتم و هشتم، رئیس وقت آن، دستور انتقال آب 

از زاینده رود به یزد را صادر کرد.
از سوى دیگر رئیس دولت نهم و دهم در سال 1390، 
آب زاینده رود را به چهارمحال و بختیارى ها وعده داد!  
بعد هم این رودخانه از وعده هاى نامزدهاى انتخاباتى 

در امان نماند و حسن روحانى- در 24 اردیبهشت 1396 
در جریان در سفر انتخاباتى خود به اصفهان در میدان 
نقش جهان وعده احیاى زاینده رود را داد اما در عمل این 
رودخانه رنگ خوش به خود ندید و اکنون در شرایطى 
که خشکسالى بر کشور حکمفرماست، طى 9 ماه گذشته 
زاینده رود بــدون قطره اى آب به کویرى خشــک و 

برهوت در مرکز کشور تبدیل شده است. 
حاال هم اگرچــه نامزدهاى انتخاباتى ســیزدهمین 
دوره ریاســت جمهورى به وضوح نامى از زاینده رود 
نیاورده اند، ولى همواره تاکیــد دارند که به دنبال حل 
معضل آب اصفهان هســتند. اکنون باید دید خواسته 
مردم اصفهان از رئیس جمهور آینده براى احیاى زاینده 

رود محقق خواهد شد؟

وعده گاهى به نام زاینده رود

رییس پلیــس راه فرماندهــى انتظامــى اصفهان گفت: 
بیشترین درصد وقوع سوانح رانندگى در این خطه بر اساس 
آمارگردآورى شده در دو ماه اول امسال به واژگونى خودروها 

تعلق دارد.
ســرهنگ اصغر زارع  افزود: توجه نکردن به جلو و سبقت 
غیرمجاز عامل بیشترین وقوع تصادفات 2 ماه گذشته در 
این استان و دلیل آن هم به طور عمده ناشى از خستگى و 
خواب آلودگى و همچنین سبقت هاى غیر مجاز در راه هاى 

2 طرفه گزارش شده است.
سرهنگ زارع گفت: شــدت برخوردها در این نوع حوادث 
(سبقت غیر مجاز) باالست و بطور طبیعى آسیب دیدگان در 

این حوادث و تلفات آن بیشتر هستند.

رییس پلیس راه فرماندهى انتظامى اصفهان اظهار داشت: 
تصادفات برون شهرى استان اصفهان در اردیبهشت امسال 
کاهش پیدا کرد اما با توجه به افزایش ترددها در فروردین 
امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشــته، با افزایش 

تصادف ها مواجه شدیم.
وى با اشاره به تجزیه و تحلیل آمار 2 ماه اول سال تصادفات 
در استان اصفهان گفت: 32 درصد تصادفات منجر به فوت 
و جرح مربوط به غرب استان،24 درصد شمال استان،21 
درصد شرق استان و جنوب استان 18 درصد  این تصادفات 

را به خود اختصاص داده است.
سرهنگ زارع اضافه کرد: 48 درصد تصادفات از لحاظ نوع 
برخورد در این مدت از نوع واژگونى (تک وســیله اى)، 26 

درصد 2 وسیله با هم و 16 درصد برخورد با موتورسیکلت 
بوده است. وى با اشاره به علت تصادفات خاطرنشان کرد: 
توجه نکردن به جلو 42 درصد علــت تصادفات را به خود 
اختصاص داده است و 22 درصد تخطى از سرعت مطمئنه 
و مقرره، 12 درصد هم رعایت نکردن حق تقدم و مابقى هم 

مربوط به سایر موارد بوده است.
رییس پلیس راه فرماندهى انتظامى اصفهان با توصیه به 
رعایت دقیق قوانین و مقررات و سبقت نگرفتن به رانندگان 
در راه هاى فرعى و 2 طرفه خاطرنشــان کرد: شهروندان 
بیشــتر در این روزها و روزهاى پایانى هفته به روستاها و 
محل زندگى خود مراجعه مى کنند که به همین عامل موجب 

افزایش تصادفات در راه هاى فرعى و روستایى مى شود.

اصفهانى ها در غرب 
بیشتر تصادف مى کنند

معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکى استان اصفهان 
در خصوص خبــرى مبنى بر آلوده بودن شــش درصد 
شــیرهاى اســتان اصفهان به نوعى انگل، اظهار کرد: 
مطرح شدن این موضوع در قالب یک موضوع پایان نامه 
دانشجویى مربوط به سال 96-95 بوده که بر روى شیر 
سنتى و خام موجود در بازار یک سرى آزمایشاتى انجام و 
این انگل رصد و گزارش شده بود. وى تاکید کرد: انگل 
توکسوپالسماگوندى نوعى انگل تک یاخته است که در 

دنیا شایع و به وفور یافت مى شود.
علیرضا ادیبان با اشاره به احتمال قرار گرفتن این انگل به 
صورت ثانویه در شیر، اظهار کرد: این انگل در شیرهاى 
پاستوریزه وجود ندارد و باید توجه داشت که این نوع انگل 
توسط حرارت کامال از بین مى رود و موضوعى نیست که 

حساسیت ایجاد کند.
ادیبان، به وجود این انگل در شیرهاى خام اشاره کرد و 
گفت: باید توجه داشت که امروز فرهنگ جامعه به حدى 
رسیده که شیرهاى خام و سنتى را مى جوشانند، بنابراین 

جاى نگرانى بابت آلودگى این انگل وجود ندارد.
معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکى استان اصفهان 
اما، تاکید کرد: در مجموع این انگل بــراى زنان باردار 
بسیار خطرناك است و اگر وارد بدنشان شود، مى تواند 
موجب ســقط جنین و یا  عوارض جنینى از جمله کورى 

جنین شود.
ادیبان گفت: به ندرت مقاالتى وجود دارد که این انگل 
از طریق شــیر به افراد منتقل مى شــود، اما با توجه به 
اینکه افراد شــیر خــام را بعد از دادن حــرارت مصرف 

مى کنند، جاى نگرانى نیست، اگر چه امروزه عمده شیر 
مصرفى توســط گاودارى هاى صنعتى تولید مى شود 
که با دارا بودن شرایط بهداشــتى تامین، خاطر مطمئن 
وجــود دارد، بنابرایــن همواره بر ضرورت جوشــاندن 
و حرارت شــیرهاى ســنتى و خام توســط مردم تاکید 

مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: به غیر از ایــن انگل، موضوعات 
خطرناك ترى همچون تب مالت از طریق شــیر خام به 
انسان انتقال مى یابد، با این وجود رعایت بهداشت فردى 
و همچنین تهیه شیر از منابع مطمئن و بهداشتى با شرایط 
پاستوریزاسیون در جهت پیشگیرى توصیه مى شود، اما 
اگر افراد شیر را در دماى مناسب حرارت دهند، مشکلى 

ایجاد نخواهد شد.

نگران وجود انگل در شیرخام نیستیم

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت کرونا ویروس در اســتان 
اصفهان، اظهار کرد: روند شــیوع، ابتالء و بسترى 
کرونا ویروس در اســتان اصفهان کاهشى است و 
موارد ابتالء نسبت به ابتداى خردادماه کاهش دارد و 
از 25 درصد به حدود 20 درصد رسیده است، با وجود 
این که آمارها کاهشى است اما به این معنا نیست که 
این وضعیت تداوم داشته باشد و قطعًا باقى ماندن در 
شرایط فعلى به رعایت پروتکل هاى بهداشتى مقابله 
با شیوع کرونا بســتگى دارد، اگر افراد سهل انگارى 

کنند به شرایط حاد بازمى گردیم.
آرش نجیمى بــا بیان این که ســرعت کاهش آمار 
بیماران کرونایى در استان در چند روز اخیر کند شده 

است، ادامه داد: تعداد بیماران جدید بسترى در چند 
روز اخیر بین 130 تا 140 نفر بود و کل بیماران داراى 
عالئم کرونا، بســترى در بیمارستان ها در محدوده 
850 تا 900 نفر است، اگر رفتارهاى مردم در روزهاى 
آینده به ســمت تجمعى و عادى انگارى پیش برود 
این احتمال وجود دارد که آمار کرونا در اواخر خرداد 

افزایش یابد.
وى تصریح کرد: در حال حاضــر آمار بیماران مبتال 
به کرونا ویروس در اســتان اصفهان به کمتر از یک 
هزار بیمار در روز رسیده اســت و میزان تست هاى 
مثبت در اســتان اصفهان حدود 20 درصد اســت و 
تعداد فوتى هاى کروناى اســتان به زیــر 20 مورد 

رسیده است.

آمار کرونا در اصفهان کاهشى شد

مدیر منطقه 6 شــهردارى اصفهان با بیان اینکه عملیات 
اجرایى پروژه تعریض پل فردوسى از یک ماه قبل آغاز شده 
است، گفت: اجراى پروژه بســیار زمان بر است، اما در صدد 
هستیم با اجراى آن در سه شــیفت کارى پروژه را در زمان 

مقرر تحویل دهیم.
محمدرضا برکت اظهار کرد: تعریض پروژه پل فردوســى 
به پیشنهاد شهردار اصفهان در دســتور کار قرار گرفت که 
مى تواند به گردشــگرى شــهر اصفهان و جذب توریسم 

کمک کند.
مدیر منطقه 6 شهردارى اصفهان افزود: در پروژه تعریض 
پل فردوسى، تعریض سواره رو و احداث دو مسیر پیاده رو در 
طرفین پل به عنوان یک فضاى شهرى زیبا انجام مى شود، 
البته پل ها جنس سختى دارند و با توجه به اینکه اصفهان 
یک شــهر فرهنگى، مذهبى، تاریخى و گردشگرى است، 
پل فردوسى را به سمت و سویى بردیم که سختى و زمختى 

آن از بین برود.
وى با بیان اینکه طول پل فردوســى 160 متر است که در 
طرح تعریض پل ســواره دو متر اضافه خواهد شد، گفت: 
پل عابر پیاده به عرض چهار متر در طرفین براى نشیمن و 
فضاى شهرى استفاده مى شود؛ امیدواریم با حل مسأله آب 

زاینده رود شاهد جارى شدن آب در بستر رودخانه و حضور 
شهروندان در فضاهاى ایجاد شــده بر روى پل فردوسى 

باشیم.
برکت با بیان اینکه اگر پروژه را به سه فاز تقسیم کنیم، فاز 
نخست شامل اجراى شمع ها، فونداسیون و ستون ها است که 
با صرف اعتبارى بالغ بر هفت میلیارد تومان انجام مى شود، 
ادامه داد: فاز دوم، احداث عرشه فلزى و کف سازى دو طرف 
پل عابر پیاده است که 350 میلیارد ریال هزینه دارد و در آخر 
اصالح هندسى، نورپردازى و مبلمان ویژه است که براى این 

مکان نورپردازى ویژه تعریف شده است.
وى خاطرنشان کرد: براى اجراى پروژه تعریض پل فردوسى 
حدود 70 میلیارد تومان اعتبار برآورد شــده که امیدواریم 
با سرعت احداث شــود زیرا یکى از زیباترین پل هاى شهر 
اصفهان خواهد شد که شهروندان مى توانند از آن استفاده 

کنند.

جزئیات پروژه تعریض پل فردوسى

از 20 نوع نان ســنتى تولیدى در شهر کمشچه در 
شهرســتان برخوار، 13 نمونه آن در فهرست میراث 

فرهنگى ناملموس ملى به ثبت رسیده است. 
شهردار کمشــچه 250 واحد نانوایى را در این شهر 
فعال دانســت و گفت: از هفت هزار نفر جمعیت این 
شهر، پنج هزار نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم به 

شغل نانوایى مشغولند. 

محمد حسن یارى افزود: بانوان این شهر را در کنار 
مردان مشغول تولید نان سنتى بیان کرد و افزود: نان 
کمشچه از شهرت خاصى برخوردار است و مهمترین 
عامل آن حذف مواد نگهدارنده در تولید نان اســت. 
وى گفت: روزانه حــدود 300 هزار قــرص نان در 
نانوایى هاى شهر کمشچه پخت و در شهرستان هاى 

استان اصفهان توزیع مى شود.

کمشچه؛  شهر نان و تنور

رئیس پلیس امنیت اقتصادى استان از کشف 51 هزار 
لیتر سوخت قاچاق طى دو عملیات جداگانه خبر داد.

سرهنگ کامران ریاحى اظهار کرد: مأموران پلیس 
امنیت اقتصادى اصفهان از بارگیرى سوخت قاچاق 
توسط یک کامیون کشــنده تانکر دار مطلع و وارد 

عمل شدند.
وى افزود: خودروى مورد نظر در یکى از محورهاى 
مواصالتى استان اصفهان شناســایى و توقیف شد 
که در بازرســى از آن 32 هزار لیتر گازوئیل قاچاق 

کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادى استان اصفهان ادامه 
داد: همچنین گزارشى مبنى بر دپوى گازوئیل قاچاق 
در 2 مخزن واصل شد که پس از هماهنگى هاى الزم 

گروهى از مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند.
این مقام انتظامى تصریح کرد: در بازرســى از محل 
مورد نظر و مخزن هایى که در آنجا بود 19 هزار لیتر 

گازوئیل قاچاق کشف شد.
ســرهنگ ریاحى افزود: در مجموع طى دو عملیات 
جداگانه 51 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و دو نفر 

نیز در این رابطه دستگیر شدند.

کشف 51 هزار لیتر سوخت قاچاق در اصفهان

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى:
 بیشترین درصد وقوع سوانح به واژگونى خودروها تعلق دارد
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«هفت خان»
 میزبان بنیامین بهادرى مى شود

در حالى که در چند هفته اخیر بر شمار بازیگران فیلم جدید «جان ویک» افزوده شده، الرنس فیشبورن 
نیز تایید کرد که شخصیت وى در فیلم جدید حضور خواهد داشت. به این ترتیب روشن شد کیانو ریوز 
تنها بازیگرى نیست که حضورش در فیلم چهارم قطعى است و الرنس فیشبورن هم بار دیگر در نقش 

«شاه باِورى» بازى مى کند.
فیشبورن گفت چند ماه دیگر راهى برلین مى شود تا براى این فیلم جلوى دوربین برود. وى همچنین تایید 

کرد که ادامه فیلم در شهرهاى مختلف از جمله پاریس و نیز در ژاپن و نیویورك فیلمبردارى مى شود.
طبیعتًا وى نمى تواند جزییاتى از فیلم جدید را روشــن کند، اما این شانس را داشته است که فیلمنامه را 
خوانده باشد. پیشتر گفته شد که فیلمنامه این فیلم را مایکل فینچ نوشته و جایگزین درك کولستاد خالق 

«جان ویک» شده است.
وى اطالعاتى براى عالقه مندان فیلم بیان کرد و گفت: فیلمنامه را خوانده ام. واقعاً جذاب است. در دنیاى 
سه فیلم قبلى مى گذرد اما عمیق تر است. از نظر کدهایى که براى آدمکش اصلى تعریف شده و روابطى 
که او با شخصیت هاى دیگر به ویژه با آقاى واتانابه دارد، خیلى عمیق تر است. واقعًا روح و جان فیلم را 

تصویر مى کند.
احتماًال «واتانابه» باید از شخصیت هایى باشد که به فیلم چهارم افزوده مى شود. تاریخى که براى اکران 

«جان ویک 4» تعیین شده 27 مى 2022 است. بورن» 
س فیش

«الرن

مى گردد
به «جان ویک 4» بر

مهدى منیرى تهیه کننده «هفت خان» از 
تولید این مســابقه در قالب یک فصل 40 
قسمتى و حضور چهره هاى معروف در سه 

قسمت دیگر این مسابقه خبر داد.
مسابقه «هفت خان» به کارگردانى سعید 
رضایت و تهیه کنندگــى مهدى منیرى با 
اجراى محمدرضا گلزار مدتى است که از 

پلتفرم نماوا در حال پخش است.
مهدى منیرى تهیه کننده این مسابقه درباره 
آخرین وضعیت آن توضیــح داد: در حال 
حاضر مشــغول ضبط قسمت هاى جدید 
این مسابقه هستیم و مشکلى هم در تولید 
آن وجود ندارد، اما پیش تر قرار بود «هفت 
خان» در 2 فصل 20 قسمتى تولید شود که 
االن تصمیم گرفته شده است در یک فصل 

40 قسمتى ساخته شود.
او افزود: شــیوه ضبط هر قســمت از این 
مسابقه به این شکل است که هر قسمت 2 
روز پیش از پخش ضبط مى شود و شاید این 
فاصله اى که میان فیلمبردارى هر قسمت 
وجود دارد، باعث گمانه زنى هایى مبنى بر 
افت این مسابقه و یا حتى توقف ضبط آن 

بوجود آید.
به گفته تهیه کننده «هفت خان» در ســه 
قسمت دیگر این مسابقه نیز از چهره هاى 
معروف براى شرکت دعوت مى شود تا کمى 

تنوع در روند مسابقه ایجاد شود.
منیرى افزود: البته که این مســابقه براى 
شرکت افراد عادى و مردمى که در سواالت 
«هفت خان» امتیاز باالیى کســب کنند 

طراحى شده اســت اما براى ایجاد تنوع و 
جذابیت براى مخاطــب تصمیم گرفتیم 
سه قسمت نیز میزبان چهره هاى معروف 

باشیم.
به گفته این تهیه کننده، این سه فرد معروف 
خواننده، فوتبالیســت و بازیگر هستند و تا 
این لحظه حضور بنیامین بهادرى خواننده 
براى شرکت در مسابقه قطعى شده است 
و  فردى که به عنوان همــراه در کنار این 
خواننده در مسابقه شرکت مى کند نیز هنوز 
مشخص نشده و خود بنیامین بهادرى آن را 

مشخص مى کند.

 

اکبر رحمتى بازیگر سریال «زیر خاکى 
2» پیرامون آخریــن فعالیت هاى 
خود در عرصــه بازیگرى گفت: 
در حال حاضر فعالیتى در عرصه 
بازیگرى ندارم و آخرین ایفاى 
نقش من به حضورم در فصل 
دوم ســریال پر بیننده 
«زیــر خاکــى» به 

کارگردانى جلیل سامان بر مى گردد که هم اکنون از شبکه 
یک صدا و سیما در حال پخش است.

وى در همین راســتا اظهار کرد: فصل اول سریال «زیر 
خاکى» را دنبال مى کردم و فکــر مى کنم در فصل اول 
داستانى با موقعیت هاى کمیک و در بستر روایت تاریخى 
جذاب بیننده هاى زیادى را پاى تلویزیون کشاند. خوشحالم 
که در فصل دوم این سریال حضور دارم. این سریال با بقیه 
سریال هایى که در حال پخش است فضاى متفاوتى دارد و 

همین امر باعث جذابیت و پر بیننده شدن فیلم شده است.
این بازیگر پیشکســوت پیرامون رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى در پشت صحنه ســریال «زیر خاکى 2» بیان 
کرد: پشت صحنه سریال «زیر خاکى» بسیار خوب بود 
و همه عوامل صمیمانه کار مى کردند. ســکانس هایى 
که من حضور داشــتم در حدود 12 جلسه تصویربردارى 
شــد و در مدتى که من حضور داشتم شاهد رعایت تمام 
پروتکل هاى بهداشــتى بودم و طبیعتا وسواس در زمینه 

موارد بهداشتى بر کیفیت بازى بازیگران و عوامل دیگر 
نیز تاثیر مى گذارد.

رحمتى با اشاره به تزریق دوز اول واکسن کرونا ابراز کرد: 
دوز اول واکسن کرونا را تزریق کردم و خدا را شکر بعد از 
آن هیچگونه ناراحتى و ضعفى نداشتم. منتظر هستم نوبت 
دوم واکسن را بزنم تا بتوانم با خیال راحت ترى مشغول 
فعالیت شوم. چندین پیشنهاد در این مدت نیز داشتم، اما 
در حقیقت به خاطر ترس از مبتال شدن به کرونا باعث شده 

فعالیت کمترى داشته باشم.
بازیگر فیلم ســینمایى «خروج» خاطرنشان کرد: به هر 
حال با توجه به سن و سالم سر کار رفتن به نوعى بازى با 
جان است، اما با نوبت اول واکسن کرونا تا حدودى خیالم 
راحت تر شده است و البته همچنان پایبند زدن ماسک و 
رعایت فاصله گذارى و نکات بهداشتى هستم. امیدوارم با 
واکسیناسیون عمومى کابوس کرونا براى همه مردم ما 

و جهان تمام شود.

با وجودى که نگار عابدى با نقش هایش در سریال هاى 
کمــدى از جمله "شــمعدونى" و ”دودکــش“ میان 
مخاطبان تلویزیون به شهرت رسید، اما تأکید مى کند 
که همیشــه به دنبال نقش  هاى متفاوت است. عابدى 
بازى اش در نقش جّدى و در سریال پلیسىـ  جاسوسى 
"تعبیر وارونــه یک رؤیا“ را براى شکســتن قالبى که 
مخاطب از او پس از سریال  هاى دودکش و شمعدانى 
در ذهنش داشته است، عنوان و تأکید مى کند دوست 
ندارد در یک ژانر ماندگار شود. او که در سریال "تعبیر 
وارونه یک رؤیا“ ایفاگر نقش زن موفقى به نام «ناهید» 
است، چالش  هاى پیش ِروى این کاراکتر را از جاذبه  هاى 
نقشش ذکر مى کند. این بازیگر کاراکتر ناهید را از بعضى 
جهات به شــخصیت واقعى خودش نزدیک مى داند. 
شــبکه  آى  فیلم به تازگى پخش ســریال تعبیر وارونه 
یک رؤیا را روى آنتن خود داشــت، به همین مناسبت، 
گفت و گویى انجام شــده با نگار عابــدى بازیگر نقش 

ناهید در این اثر نمایشى پرمخاطب. 
 این روزها مشــغول بازى در کدام 

پروژه هستید؟

 سر صحنه سریال "دودکش2" هستم. تصویربردارى 
سریال که به خاطر کرونا متوقف شده بود، دوباره از سر 

گرفته شده است و در حال کاریم.
از حضورتان در سریال تعبیر وارونه 
یک رؤیا بگویید و تجربه همکارى 

دوباره با فریدون جیرانى!
همکارى با آقاى جیرانى همیشه لذت بخش بوده است. 
من بعد از سریال  هاى دودکش و شمعدونى که هر دو 
حال وهواى طنز داشتند، مى  خواستم با نقشى جدید در 
یک سریال جدى، فضا را بشکنم و در قالب نقش هاى 
کمدى کلیشه نشــوم، به همین خاطر، بازى در تعبیر 

وارونه یک رؤیا را پذیرفتم.
پس گرفتار نیامــدن در نقش هاى 
تکــرارى و تجربه هــاى جدید در 
بازیگرى برایتــان اهمیت زیادى 

دارد؟
من همیشــه دنبال نقش  هاى متفاوتم و دوست ندارم 
خود را در قالب شخصیت هاى شبیه به هم تکرار کنم. 

براى خودم داشته ام. این قاعده کلى را همیشه 

دلم نمى خواهد در یک ژانر و نقش بمانم. خوشبختانه 
شــانس هم همراهم بوده و نقش هاى متفاوتى به من 
پیشنهاد شده است. بازى در تعبیر وارونه یک رؤیا همان 
شانســى بود که این فرصت را به من بازیگر مى داد تا 

براى مدتى از نقش هاى کمدى دور بشوم.
کاراکتــر ناهید به عنوان همســر 
محسن روانبخش چه جذابیت هایى 
براى خودتان در مقام بازیگر داشت؟

وقتى فیلمنامه ســریال را خواندم، احساس کردم این 
نقش جاى کار زیادى دارد. ناهید یک زن موفق است 
که در زندگى فردى و اجتماعــى موقعیت خوبى دارد. 
سطح باالیى از شعور فردى و اجتماعى را در رفتارهاى 
او مى  توان دید. ناهید در اجتماع هم حضورى مؤثر دارد 

و در یک بیمارستان مشــغول است. همه چیز در ظاهر 
خوب پیش مى  رود که ناگهان چندین چالش، زندگى 
او را تا مرز ســقوط پیش مى برد و نگاهش به زندگى را 

عوض مى کند.
منظورتــان از چالش  هــا خیانت 
همسرش به او و برقرارى رابطه با 

یک زن دیگر است؟
این مى تواند بزرگترین چالش براى ناهید باشد. او وقتى 
متوجه این رابطه مى شــود به علت تربیت خانوادگى 
درســتى که دارد، حتى برخورد تند و عجیب و غریبى 
نمى کند؛ اما به هر حــال نمى  تواند با این موضوع کنار 
بیاید. البته خیانت همســر تنها چالــش زندگى ناهید 
نیست و با مشکالت دیگرى هم مواجه است که باعث 

مى شود ترتیب زندگى اش به هم بریزد.
وقتى سریال تعبیر وارونه یک رؤیا 
روى آنتن رفت، از کلّیت کار و بازى 

خودتان رضایت داشتید؟
 تا حدود زیادى بله؛ یک مقدار نگــران بودم که مبادا 
به خاطر بازى در ســریال  هاى دودکش و شمعدونى، 
مخاطبــان مــرا در قالب نقــش جــّدى نپذیرند که 
خوشــبختانه ایــن اتفــاق نیفتــاد و از واکنش  ها و 
بازخوردهاى مثبتى که از مردم گرفتم متوجه شــدم 
با کاراکتر ناهید ارتباط برقرار کرده اند. کلّیت ســریال 
هم که خیلى خوب بود و بینندگان زیادى داشت. فکر 
مى کنم تعبیــر وارونه یک رؤیا از جمله ســریال هاى 

پرمخاطب تلویزیون در سال 1394 بود.

نگار عابدى با اشاره به بازى اش در سریال 
«تعبیر وارونه یک رؤیا»:

پخش مجموعــه تلویزیونــى خاطره انگیز 
«کارآگاه علوى» براى آى فیلمى ها در سراسر 

کشور آغاز مى شود.
روابط عمومى شــبکه آى فیلم اعالم کرد با 
پایان مجموعه «غیرعلنى»، سریال «کارآگاه 
علوى» به کارگردانى و نویســندگى حسن 
هدایت از روز جمعه 28 خرداد مهمان خانه 

بینندگان آى فیلم خواهد شد.
کارآگاه علوى با بازى احمد نجفى، مأمور اداره 
تأمینات است که در بین سال هاى 1308 تا 
1314 مشغول انجام وظیفه در تهران است. 
داستان هاى این ســریال اپیزودیک در چند 
قسمت به تصویر کشیده شده است: شروع 
دوبــاره، پى جویى یک جنایــت، جواهرات 
گمشــده، جنایت در خیابان پاستور، نامه اى 
به شــاه، ترکمن ها، ماجراى لیستر، قتل در 
چاپخانه، پنج گلوله براى شــاه، جنایت در 

تماشاخانه، قتل نخست وزیر، فرار و… .
یوسف مرادیان، سمیرا سیاح، مجید مظفرى، 
رضــا فیض نــوروزى، ولى اویســى و رویا 
خلیل آذر دیگر بازیگران اصلى این ســریال 
هستند. ســریال «کارآگاه علوى» هر روز 
ساعت 16 از شبکه آى فیلم پخش مى شود. 
تکرار آن نیز در ساعت هاى 12 نیمه شب و 8 

 روى آنتن خواهد رفت.

 اکبر  رحمتى: فضاى «زیرخاکى» با بقیه سریال هاى در حال پخش تفاوت دارد

«کارآگاه علوى»
 به آى فیلم مى آید

 نگران بودم مخاطب 
مرا جدى نگیرد 

اکبر رحمتى بازیگر س
2» پیرامون آخر
خود در عرصــ
در حال حاضر
بازیگرى ندا
نقش من به
دوم س
«ز

سریال «رعد وبرق» به کارگردانى بهروز افخمى که پیش از این قرار بود در 
ماه مبارك رمضان روى آنتن برود، به زودى از شبکه پنج سیما پخش خواهد

 شد.
دو ماه از وعده اولیه پخش ســریال رعد و برق گذشته اســت. سریالى به 
کارگردانى بهروز افخمى و تهیه کنندگى داوود هاشمى که قرار بود به عنوان 
مجموعه تلویزیون ماه رمضان شبکه پنج سیما از اواخر فروردین 1400 روى 
آنتن این شبکه برود. با این حال بر اساس آنچه در صفحه این سریال در فضاى 
مجازى عنوان شده است، اکنون در آستانه پخش از شبکه پنج سیما قرار دارد.

این مجموعه تلویزیونى از محصوالت سیمافیلم است که تولید آن از بیش 
از دو سال پیش در استان گلستان آغاز شد. بهروز افخمى پس از هفت سال 
دورى از تلویزیون، اواخر سال 98 ساخت این سریال را درباره حادثه وقوع 
سیل 1398 در مناطق سیل زده شمال کشور آغاز کرد. سیلى ویرانگر و مهیب 
که از اسفند 1397 بر اثر بارندگى هاى شدید در استان هاى شمالى ایران، 
از جمله گلستان و مازندران و خراسان شمالى و جنوب و جنوب غرب کشور 

خرابى هاى بسیارى به بار آورد.
«رعد و برق» یک مجموعه حادثه اى بر مبناى یک رویداد واقعى (ســیل 

شمال) است که البته رگه هایى از طنز نیز دارد. 
با پایان پخش سریال هاى نوروزى،  به صورت رسمى اعالم شد که در کنار 
سریال هایى همچون «احضار» (شبکه یک)، «بچه مهندس4» (شبکه دو) 
و «یاور» (شبکه سه)، «رعد و برق» هم سریال رمضانى شبکه پنج سیما 
خواهد بود. این در حالى است که اولین قسمت سریال روى آنتن هم رفت اما 
درحالى که مخاطبان منتظر پخش قسمت دوم بودند باز هم این اتفاق نیفتاد. 
حاال اما اگرچه سازندگان ســریال رعد و برق زمان مشخصى را براى آغاز 
پخش این سریال اعالم نکرده اند اما به نظر مى رسد این مجموعه تلویزیونى 
در کنداکتور پخش تابستانى شبکه پنج قرار بگیرد. با توجه به فرصت دو ماهه 
(و احتماًال بیشتر) براى بازنگرى و ارتقاى فنى سریال، باید منتظر ماند و دید 
که پنجمین تجربه سریال سازى بهروز افخمى چه آورده اى به کارنامه این 

کارگردان شناخته شده خواهد افزود.

احتمال مشاهده 
«رعد و برق» در تابستان 
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تیم فوتبال سپاهان در حالى که یکى از دو مدعى جدى قهرمانى 
در لیگ برتر است و در جام حذفى هم همچنان حضور دارد و باید تا 
پایان فصل در این دو رقابت بجنگد، فعالیتش را براى بستن تیمى 
قدرتمند در فصل آینده رقابت ها هم شروع کرده و در گام نخست 
به سراغ نفراتى رفته که در پایان فصل قراردادشان تمام مى شود و 
نیاز به تمدید دارند. در حال حاضر 12 بازیکن سپاهان قراردادشان 
در پایان فصل به اتمام خواهد رســید که یک چالش جدى براى 

مدیریت محسوب مى شود. 

پیام نیازمند
مهمترین چالش پیش روى سپاهانى ها حفظ سنگربان ملى پوش 
و ارزشمندشان است. قرارداد نیازمند با سپاهان در پایان فصل به 
اتمام خواهد رســید و تا کنون تمدید قرارداد با او صورت نگرفته 
است. نیازمند در حال حاضر در اردوى تیم ملى است و اخبارى در 
مورد پیوستن او به تیم پرتغالى منتشر شده که از سوى این بازیکن 
تکذیب شد. نیازمند پیشنهادات خارجى دارد و حفظ او کار دشوارى 
براى طالیى پوشان محسوب مى شــود ولى اگر در ایران بماند با 

سپاهان تمدید خواهد کرد.

گئورگى ولسیانى
مدافع گرجستانى سپاهان از بازیکنان خوب این تیم است که محرم 
نویدکیا هم از عملکرد او رضایت دارد و خواهان تمدید قراردادش 
شده است. گولسیانى با پیشــنهاد تمدید قرارداد از سوى باشگاه 
مواجه شده و طرفین مشغول مذاکره هستند و نتیجه اش به زودى 
مشخص خواهد شد ولى احتمال تمدید قراردادش با سپاهان زیاد 

است.

عزت ا... پورقاز
یکى از جدى ترین پروژه هاى تمدید قرارداد ســپاهانى ها حفظ 
عزت ا... پورقاز است که یک پیشنهاد خیلى جدى از پایتخت هم 
دارد و همین موضوع شاید کار سپاهان را سخت کند. با این وجود 
طالیى پوشان اصرار به حفظ این بازیکن کلیدى خود دارند و براى 
همین مذاکره براى حفظ او را خیلى زود شــروع شده و به زودى 
نتیجه آن مشخص خواهد شد ولى احتمال تمدید قرارداد پورقاز 

با سپاهان باالست.

محمدرضا مهدى زاده
مهدى زاده  با پیشنهاد تمدید قرارداد از سوى باشگاه مواجه شده ولى 
هنوز تصمیمى براى فصل آینده خود نگرفته است و شاید ترجیح 
بدهد در جایى بازى کند که بیشتر در ترکیب اصلى فرصت حضور 
داشته باشد. با این وجود به نظر مى رسد مهدى زاده از شرایطش در 

سپاهان راضى باشد و احتماال قراردادش تمدید خواهد شد.

شایان مصلح
مدافع چپ تیم سپاهان هم دیگر بازیکنى است که در پایان فصل 
قراردادش به پایان خواهد رســید. در مورد او هم باشگاه خواهان 
تمدید قراردادش است و این بســتگى به نظر خود مصلح دارد که 
دلش بخواهد در این تیم بماند یا نه. در حال حاضر به دلیل حضور 
امید نورافکن در سمت چپ خط دفاع سپاهان مصلح کار سختى 

براى رقابت در ترکیب اصلى دارد.

مهدى ترکمان
حضور در ســپاهان براى ترکمان خوش یمن نبود و انواع و اقسام 
مصدومیت ها و محرومیت ها را تجربه کرد و با توجه به ترافیکى که 

در پست دفاع چپ سپاهان شاهد هستیم بعید 

است در این تیم ماندنى باشد و هر دو طرف نسبت به این موضوع 
توافق دارند. ترکمان پیشنهادات خوب لیگ برترى دارد و احتماال 
در پایان فصل یکى از جدا شده هاى سپاهان خواهد بود. البته در 

صورت جدایى مصلح، شرایط در مورد او تغییر خواهد کرد.

محمد کریمى
از بازیکنانى محســوب مى شود که در ســپاهان به فوتبال ایران 
معرفى و شناخته شد و قرارداد سه ســاله او با باشگاه به زودى به 
اتمام خواهد رسید. کریمى مشکلى براى تمدید با سپاهان ندارد و 
اگرچه پیشنهاد خارجى برایش وجود دارد و تیم هاى لیگ برترى 
هم خواهان به خدمت گرفتنش هســتند ولى توافقات اولیه براى 
تمدید قراردادش انجام شــده و بعید است مشــکلى در ماندن او 

وجود داشته باشد.

محمدرضا حسینى
حسینى یکى از اولین نفراتى اســت که با سپاهان براى تمدید به 
توافق رســیده و اگر اتفاق خاصى رخ ندهد به زودى شاهد تمدید 
قرارداد او خواهیم بود. او از حضور در سپاهان راضى است و مشکلى 
براى ادامه فعالیت در این تیم ندارد و با توجه به نقش کلیدى که در 

ترکیب سپاهان دارد هم حفظ او براى باشگاه مهم است.

رسول نویدکیا
برادر سرمربى ســپاهان و کاپیتان اول این تیم در طول فصل با 
مصدومیت هاى زیادى دست و پنجه نرم کرده و فرصت چندانى 
براى بازى در اختیارش قرار نگرفته اســت. شنیده ها حاکى از آن 
است که نویدکیا قصد دارد در پایان فصل خداحافظى کند ولى اگر 
تصمیم به ادامه فعالیت داشته باشــد یک فصل دیگر در سپاهان 

مى ماند.

محمدرضا خلعتبرى
یکى از جدا شــده هاى احتمالى سپاهان در پایان فصل خلعتبرى 
خواهد بود چرا که با توجه به شرایط سنى و سپرى کردن سال هاى 
پایانى فوتبالش ترجیح مى دهد در تیمى باشد که بیشتر به او فرصت 
بازى برسد و همچنین به زادگاهش نزدیک تر باشد. او نیم فصل 
هم پیشنهادى از نساجى داشت که با مخالفت نویدکیا روبرو شد 

ولى شرایط در پایان فصل به نظر جدى تر خواهد بود.

کى روش استنلى
در مورد حفظ یا قطع همکارى با استنلى تردید هایى وجود دارد که 
بستگى زیادى به قانون منع بکارگیرى خارجى ها خواهد داشت. 
اگر این قانون در پایان فصل برداشته شود و سپاهان بتواند بازیکنان 
خارجى جایگزین کند احتماال استنلى از سپاهان جدا مى شود ولى 
در غیر این صــورت احتمال تمدید با او وجود دارد. اســتنلى یک 
پینشهاد خوب از تیم هاى داخلى هم دارد که منوط به تغییر قانون 

بازیکنان خارجى است.

سجاد شهباززاده
آقاى گل فعلى لیگ برتر از پروژه هاى تمدیدى سپاهان است که 
باشگاه روى حفظ او اصرار دارد. با توجه به شرایط سنى او پیشنهاد 
خارجى قابل توجهى برایش وجود ندارد و در ایران هم شــرایطى 
بهتر از ســپاهان برایش رقم نمى خورد و از همین رو خود او هم 
تمایل دارد در سپاهان ماندنى شــود و بعید است او را در 

لباس تیم دیگرى ببینیم.

پروژه 12 در نقش جهان
سپاهان مذاکره با تمدیدى ها را شروع کرد

دفاع و هافبک چپ یاسوجى نسل طالیى سپاهان که چندسال 
پیش از این تیم جدا شد مى گوید همچنان ارتباطش با هواداران 
این تیم خوب است و در این سال ها به پیراهن طالیى وفادار 

مانده است.
ســعید قائدى فر، بازیکن تیم آرمان گهر سیرجان در رابطه با 
شروع فوتبالش در سپاهان اظهار کرد: من از سال 82 و در زمان 
مدیریت آقاى ساکت وارد ســپاهان شدم در این تیم 12 سال 
بازى کردم و از بچگى با این تیم بزرگ شدم و نکته جالب اینکه 
من از نونهاالن تا بزرگساالن با سپاهان قهرمان ایران شدم. 
اگر قلبًا سپاهان را دوست دارم به دلیل این است که با این تیم 
بزرگ شدم و نان و نمک این باشگاه را خوردم و خاطرات بسیار 

خوبى در شهر اصفهان و با طرفداران سپاهان دارم.
وى در مورد احتمال بازگشتش به این تیم گفت: رابطه خیلى 
خوبى با مدیریت باشگاه و کادرفنى سپاهان دارم. من با آقاى 
نویدکیا همبازى بودم و در مقطعى مربى من نیز بوده است. در 
نیم فصل هم با من صحبت شد ولى من با باشگاه فعلى قرارداد 
دارم و مشــکل رضایتنامه داشتم و ان شــاءا... باید ببینم چه 

شرایطى براى فصل بعد پیش مى آید .
وى در مورد دوران حضورش در ســپاهان هم گفت: باشگاه 
ســپاهان در آن مقطع با من و على کریمى قرارداد پنج ساله 
امضا کرده بود و من دوســال پیاپى در زمــان آقاى برانکو از 
باشگاه پرسپولیس پیشنهاد داشتم ولى با توجه به اینکه قرارداد 
داشتم، نمى توانستم جدا شوم . واقعیتش این است من خودم قلبا 
سپاهان را دوست داشتم و دارم و اینکه کًال نمى خواستم جدا 
شوم چون سپاهان را مثل خانواده خودم مى دانم و آنجا همه 
چیز برایم خوب بود و اگر با سپاهان قرارداد نداشتم باز هم این 

تیم را انتخاب مى کردم.
قائدى فر در مورد دلیل جدایى از سپاهان هم خاطرنشان کرد: 
مدیریــت و کادرفنى در آن مقطع عوض شــدند و من در آن 
زمان دوست نداشتم با یکســرى از افراد کار کنم و تصمیم به 
جدایى گرفتم. همان سال با تمام بازیکنان قدیمى سپاهان از 
این تیم جدا شدیم زیرا یکســرى افرادى آمدند که کار کردن 

با آنها سخت بود.

مدیر تیم فوتبال فوالد درباره دیدار این تیم با سپاهان در جام 
حذفى اظهار کــرد: ما دو بازى در لیــگ و جام حذفى مقابل 
سپاهان داریم. این تیم بســیار باکیفیت است و همه به این 
مسئله اذعان دارند اما تیم ما هم تیم خوبى است و خدا را شکر 

حدود دو سال است که در اهواز شکست نخورده ایم.
سید محمد علوى ادامه داد: تمام سعى خودمان را مى کنیم تا 
ان شاءا... به هدف مان در جام حذفى برسیم و هواداران مان را 
خوشحال کنیم. وقتى تیم ما تا این مرحله از رقابت ها رسیده 
یعنى هدف گذارى شده است و اگر هدفى نداشتیم همان ابتدا 
انصراف مى دادیم. هدف فوالد صعود به مراحل بعد و در نهایت 

کسب سهمیه آسیاست.

بازیکن گهر سیرجان:

قلباً سپاهان را 
دوست داشتم و دارم

 براى حذف سپاهان تمام 
سعى مان را مى کنیم

در آستانه دیدار نفسگیر ایران و عراق خبر مى رسد دراگان 
اسکوچیچ از مدافع میانى خودش خواسته است ساده و 

بدون ریسک بازى کند.
شجاع خلیل زاده که مانند دیدارهاى ایران برابر هنگ 
کنگ و بحرین در ترکیب اصلى بــازى با کامبوج قرار 

یســکى گرفته بود در یک صحنه کار  ر
انجام داد و نزدیک بود 

دروازه تیــم ملى باز 
شود.

اگر به جاى بازیکن 
بى تکنیک کامبوجى 

یک مهاجم یا هافبک تکنیکى عراقى مثل مهند على یا 
بشار رسن توپ شجاع را قاپیده بودند حتم بدانید گل تیم 
حریف رقم مى خورد. دراگان اسکوچیچ در نیمه دوم بازى 
با کامبوج، سید مجید حسینى را جانشین شجاع خلیل زاده 

کرد و البته به این هم اکتفا نکرد. 
سرمربى کروات تیم ملى به شجاع خلیل زاده تذکر داده 
اســت به جاى تالش براى دریبل زدن بازیکن حریف 
در زمین خودى تــوپ را دفع کند. او هشــدار داده که 
کوچک ترین بى توجهى و سهل انگارى  برابر هافبک ها 
و مهاجمان زهردار عراق مى تواند تبعات سنگینى در بر 

داشته باشد.

محمدحســین کنعانــى زادگان و مهــدى قائدى 
بازیکنان ســرخابى هم تیمى هایى هستند که باید 
چند هفته دیگر در شــهرآورد دیگــرى مقابل هم 

قرار گیرند.
طى فصــول اخیر، قایــدى و کنعانــى زادگان در 
شــهرآوردهاى تهران رقابت فــوق العاده هیجان 
انگیزى با یکدیگر داشته اند و نبردهاى این دو نفر 
گاه با برترى مدافع سرخپوشان به پایان رسیده و گاه 

نیز با گلزنى و درخشش قایدى همراه بوده است.
این دو بازیکن کــه از مهره هاى 

کلیدى تیم دراگان اسکوچیچ 
محسوب مى شوند، در تیم هاى 

خود نیز جزو عناصر مهم و غیر 
قابــل جایگزین ســرخابى ها 
بــه شــمار مى آینــد و همین 

توانایى هاى باال و درخشش این 
دو نفر بود که کادرفنــى را مجاب به 

حضور آنها در تیم ملى کرد.
روز یکشــنبه مراســم قرعه کشى 
مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى 
انجام شد و اســتقالل و پرسپولیس 

باید در شــهرآوردى حساس و مهم به 
مصاف هم بروند. جدالى که به عنوان 

یک نبرد انتقامى براى قایدى و 
هم تیمى هایش محســوب 

مى شــود و کنعانــى نیز 

قصد دارد با ممانعــت از گلزنى باشــوى کوچک، 
زمینه ساز دبل مجدد پرســپولیس در فوتبال ایران 

شود.
قطعا تا چند هفته دیگر نبرد قایدى و کنعانى زادگان 
دیدنى خواهد بود ولى ایــن دو نفر این روزها بدون 
توجه به اخبار باشــگاهى، در پى موفقیت تیم ملى 
هســتند. تمام تمرکز دو مهره اصلى سرخابى هاى 

پایتخت معطوف دیدار با عراق است.

در حالى که رسانه هاى مختلف خبر از حضور سردار 
آزمون در تیم هاى مطرح اروپایى مى دهند سرمربى 
تیم زنیت اعالم کرد سردار آزمون در فصل جدید هم 

براى این تیم بازى خواهد کرد.
سماك ســرمربى تیم زنیت که این فصل به سران 
باشــگاه قول داده نتیجه بهترى در لیگ قهرمانان 
آســیا بگیرد آب پاکى را روى دســت همه کسانى 
ریخت که صحبــت از حضور ســردار در یک تیم 
اروپایى مى کنند. ســرگئى که به نظر مى رســد 
حضــورش در راس کادر فنى تیــم زنیت در 
فصل آتى هــم قطعى اســت در خصوص 
آخرین وضعیت ســردار آزمون بــا روزنامه 
اســپورت اکسپرس روســیه صحبت کرد و 
گفت: «ســردار آزمون مهاجم توانمندى اســت 
که در هر تیمى مفید خواهد بــود. زنیت هنوز هیچ 

پیشنهاد روشنى از ســایر تیم ها براى خرید سردار 
آزمون دریافت نکرده اســت. دریوســى نیز چنین 
شرایطى دارد. هر 2 بازیکن در دور جدید آماده سازى 
زنیت براى فصل جدید لیگ برتر روســیه شرکت 

خواهند کرد.»
ســردار آزمون یک فصل دیگر با تیم زنیت قرارداد 
دارد و طبق قانون فصل آینده هم بازیکن این تیم 
روسى محسوب مى شود اما رســانه ها مى گویند 
با توجه به اینکه تعطیالت تابســتانى تنها فرصت 
باشــگاه زنیت براى فروش سردار آزمون است این 
مهاجم اردوى تیم روسى را ترك خواهد کرد. هر چند 
پیش بینى مى شود باشگاه زنیت با باال بردن دستمزد 
ســردار آزمون او را متقاعد به تمدیــد قراردادش 
نماید. ســردار آزمون از زمان تــرك ایران در همه 
فصول گذشته در تیم هاى روسى بازى کرده است. 
روبین، روستوف و زنیت سه تیمى هستند که سردار 
آزمون در هفت سال گذشــته در آنها توپ مى زده

 است. 
فصل گذشته هم سماك در بحبوحه خبرهایى که 
در مورد سردار آزمون وجود داشت گفت مهاجم تیم 
ملى فوتبال ایــران در زنیت مى ماند و به بازى خود 
ادامه خواهد داد ودر نهایت هم این چنین شد. او این 
بار هم مصاحبه کرده و گفته سردار آزمون در پایان 
بازى هــاى تیم ملى فوتبال ایــران در منامه آماده 
بازگشت به اردوى آماده سازى تیم زنیت خواهد شد.

واکنش کنعانى - قائدى 
پس از اعالم دربى حذفى

آزمون در زنیت 
ماندنى شد

و ىر
یکبود 

لى باز 

یکن 
بوجى 

ى ر ح ن پ ع چپ ر ن ور ی
براى رقابت در ترکیب اصلى دارد.

مهدى ترکمان
حضور در ســپاهان براى ترکمان خوش یمن نبود و انواع و اقسام 
مصدومیت ها و محرومیت ها را تجربه کرد و با توجه به ترافیکى که 

پست دفاع چپ سپاهانشاهد هستیم بعید  در

ه پی و ى ی ر ب وج ب ر ر ر و روى ب
خارجى قابل توجهى برایش وجود ندارد و در ایران هم شــرایطى 
بهتر از ســپاهان برایش رقم نمى خورد و از همین رو خود او هم 
تمایل دارد در سپاهان ماندنى شــود و بعید است او را در 

لباس تیم دیگرى ببینیم.

در پست دفاع چپ سپاهان

 

در حالى که ر
آزمون در تیم
تیم زنیت اعال
براى این تیم
سماك ســر
باشــگاه قول
آســیا بگیرد
ریخت ککه ص
اروپایى مى
حضــو
فصل
آخرین
اســپو
گفت: «ســ
که در هر تیم

انجام داد و نزد
دروازه تیــم مل

شود.
اگر به جاى بازی
بى تکنیک کامب

تذکر اسکوچیچ به شجاع خلیل زاده:

 ریسکى بازى نکن!

بازیکنان تیم ملــى فوتبال عراق در صــورت پیروزى برابر 
ایران در بازى انتخابى جام جهانى 2022 پاداش هزار دالرى 

دریافت خواهند کرد.
شامل کامل، معاون هیئت عادى ســازى فدراسیون فوتبال 
عراق گفت: این جایزه از سوى فدراسیون فوتبال عراق بدون 
توجه به ضعیف یا قوى بودن حریف تعیین شــده است. وى 
افزود: عدنان درجان، وزیر ورزش عــراق نیز با هدف انگیزه 
دادن به بازیکنان تیم ملى فوتبال در منامه حضور یافت و از 
آنها خواســت تا تمام تالش خود را در بازى برابر ایران انجام 

دهند.
تیم هاى ملى فوتبــال ایران و عراق ســاعت 21 امشــب 

(سه شنبه) به مصاف هم مى روند.

پاداش هزار دالرى 
 در صورت شکست ایران
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر در ثبت شرق 

اصفهان 
دراجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود تا شخص یا 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 نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 - راي شماره 139860302027003031 مورخ 1398/03/21 حمید زمانی خوراسگانی 
فرزند علی بشماره شناســنامه 11292 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283816482 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9507 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 125/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
2 - راي شماره 139960302027020500 مورخ 1399/12/16 حسینقلی منصوریان فرزند 
على ضامن بشماره شناسنامه 630 صادره از لردگان بشماره ملی 6329720835 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9976 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی آقاى رضا قادرى خوراسگانى و آقاى محمود قادرى خوراسگانى.
3 - راي شماره 139960302027020501 مورخ 1399/12/16 صدیقه منصوریان فرزند 
ولى داد بشماره شناسنامه 777 صادره از مال خلیفه بشماره ملی 6329722323 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9976 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی آقاى رضا قادرى خوراسگانى و آقاى محمود قادرى خوراسگانى.
4 - راي شماره 140060302027002301 مورخ 1400/02/25 زهرا باقري خوراسگانی 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 7308 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283774887 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8869 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 206/53 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 
رسمی آقاى نصراله قادرى خوراســگانى فرزند عباس  و خانم عفت علیزاده ارداجى فرزند 

محمد على  بالسویه.
5 - راي شماره 140060302027001205 مورخ 1400/02/27 زهرا  امیري ماربینی فرزند 
على بشماره شناسنامه 5 صادره از اردستان بشماره ملی 1189700522 در ششدانگ یکباب 
قسمتى از یکبابخانه  احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 3558 فرعی از اصلی 
15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 22/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی حسین ثقفى پور فرد .
6 - راي شــماره 140060302027000161 مورخ 1400/01/16 علیرضا  هاشمی فرزند 
ناصرقلى بشماره شناسنامه 56 صادره از تیران بشــماره ملی 5499389403 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 124/46 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی آقاى 

محمدعلى فزوه فرزند حاج محمد حسن.
7 - راي شماره 139960302027017460 مورخ 1399/10/18 علی  تقیان تودشکی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 42 صادره از انارك بشماره ملی 5659589448 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 105/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
8 - راي شماره 140060302027001231 مورخ 1400/02/04 بتول ابراهیمی خوراسگانی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 480 صادره از خوراسگان بشماره ملی 1291422536 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی 
از اصلی 6394 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/43 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
9 - راي شــماره 140060302027002333 مورخ 1400/02/26 اقدس غالمی فشارکی 
فرزند جابر بشماره شناســنامه 58662 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1281683000 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 27 فرعی از اصلی 15316 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235/44 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی عبدالحسین رضایى آدریانى.
10 - راي شماره 140060302027002960 مورخ 1400/03/03  سبا نعمت بخش فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 1272928675 صادره از اصفهان بشماره ملی 1272928675 در 
ششدانگ یکباب یک قطعه زمین کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 409 
فرعی از اصلی 56 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 99998 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
11 - راي شــماره 140060302027001096 مــورخ 1399/10/03 مهــدى عبدالهى 
خوراسگانى فرزند قدیرعلى بشــماره شناســنامه 14093 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283842580 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 
فرعی از اصلی 8816 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رســمی بانو معصومه عبدالهى فرزند رمضان و خانم عفت 

رنجبر .
12 - راي شــماره 139960302027020391 مورخ 1399/12/12 مرتضى ستارى فرزند 
محمدعلی بشماره شناســنامه 1078 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1291515445 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 0 فرعی از اصلی 

7184 واقع در 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/43 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
13 - راي شماره 140060302027001816 مورخ 1400/02/15 علیرضا رحمانی شهرکی 
فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه 2121 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288228546 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 193/99 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد .
14 - راي شــماره 140060302027000054 مورخ 1400/01/14 فاطمه جعفرى فرزند 
حمداهللا بشماره شناسنامه 299 صادره از فالورجان بشماره ملی 1110792093 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 163/50 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
15 - راي شــماره 140060302027002359 مورخ 1400/02/26 شهین بهرامى فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 2355 صادره از تهران بشماره ملی 0066828481 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پــالك 12556 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 182/20 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
16 - راي شماره 140060302027002146 مورخ 1400/02/21 امیر حبیبی خوراسگانی 
فرزند مهدى بشماره شناسنامه 2056 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1293385751 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6933 و 6924 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی  آقایان حسن و عباس حبیبى خوراسگانى فرزندان حاجى محمدعلى .
17 - راي شــماره 139960302027006211 مــورخ 1399/04/14 مصطفی قربانیان 
کردآبادي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1218 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283987783 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 323 فرعی از اصلی 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 319/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی شهردارى اصفهان.
18 - راي شــماره 139960302027014803 مــورخ 1399/08/11 روح اهللا حیدریان 
خوراســگانی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 1261 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1291564705 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 141 
فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 172/81 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
19 - راي شماره 140060302027001547 مورخ 1400/02/08 حیدر صالحی  فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 46 صادره از رزوه بشماره ملی 5759705431 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10453 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 25/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی آقایان میرزا رحیم و میرزا کریم زارع .
20 - راي شماره 139860302027015557 مورخ 1398/11/28 سعید افالکی خوراسگانی 
فرزند عبدالغفار بشماره شناســنامه - صادره از اصفهان بشــماره ملی 1270661183 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 6124 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/85 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
21 - راي شماره 140060302027001233 مورخ 1400/02/04  نصراله ارجمندکیا فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 8092 صادره از خوراسگان بشماره ملی 1283782715 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی 
از اصلی 6394 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/43 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
22 - راي شــماره 140060302027000503 مورخ 1400/01/22 اکبر صالحیان فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1270742620 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270742620 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6072 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 207/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی رمضانعلى و على گیاهچین خوراسگانى فرزندان رضا.
23 - راي شماره 139960302027020226 مورخ 1399/12/10 مرتضى طریقت خاکسار 
فرزند مهدى بشماره شناسنامه 1104 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1286916143 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12619 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 102/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی منوچهر بنکدارپور  فرزند محمد تقى.
24 - راي شــماره 139960302027019991 مورخ 1399/12/03 حســن ربانى فرزند 
غالمعلى بشماره شناسنامه 37 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291259732 در ششدانگ 
یکباب کارگاه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 12088 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 349/55 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
25 - راي شماره 139960302027020376 مورخ 1399/12/11 فراز ربانى فرزند حسن 
بشماره شناســنامه 1271256381 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271256381 در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12088 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 159/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
26 - راي شــماره 139960302027020377 مورخ 1399/12/11 حســن ربانی فرزند 
غالمعلى بشماره شناسنامه 37 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291259732 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12088 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 159/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
27 - راي شماره 139960302027020439 مورخ 1399/12/14 فراز ربانى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 1271256381 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271256381 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12088 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 132/35 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
28 - راي شماره 140060302027001311 مورخ 1400/02/05 على صابرى خوراسگانى 
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 7133 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283773120 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 308 فرعی از اصلی 
7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی خدیجه ربانى فرزند غالمعلى .
29 - راي شــماره 140060302027000780 مورخ 1400/01/25 لطف علی مهدي پور 
فرزند حاتم بشماره شناسنامه 8 صادره از شیراز بشــماره ملی 6489742268 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 3 فرعی از اصلی 11516 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی امیرقلى بهزاد  فرزند شکراله .
30 - راي شماره 139960302027020338 مورخ 1399/12/11 زهره فقهى نجف آبادى 
فرزند مصطفى بشماره شناسنامه 748 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091061696 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13139 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/54 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
31 - راي شماره 139960302027020340 مورخ 1399/12/11 محسن هادي نجف آبادي 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 145 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091026033 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 13139 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/54 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
32 - راي شــماره 139960302027018059 مورخ 1399/11/01 محســن اسالمیان 
کوپائى فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 8255 صادره از تهران بشماره ملی 0061836125 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 243/53 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
33 - راي شماره 140060302027002659 مورخ 1400/2/29 جلیل یزدیان فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 6657 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293103731 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 280 فرعی از اصلی 15201 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 75/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی رضا حیدرى اسماعیل ترخانى فرزند حسن .
34 - راي شماره 139960302027020683 مورخ 1399/12/24 الهام حیدرى فرزند قصى 
بشماره شناسنامه 0371122287 صادره از قم بشــماره ملی 0371122287 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 6137 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 223/30 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
35 - راي شــماره 140060302027000722 مــورخ 1400/01/24 مهدي ذوق فرزند 
قدیرعلى بشماره شناسنامه 809 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286363195 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد ..
36 - راي شــماره 140060302027002336 مورخ 1400/02/26 رضا الماســی زفره 
فرزند مهدى بشماره شناسنامه 27 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659528155 در شش 
سهم و سیزده - بیست و هفتم سهم مشــاع از 5544 سهم مشاع از ششدانگ یکباب زمین 
کشاورزى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت - مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی محمد طغیانى 

خوراسگانى فرزند محمد على .
37 - راي شــماره 139960302027020195 مورخ 1399/12/09 احمد فرهادي فرزند 
محمدرضا بشماره شناسنامه 229 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286444624 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15202 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی محمد على قاسمى فرزند یداله .
38 - راي شماره 140060302027001691 مورخ 1400/02/12 مهدي محمدي فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه 18775 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283889684 در ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10408 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 432/51 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
39 - راي شــماره 139960302027019159 مورخ 1399/11/19 مصطفی امینی فرزند 
اکبر بشماره شناســنامه 3443 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283700298 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11319 فرعی از اصلی 15190 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 292/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى مى باشد.
40 - راي شــماره 140060302027000992 مورخ - علی اصغر ناطقی فرزند خدابخش 

بشماره شناســنامه 7904 صادره از قم بشــماره ملی 0381548384 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .

41 - راي شماره 140060302027000959 مورخ 1400/01/29 حسین کاظمی کردآبادي 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 828 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283983893 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 15202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 20/27 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی محمدخالد کردآبادى .
42 - راي شــماره 140060302027002264 مورخ 1400/02/25 سعید کشاورز فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 13365 صادره از تهران بشماره ملی 0068246633 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار و دفترکار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 658/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى و شهردارى اصفهان .
43 - راي شماره 139960302027016047 مورخ 1399/09/19 سید مجتبى ناطقى فرزند 
سیدایرج بشماره شناسنامه 32 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129843533 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/11 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
44 - راي شماره 139960302027016288 مورخ 1399/09/27 توران رنجکش خراسانی 
فرزند امین اله  بشماره شناسنامه 1245 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284568067 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 1499/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمی مرتضى مظاهرى ارزنانى.
45 - راي شــماره 139960302027016287 مورخ 1399/09/27 شکراله رجبیان فرزند 
رزاق بشماره شناسنامه 77 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609755825 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 1499/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مرتضى مظاهرى ارزنانى.
46 - راي شــماره 140060302027001225 مــورخ 1400/02/04  ســید حامد علوي 
دهکردي فرزند ســید منصور بشــماره شناســنامه 272 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1284912795 در ششدانگ یکباب باغ محصور مشجر احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 703 فرعی از اصلی 11519 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 940 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على اکبر شایان بابوکانى.
47 - راي شــماره 140060302027001690 مورخ 1400/02/12  احمدرضا فرمان آراء 
فرزند رضا بشماره شناســنامه 31970 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1282245376 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
48 - راي شماره 139960302027017820 مورخ 1399/10/24 محمدحسین ساطع فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 8303 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292611480 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 12097 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 284/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.

49 - راي شــماره 140060302027002265 مورخ 1400/02/25 سمیرا کشاورز فرزند 
محمود بشماره شناســنامه 1088 صادره از تهران بشماره ملی 0064376923 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار و دفترکار احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 658/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى و شهردارى اصفهان .
50 - راي شــماره 140060302027001247 مورخ 1400/02/04 سید مجتبی موسوي 
فرزند کمال بشماره شناســنامه 11 صادره از فالورجان بشــماره ملی 1110979266 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 154 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
51 - راي شــماره 140060302027000721 مورخ 1400/01/24  حسین صدرى فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 5 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659344429 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 118/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد .
52 - راي شماره 140060302027002241 مورخ 1400/02/22 عبدالکریم حوض ماهی 
فرزند خداداد بشماره شناسنامه 23 صادره از فریدونشهر بشــماره ملی 1129591638 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مســاحت 177/25 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى مى باشد .
53 - راي شماره 140060302027000720 مورخ 1400/01/24  فاطمه صدري کوپائی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 3 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659354742 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 118/40 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
54 - راي شماره 140060302027000723 مورخ 1400/01/24 زهرا عشاقی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 355 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287625444 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 201/24 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى مى باشد ..
55 - راي شــماره 140060302027001308 مورخ 1400/02/05 صدیقه جعفري جبلی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 2609 صادره از تهران بشــماره ملی 0052485838 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 147/90 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

مصطفى زارعى هفدانى بشماره شناسنامه 260 هفدان فرزند نعمت اله.
56 - راي شماره 140060302027000215 مورخ 1400/1/17 اصغر قاضی خیادانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 889 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283916541 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8962 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 172/15 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
57 - راي شــماره 140060302027001487 مــورخ 1400/02/08  ثریــا باقري فرزند 
بهرام بشماره شناسنامه 361 صادره از کویت -امور خارجه بشماره ملی 4723425373 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 171/85 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

مشاعى مى باشد .
58 - راي شماره 140060302027002367 مورخ 1400/02/26  حسین یزدانی  فرزند کثیر 
بشماره شناسنامه 468 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659135978 در ششدانگ یکباب 
خانه در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 39 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 152/47 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

به حاج محمدرضا کشاورز فرزند حاج على .
59 - راي شماره 140060302027002173 مورخ 1400/02/21 بتول اعتبارى پزوه فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 382 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291397280 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 136/73 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
60 - راي شماره 140060302027002328 مورخ 1400/02/25 رضا دهقانی کلمانی فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 1466 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283582384 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 194 فرعی از اصلی 10353 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 268/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی یداله چوپانى کلمانى فرزند غالمعلى .
61 - راي شــماره 140060302027002330 مورخ 1400/02/26  احمد غالمی  فرزند 
عوضعلى بشماره شناسنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291389784 در ششدانگ 

یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 334 فرعی از اصلی 7725 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/55 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

62 - راي شماره 140060302027001296 مورخ 1400/02/05 علی قضاوي خوراسگانی 
فرزند اکبر بشماره شناســنامه 2555 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293390755 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 فرعی از 
اصلی 9745 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی على و ابوالفضل قضاوى خوراسگانى فرزندان اکبر .
63 - راي شــماره 140060302027001295 مــورخ 1400/02/05 ابوالفضل قضاوي 
خوراسگانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 173 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291611347 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4 
فرعی از اصلی 9745 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی على و ابوالفضل قضاوى خوراسگانى فرزندان اکبر .
64 - راي شــماره 140060302027002318 مورخ 1400/02/25 ابوالفضل خمســهء  
فرزند حسن بشماره شناســنامه 237 صادره از عراق - کربال بشماره ملی 4723545670 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 120/65 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
65 - راي شماره 139960302027020196 مورخ 1399/12/09  زهرا قنبریان علویجه 
فرزند قنبرعلى بشماره شناسنامه 1387 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287866913 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 97/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی محمد على قاسمى فرزند یداله .
66 - راي شماره 140060302027001708 مورخ 1400/02/12 ثریا مختاریان قلعه نوئى 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 14776 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283849844 
در ششدانگ یکباب خانه درحال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 9333 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/10 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
67 - راي شــماره 140060302027001873 مورخ 1400/02/16 کبري افشاري فرزند 
قپانى بشماره شناسنامه 2098 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282769138 در ششدانگ 
یکباب قسمتى از یکبابخانه  احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 2 فرعی از اصلی 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 35/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی آقاى قاسم فشائى فرزند حسین .
68 - راي شماره 140060302027001938 مورخ 1400/02/18 مرضیه شمس سوالرى 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 10578 صادره از شهر رى بشماره ملی 0490105718 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 53116 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 37/82 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

69 - راي شــماره 140060302027001787 مورخ 1400/02/15 غزال مشیري  فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 14 صادره از اصفهان بشماره ملی 1219617083 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11841 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 523/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
70 - راي شــماره 140060302027001790 مورخ 1400/02/15 علی عظیمی  فرزند 
غالمعلى بشماره شناسنامه 26 صادره از خمینى شهر بشماره ملی 1142186431 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11841 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 523/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
71 - راي شماره 140060302027001793 مورخ 1400/02/15 حمیدرضا خاقانی  فرزند 
حیدرعلى بشماره شناسنامه 767 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289377261 در یکدانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 11841 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 523/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
72 - راي شماره 140060302027001794 مورخ 1400/02/15 زهرا زارعی فرزند امراله 
بشماره شناسنامه 422 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283970562 در یکدانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 11841 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 523/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی مشاعى مى باشد .
73 - راي شماره 140060302027000217 مورخ 1400/1/17 صفورا قاضی خیادانی فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270162330 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 8962 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 59/70 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
74 - راي شــماره 140060302027001363 مــورخ 1400/02/05  محمد رضا حبیبی 
خوراســگانی فرزند محمدعلی بشــماره شناســنامه 269 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291431225 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
6400 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/81 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.

75 - راي شماره 140060302027000172 مورخ 1400/01/16 پیوند ستوده نیاکریم زاده 
فرزند قدرت  اله بشماره شناسنامه 3048 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283617420 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 11580 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 158/80 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
76 - راي شماره 140060302027002678 مورخ 1400/2/29 ولی اله شریفی مهرآبادي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1125 صادره از اصفهان- تودشک بشماره ملی 5658927315 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 149/22 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی خانم معصومه کشاورز هفدانى فرزند غالمحسین  .
77 - راي شماره 140060302027000250 مورخ 1400/01/18 احمد رضا براتی  فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1260 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198994819 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 285 فرعی از 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 225/86 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
78 - راي شماره 140060302027001533 مورخ 1400/02/08 ایزد کیانی فرزند مهراب 
بشماره شناسنامه 508 صادره از ایذه بشماره ملی 1841440167 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 4466 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 164/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى مى باشد .
79 - راي شماره 140060302027000119 مورخ 1400/01/15 مصطفی شفیعی فرزند 
پرویز بشماره شناسنامه 67 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649689814 در ششدانگ یکباب 
ساختمان در حال ساخت احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 38 فرعی از اصلی 7949 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/93 مترمربع. خریداري طی سند رسمی.
80 - راي شماره 140060302027001189 مورخ 1400/02/01 اکبر افضلی خوراسگانی  
فرزند على بشماره شناســنامه 4207 صادره از اصفهان بشــماره ملی 1283618834 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10887 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/23 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمی حسن زارعى گیشیرى.
81 - راي شــماره 140060302027002329 مورخ 1400/02/25 محمدرضا عابدینی 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 151 صادره از زواره بشماره ملی 1189588803 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 10047 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 64/82 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی 

ابوالحسن عشاقى فرزند رضا .
82 - راي شماره 140060302027001711 مورخ 1400/02/12 جعفر جمشیدي فرزند 

نعمت اله بشماره شناسنامه 59 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289008231 در 40 سهم 
ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
مشاع از 200 سهم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 305 فرعی از اصلــی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
199/69 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.

83 - راي شــماره 140060302027001709 مورخ 1400/02/12  مصطفی کمالی  
فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 1379 صادره از قمشه بشماره ملی 1199239518 
در 76 سهم مشاع از 200 ســهم مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي 
قسمتی از قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مســاحت 199/69 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمی 

مشاعى مى باشد.
84 - راي شــماره 140060302027001710 مورخ 1400/02/12 حســین رضایی  
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199633658 در 84 
سهم مشاع از 200 سهم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روي قسمتی از 
قطعه زمین پالك 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
199/69 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد.

85 - راي شماره 140060302027002176 مورخ 1400/02/21 حسین ایزدى فرزند 
سلیمان بشماره شناسنامه 57 صادره از نائین بشماره ملی 5409718585 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 5924 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 77/84 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی رضا زمانى خوراسگانى فرزند حسن.
86 - راي شــماره 140060302027002311 مــورخ 1400/02/25  علــی احمدي 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 2497 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286644275 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 148 فرعی از 
اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 197/50 مترمربع. خریداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی آقایان محمود و على فروغى ابرى فرزندان 

اسماعیل.
87 - راي شماره 140060302027000248 مورخ 1400/01/18  اعظم گرگرخواجوئی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 1731 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285586077 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
285 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/86 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى مى باشد .
88 - راي شــماره 140060302027002370 مورخ 1400/02/26 غالمرضا کریمى 
فرزند قلى بشماره شناســنامه 38 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129743489 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 2129 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 91/75 مترمربع. خریداري 

طی سند رسمی.
89 - راي شــماره 140060302027002144 مورخ 1400/02/21 حیدر علی حسن 
زاده محمد ابادي فرزند حسن بشــماره شناســنامه 46 صادره از جرقویه بشماره ملی 
5649627401 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
10220 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 111 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمی  یداله حاجى علیزاده فرزند على.
90 - راي شماره 140060302027002325 مورخ 1400/02/25  منیره سادات حقیقی 
فرزند سید اصغر بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270477961 در 
ششدانگ یکباب ســاختمان احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 167 فرعی از 
اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/03 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی خانم بتول بنائى جزن فرزند حسن .
91 - راي شــماره 140060302027002037 مــورخ 1400/02/19 حمید رحیمیان 
کوپائــی فرزنــد بمانعلى بشــماره شناســنامه 63 صــادره از کوهپایه بشــماره ملی 
5659362575 در 144 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
92 - راي شــماره 140060302027002038 مــورخ 1400/02/19 ناهید رحیمیان 
کوپائــی فرزنــد بمانعلى بشــماره شناســنامه 53 صــادره از کوهپایه بشــماره ملی 
5659379206 در 72 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
93 - راي شــماره 140060302027002034 مورخ 1400/02/19 ســعید رحیمیان 
کوپائــی  فرزند بمانعلى بشــماره شناســنامه 117 صــادره از کوهپایه بشــماره ملی 
5659364594 در 144 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
94 - راي شــماره 140060302027002039 مــورخ 1400/02/19 سوســن 
رحیمیان کوپائی فرزند بمانعلى بشــماره شناســنامه 17 صادره از کوهپایه بشماره ملی 
5659367607 در 72 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
95 - راي شماره 140060302027002040 مورخ 1400/02/19 علی رضا رحیمیان 
کوپائی فرزند بمانعلى بشــماره شناســنامه 2819 صــادره از کوهپایه بشــماره ملی 
5658868424 در 144 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
96 - راي شــماره 140060302027002043 مــورخ 1400/02/19 مجید رحیمیان 
کوپائــی فرزند بمانعلى بشــماره شناســنامه 44349 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1282364642 در 144 سهم مشاع از 792 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
97 - راي شــماره 140060302027002047 مــورخ 1400/02/19 مهین رحیمیان 
کوپائــی فرزنــد بمانعلى بشــماره شناســنامه 96 صــادره از کوهپایه بشــماره ملی 
5659376665 در 72 سهم مشاع از 144 سهم مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 187/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمی مشاعى و موروثى مى باشد .
98 - راي شــماره 140060302027002335 مورخ 1400/02/26 حسن گل آقائی 
شــاپورآبادي فرزند ابراهیم بشماره شناســنامه 53620 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1281633161 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 43079 فرعی از اصلــی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 229/49 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى 

مى باشد .
99 - راي شــماره 140060302027002334 مــورخ 1400/02/26 فاطمه زارعان 
آدرمنابادي فرزند محمود بشــماره شناســنامه 238 صادره از اصفهان بشــماره ملی 
1286530865 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی 
از قطعه زمین پالك 43079 فرعی از اصلــی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 229/49 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمی مشاعى 

مى باشد .
100 - راي  اصالحى شماره 140060302027002124 مورخ 1400/02/20 محمد 
ماســتى پزوه فرزند احمد بشــماره شناســنامه 4947 صادره از اصفهان بشماره ملی 

1293414670 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235/92 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمی حیدرعلى ماستى پزوه  صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027014859 مورخ 1399/08/12 به اشتباه ثبت شده بود.
101 - راي اصالحى شماره 140060302027002134 مورخ 1400/02/20 رمضان 
زارعی شــمس آبادي فرزند حسن بشماره شناســنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291306110 در ششــدانگ یکباب گاودارى احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 4 واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 1511/85 مترمربع. خریداري 
طی سند رسمی صحیح مى باشد که در راى شماره 139960302027016930 مورخ 

1399/10/07 به اشتباه ثبت شده بود.
102 - راي اصالحى شماره 140060302027002234 مورخ 1400/02/22  عباس 
باقري  فرزند یداله بشماره شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291697081 
در ششدانگ یکباب یک قطعه زمین محصور و اتاق متصله که قبال کاروانسراى قدیمى 
بوده است  احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 1 فرعی از اصلی 35 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1261/91 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
عادي از مالک رسمی  آقاى محمد باقرى گورتى فرزند باقر صحیح مى باشد که در راى 

شماره 139960302027017625 مورخ 1399/10/21 به اشتباه ثبت شده بود.
103 - راي  اصالحى شــماره 140060302027002143 مورخ 1400/02/21 مهین 
کشاورز شهرستانى فرزند فرهاد بشماره شناســنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291264353 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین پالك 
30 و 245 فرعی از اصلی 15316 و 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
177/18 مترمربع. خریداري طی ســند رســمی صحیح مى باشــد که در راى شماره 

139960302027015853 مورخ1399/09/05 به اشتباه ثبت شده بود.
104 - راي اصالحى شــماره 140060302027001548 مورخ 1400/02/08 نعمت 
اله سبحانی خوراسگانی فرزند محمدحسین بشــماره شناسنامه 841 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1293373605 در 202 سهم مشاع از 426/38 سهم ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 6474 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 426/38 مترمربع. خریداري طی سند رسمی صحیح مى باشد که در راى شماره  

139960302027010397 مورخ1399/05/15 به اشتباه ثبت شده بود.
105 - راي اصالحى شماره 140060302027002472 مورخ 1400/02/27  پروین 
فالحتی پائین دروازه فرزند شکراله بشماره شناســنامه 183 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1110109873 در 346/35 سهم مشاع از 4903 سهم ششدانگ یکباب گاودارى 
مخروبه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 498 فرعی از اصلی 19 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 4903 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت 
عادي از مالک رسمی شکراله فالحتى پایین دروازه صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027015879مورخ  1399/09/12به اشتباه ثبت شده بود
106 - راي اصالحى شــماره 140060302027002471 مورخ 1400/02/27 ناهید 
فالحتی پایین دروازه فرزند شکراله بشماره شناسنامه 59008 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1281689599 در 346/35 سهم مشاع از 4903 سهم ششدانگ یکباب گاودارى 
مخروبه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 498 فرعی از اصلی 19 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 4903 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت 
عادي از مالک رسمی شکراله فالحتى پایین دروازه صحیح مى باشد که در راى شماره 

139960302027015880 مورخ 1399/09/12 به اشتباه ثبت شده بود.
107 - راي اصالحى شماره 140060302027002592 مورخ 1400/02/28  امیر رضا 
سقارئیس االیتام  فرزند محمد کریم بشماره شناسنامه 3057 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1283617331 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 9602 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 196/67 مترمربع. خریداري 
طی سند رسمی صحیح مى باشد که در راى شماره 139660302027009947 مورخ 

1396/09/12 به اشتباه ثبت شده بود.
108 - راي اصالحى شماره 140060302027002839 مورخ 1400/03/01 محمود 
عباسیان فرزند صفر بشماره شناسنامه 56 صادره از نائین بشماره ملی 1249885450 

در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/55 مترمربع. خریداري طی سند رسمی صحیح 
مى باشد که در راى شماره 139960302027012626 مورخ 1399/06/19 به اشتباه 

ثبت شده بود.
109 - راي شماره اصالحى 140060302027002841 مورخ 1400/03/01  ثریا اکبر 
فرزند اسداله بشماره شناســنامه 51 صادره از نائین بشماره ملی 1249903254 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثی بر روي قســمتی از قطعه زمین پالك 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 115/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 
مالک رسمی حبیب اله ســرلتى فرزند سید مهدى صحیح مى باشــد که در راى شماره 

139960302027012628 مورخ 1399/06/19 به اشتباه ثبت شده بود.
110 - راي اصالحى شــماره 140060302027002957 مورخ 1400/03/03 جواد 
مشهدي خوراســگانی فرزند محمدحسین بشماره شناســنامه 564 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291533540 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روي قسمتی از قطعه 
زمین پالك 6012 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 12/50 مترمربع. خریداري 
طی سند رسمی صحیح مى باشد که در راى شماره 139960302027016049 مورخ 

1399/09/19 به اشتباه ثبت شده بود.
111 - راي اصالحى شــماره 139960302027012614 مورخ 1399/06/19 ســید 
جواد حسینى پزوه فرزند رضا بشــماره شناســنامه 10566 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1283807531 در ششــدانگ یکباب خانه احداثی بر روي قسمتی از قطعه زمین 
پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 210/24 مترمربع. خریداري 
طی سند رسمی صحیح مى باشد گه در راى شماره 139960302027012614 مورخ 

1399/06/19 به اشتباه ثبت شده بود.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/03/10 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/03/25 - 
م الــف:  1142815 - رییس منطقه ثبت اســناد وامالك شــرق اصفهــان-  مهدى 

شبان/3/112
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302012000085 - تاریــخ: 1400/03/22 برابــر راى شــماره 
140060302012000082 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن دارانى فرزند رضا بشماره شناسنامه 2786 صادره 
از داران در یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 101423,4871 متر مربع مفروز و مجزى 
شده از پالك 1 فرعى از 41 اصلى واقع در اراضى مزروعى روستاى نماگرد خریدارى از 
مالک رسمى آقاى آوانوس آغوزیان محرز گردیده است. 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 این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/09 - م الف: 

1148611 - موسى الرضا امامى - رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن /3/130

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فــارغ التحصیلى اینجانب مریــم چترائى فرزند 
عباسعلى به شماره شناســنامه 809 صادره از اصفهان 
در مقطع دکترى رشته پزشکى صادره از واحد دانشگاه 
نجف آباد با شــماره 19676 مــورخ 90/4/30 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار مى باشــد. از یابنده تقاضا 
مــى شــود اصــل مــدرك را بــه دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحــد نجــف آبــاد ارســال نمایــد.

 ،Dمتخصص مغز و اعصاب گفــت: کمبود ویتامین
عفونت هاى ویروســى دوران کودکى یــا نوجوانى، 
فاکتورهاى نژادى و ارثى مى توانند سبب بروزبیمارى 

ام اس شوند.
مرتضى سعیدى گفت: در بیمارى ام اس کانون هاى 
التهابى کوچکى که پالك هاى ام اس نامیده مى شوند 
در مغز، نخاع و اعصاب بینایى پیدا مى شوند و بر اساس 
اینکه این پالك ها در چه ناحیه اى قرار گرفته باشند، 

شاهد عالئم بالینى مختلفى هستیم.
وى افزود: این بیمارى که در خانم ها شایع تر است و 
معموال در رنج سنى 20 تا 40 سال بروز پیدا مى کند. 
بیمارى ام اس بیمارى دختران و خانم هاى جوان است 

و در این طیف 1,5 تا 3 برابر آقایان بروز مى کند.
ســعیدى درباره «دالیل بــروز ام اس»، گفت: علت 
قطعى وجود نــدارد؛ ولى بــه عنوان مثــال کمبود 
ویتامینD، عفونت هاى ویروســى دوران کودکى یا 
نوجوانى، فاکتورهاى نژادى و ارثى مى توانند ســبب 

بروز این بیمارى شوند.
این متخصص مغز و اعصاب بیان داشــت: در برخى 
خانواده ها یک تا دو نفر درگیر این بیمارى مى شوند که 
حاکى از زمینه ارثى آن است؛ اگرچه در خانواده اى که 
پدر یا مادر درگیر این بیمارى هستند شانس ایجاد آن 
در فرزندانشان کمتر از 5 درصد است؛ بنابراین اگرچه 
فاکتورهاى ارثى مطرح هســتند ولــى نباید موجب 

استرس بى حد شوند.
وى درباره «راه هاى پیشگیرى از این بیمارى»، اظهار 
داشت: توصیه ما به مبتالیان ام اس براى جلوگیرى 
از بروز این بیمارى در فرزندانشان این است که سطح 
ویتامینD حتمــا اندازه گیرى و اصالح شــود. باید 
فعالیت بدنى مرتب و متناسب با توان جسمى داشته 
باشــیم؛ بچه ها در معرض آفتاب قرار بگیرند. زندگى 
از آپارتمان و دورى از نور و کارکردن مدام با کامپیوتر 
باید کنترل شود؛ به طور کلى فرهنگ زندگى باید تغییر 

کند.

سعیدى درباره «نشانه هاى بالینى ام اس»،گفت: یکى 
از شایع ترین عالمت ها التهاب عصب چشم است که 
به صورت تارى دید در یک چشم و درد کاسه چشم در 
حین حرکت بروز مى کند. ضعف پاها و گاهى دست ها 
که گاهى با گرفتگى و گزگز همراه است هم یکى دیگر 

از عالئم ام اس است.
این متخصص مغز و اعصاب خاطرنشــان کرد: این 
گزگز مى تواند از کف پاها شروع شده و تدریج باال بیاید 
و گاهى تا ناحیه شکم و سینه مى رسد؛ اگرچه هر گزگز 
و مورمورى نشانه ام اس نیست و حتما پزشک باید آن 
را تشخیص دهد. سرگیجه، عدم تعادل، دوبینى و تکرر 

ادرار هم مى تواند از نشانه هاى بالینى ام اس باشد.
وى بهترین روش تشخیص را ام. آر. آى مغز و نخاع 
گردن خوانــد و گفت: البته روش هــاى دیگرى هم 
بر اساس تشخیص پزشــک وجود دارد که مى توان 
براحتى این بیمارى را تشــخیص و بیمــار را مورد 

معالجه قرار داد.
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با نشانه هاى بیمارى «ام اس» 
آشنا شوید

میخائیل گینزبورگ یک پزشک 
متخصــص تغذیه در روســیه، در 
یک مصاحبه تلویزیونى اظهــار کرد: تربچه یکــى از قدیمى ترین و 
محبوب ترین سبزیجات است که طعم خاصى دارد و سرشار از ریزمواد معدنى 
و ویتامین هاست، عالوه بر این داراى خواص ضد التهابى و ضد تومورى است.

میخائیل گینزبورگ افزود: اما این بدان معنا نیست که وقتى مرحله پیشرفته 
ســرطان وجود دارد، با خوردن تربچه مى توان آن را معالجه کرد، بلکه در 
این حالت رشد تومور سرطانى را کند مى کند. همچنین از آنجا که التهاب 
اساس تمام بیمارى هاى مرتبط با کهنسالى است، خوردن تربچه روند پیرى 

را کند مى کند.
او ادامه داد: صرف نظر از فواید زیاد تربچه، افرادى که از زخم معده، ورم معده و سایر 
بیمارى هاى گوارشــى رنج مى برند، باید آن را با احتیاط بخورند. زیرا تربچه حاوى ترکیبات 
اتر و تلخ است که باعث تحریک غشــاى مخاطى معده مى شود و ممکن است وضعیت سالمتى 

را بدتر کند.
این متخصص تغذیه مى گوید: بهتر است تربچه را بعد از ســرو غذا، بخورید نه قبل یا در حین غذا 
خوردن. همچنین بهتر است در صورت وجود مشکالت گوارشى آن را با روغن یا شیر بخورید تا اثر 

تحریک کننده آن را کاهش دهید.
او به همه افرادى که از اسید کم معده رنج مى برند توصیه مى کند که تربچه را با معده خالى بخورند 

تا ترشح آب معده و روند هضم غذا در آنها بهبود یابد.

د کنترل شود؛ به طور کلى فرهنگ زندگى باید تغییر
د.
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ى که
مارى هاى گوارشــى رنج مى برند، باید آن را با احتیاط بخور
م اتر و تلخ است که باعث تحریک غشــاى مخاطى معده مى شود و

داد. معالجه قرار

م
یک مصاحبه تلویزیونى اظهــار کر
محبوب ترین سبزیجات است که طعم خا
و ویتامین هاست، عالوه بر این داراى خواص
میخائیل گینزبورگافزود: اما این بدانم
م ســرطان وجود دارد، با خوردن تربچه
این حالت رشد تومور سرطانى را کند مى
اساس تمام بیمارى هاى مرتبط با کهنسا

را کند مى کند.
او ادامه داد: صرف نظر از فواید زیاد تربچه، افرادى
بیمارى هاى گوارشــى رنج مى برند، باید آن را با احتیاط ب

چه کسانى نباید
 تربچه بخورند؟

نتایج یک بررســى جدید به یافته هاى متفاوت از قبل رسیده و تأکید 
مى کند گوش دادن به موسیقى قبل از خواب، مى تواند خواب شبانه 

را مختل کند.
نتایج یک بررســى جدید به یافته هاى متفاوت از قبل رسیده و تأکید 
مى کند گوش دادن به موســیقى قبل از خــواب، مى تواند خواب را 

مختل کند.
نتایج جدید با این ایده که موسیقى خواب آور است و ممکن است به 
خواب کمک کند تناقض دارد؛ محققــان آمریکایى در مطالعه خود 
دریافتند، پخش آهنگ هاى جذاب قبل از زمــان خواب فرد را دچار 

«کرم گوش» مى کند.

مطالعه اخیر رابطه بین گوش دادن به موسیقى و خواب را مورد بررسى 
قرار داده و بر مکانیسمى که به ندرت مورد کاوش قرار گرفته است، 
تمرکز مى کند؛ تصاویر موسیقى غیر ارادى یا «کرم گوش» به شرایطى 
اطالق مى شود که یک آهنگ بار ها و بار ها در ذهن فرد پخش مى شود. 
این موارد معموال هنگام بیدارى اتفاق مى افتد، اما محقق این پژوهش 

دریافت که این موارد در هنگام تالش براى خواب نیز اتفاق مى افتد.
بســیارى از افراد قبل از خواب موســیقى گوش مى دهند تا خواب 
راحت ترى داشته باشند، اما یک مطالعه جدید نشان مى دهد که این 

رویه مى تواند استراحت شبانه را به خطر بیاندازد.
کارشناسان در تگزاس دریافتند کســانى که قبل از خواب بیشتر به 

موسیقى گوش مى دهند داراى«کرم گوش» مداوم هستند و همچنین 
خواب ضعیف ترى دارند.

این مطالعه نشان مى دهد افرادى که به طور منظم و یک یا چند 
بار در هفته «کرم گوش» را در شب تجربه مى کنند، در مقایسه 

با افرادى که به ندرت دچار این حالت مى شــوند، شش برابر کیفیت 
خواب پایین ترى دارند.

نتایج یافته هاى جدید با این ایده که موســیقى خواب آور اســت و 
ممکن اســت به خواب کمک کند تناقــض دارد؛ در حقیقت، مغز 
خوابیده پس از توقف موسیقى چندین ساعت به پردازش موسیقى 

ادامه مى دهد.

موسیقى
 قبل از خواب 
را ترك کنید

هل یک غالف دانه اى معطر کوچک است که 
به عنوان ادویه در تهیه غذاها مورد استفاده قرار 

مى گیرد.
هل سرشار از آنتى اکسیدان است که به کاهش 
فشار خون کمک مى کند. هل همچنین داراى 
یک اثر ادرارآور اســت که مى تواند به کاهش 

سطح فشار خون کمک کند.
میزان باالى آنتى اکســیدان هل مى تواند به 
محافظت از سلول ها در برابر آسیب و جلوگیرى 

از التهاب کمک کند.
طبق تحقیق در لوله آزمایــش، هل مى تواند 
در برابر هلیکوباکتر پیلــورى، باکترى مرتبط 
با ایجــاد موارد زخــم معده، نقــش حفاظتى

 داشته باشد.
رایحه هــل مى تواند به بدن کمــک کند تا در 
هنگام ورزش، اکسیژن را استنشاق کند. در یک 
مطالعه، از گروهى از شرکت کنندگان خواسته 
شد که اســانس هل را به مدت یک دقیقه قبل 

از راه رفتن روى تردمیل براى فواصل 15 دقیقه 
استنشاق کنند و گروه دیگر این کار را نکردند. 
در گروهى که اســانس هل را استنشاق کردند، 
در مقایسه با گروه دیگر اکسیژن به شکل قابل 

توجهى باالتر بود.
جویدن هل به خالصى از بوى بد دهان کمک 
مى کند و اثــر خنک کننده در دهــان برجاى 
مى گذارد. به عنوان یک خوشــبوکننده دهان 
طبیعى توسط بسیارى از افراد استفاده مى شود.

خاصیت «هل» در کاهش فشارخون 
و بهبود تنفس
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خاصیت «هل» در کاهش فشارخون 
و بهبود تنفس



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ســتایش خداوندى را سزاســت که لباس عــزت و بزرگى پوشــید و
 آن دو را براى خود انتخاب کرد و از دیگر پدیده ها بازداشت. آن دو را 
مرز میان خود و دیگران قرار داد و آن دو را براى بزرگى و عظمت 
خویش برگزید و لعنت کرد آنکس را که در آرزوى عزت و بزرگى 
با خدا به ستیزه برخیزد. از این رو فرشتگان مقرب خود را آزمود و 

موال على (ع)فروتنان را از گردنکشان جدا فرمود.
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نگویید که دیگران رأى مى دهند. من هم باید رأى بدهم، تو هم باید رأى بدهى، آن روستایى هم 
که در کنار مزرعه خودش کار مى کند باید رأى بدهد؛ تکلیف است. این یک تکلیف الهى است

امسال تندباد گرما کمى زودتر از سال هاى قبل سراغمان 
آمده است. هنوز ماه آخر بهار به نیمه نرسیده، شراره هاى 
تابستانه شهرها را درنوردید و امان ها را برید. امسال هواى 
خرداد (الاقل از هفته دومش) آنى شد که مى بایست در تیر 
و مرداد مى شد و کارى کرد که از ساحل نشین هاى جنوب 
تا کویرنشــین هاى مرکز، همه شگفت زده از قهر طبیعت 
بمانند که چرا چله تابستان سر از ماه آخر بهار در آورده است! 
البته که هرسال گرماى تابستانه در خرداد ماه خودى نشان 
مى داد اما در این چند روز اخیر کار از خود نشان دادن گذشته 
و تابســتان زودرس کامًال قابل لمس شده است. بماند که 
گفته اند ماه آینده هوا کمى تلطیف مى شود اما  فعًال که له له 
زدن ها کار خودش را کرده است و تابستان نرسیده، وسایل 

سرماساز تمام قد وارد گود شده اند.
از آن سو قهر طبیعت یک جاى دیگر هم گریبان ما را گرفته. 
به زمستان گذشته برگردید و بهار امسال؛ از روزهاى اولش 
تا همین پیش از هجوم گرما در خرداد. برف و باران دیدید؟ 
برف که پیشــکش؛ اصًال یادتان مى آید آخرین بارانى که 

بارید کى بود؟ کم بود یا زیاد بود؟  
طبیعت جورى بارش هاى آسمانى اش را از ما ( که همیشه 
چشم به آســمان دوخته ایم!) دریغ کرده که حاال پدرها و 
مادرها باید براى فرزندان کم ســن و سالشان از روزهاى 
قشنگى یاد کنند که از آســمان چیزى به نام باران و برف 
مى بارید و چاه ها پر مى شــد و رودخانه هــا جریان پیدا 

مى کرد و همه خوشحال و شاد مى شدند!
پس دو مشکل داریم این روزها؛ اوًال تابستان زودرس داریم، 
ثانیاً آب نداریم و این یعنى چه؟ یعنى درست که قفس هاى 
محل زندگى مان از هرم گرما تبدیــل به کوره هاى «آدم 
پزى» شده اما براى آنکه وضع بدتر نشود و کوره هاى «آدم 
سوزى» راه نیافتد، باید کولرهاى آبى با حداکثر توان، ساکنان 
محبوس در قفس ها را زیر ارمغان خنک ُشــر ُشر مدام آب 

کمى آرام کنند؛ با همان آبى که گفتیم نداریم!
ویرانى یک میراث گرانقدر

استفاده از کولرهاى آبى از دهه 50 خورشیدى و همزمان با 
رواج یافتن زیست آپارتمانى در ایران اوج گرفت. افزایش 
جمعیت و ارزشمند شدن زمین، زندگى مرسوم در ایران را 
دستخوش تغییرات شگرفى کرد. خانه هاى سازگار با آب 
و هواى کویرى و خشک ایران، جایش را به آپارتمان هاى 
تنگ و بسته اى داد که کوچک ترین تناسبى با زندگى در 
مناطق خشک و بى آب نداشتند. پز شهرنشینى و لولیدن در 
آپارتمان ها، الزم و ملزوم هم شــدند و زندگى عمودى بر 

زندگى افقى غلبه پیدا کرد.
راست این است که تا شصت هفتاد سال پیش اگر به کسى 
در ایران مى گفتــى روزگارى از راه مى رســد که زندگى 
تابستانه بدون چیزى به نام «کولر آبى» غیر ممکن خواهد 
شد، چنان به شــما نگاه مى کرد که عاقل اندر سفیه نگاه 
مى کند؛ که چه مى گویى؟ ما و این بادگیرها و حوضخانه ها 
و خانه هایى که سقفش از فرط بلندى، هوا را چنان جابه جا 
مى کند که شاید در خرماپزان مرداد هم نیاز به بادبزن حس 
نشود، احتیاج به ابزارى الکترونیکى و آب مصرف کن براى 
خنک شدن (فقط براى خنک شــدن) پیدا مى کنیم؟ مگر
 مى شود؟ ظهِر تابستانش نشســته ایم در اتاقى که بادگیر 
بلندى، باالى سرمان است و حوضى هم وسط اتاق، درست 
زیر این بادگیر (که مى شود همین کولر امروز، گیرم از نوع 
طبیعى و سالمش) و عصر هم حیاط است و حوض پر آب و 
انبوه گل و درخت و سایه و تخت و فرش و لذت و خنکى. با 

اینها ما را چه حاجت به خنک شدن مصنوعى؟!

و حاال آنها نیستند ببینند فرزندان ونوه و نتیجه هاشان چطور 
حیات را از آن حیاط ها و باغ ها و آن سبک زندگى سازگار با 
کشورى خشک و بى آب گرفتند تا برج ها و آپارتمان ها یکى 
یکى سر از زمین سربرآورند و بر مانده زندگى گذشته گان 
تلخند بزنند. نیستند ببینند سقف هاى کوتاه و پنجره هاى 
کوچک چه بالیى بر سر سبک زندگى در سرزمین خشک 

ما آورده که امروز نیاز به توضیح بیشتر درباره اش نیست.
بارش برف وسط تابستان؟!

اگر به یک بــرج ســاز بگویى بــرادر من! این قفســى 
که تو دارى براى خلق ا... مى ســازى، مناســب زندگى 
در مناطق سردســیر اســت؛ نه در جایى که هنوز بهارش 
به آخر نرســیده، دما از 40 درجه هم رد مى شــود  و همه 
در عزاى تابســتانش مــى مانند. خب این قفــس اگر در 
آن گرمــاى طاقت ســوز و بى آب خنک نشــود که همه 

ســاکنانش در آن مى سوزند و جزغاله مى شــوند! و البته 
شــما مى دانید پاســخ به این گله گذارى چه خواهد بود؛ 
اینکه از کولر اســتفاده مــى کنیم. کانال کشــى برایتان 
مى کنیم با آخرین متد. هواى آپارتمانتان جورى خنک مى 
شود که اسکیموهاى قطب به آن غبطه بخورند! این کولرها 
از صبح تا شام و از شــام تا صبح هم که کار کنند، آب از آب 
ســیم پیچى ها و موتورهایش تکان نمى خورد وخالصه 
که 24 ساعته در خدمت شما خلق محبوس در سلول هاى 
آپارتمانى تان هستند که وسط تابســتان، لذت زندگى در 
زمستان را بچشــید. نگران کمبود آب هم نباشید، کسى از 
فردا خبر ندارد؛ یکهو دیدید وســط تیرماه برف آمد به قد 3 

متر که تا دو سال آینده ذخیره آب شهرتان تأمین مى شود!
اما هم این برج ســازها، هم خریداران آپارتمان و هم تبلیغ 
کنندگان آپارتمان نشــینى از  دهه هاى گذشته تا امروز، 
همه خوب مى دانند و خوب مى دانیم که ثمره دور شــدن 
از سبک زندگى اصولى در سرزمین هاى خشک، عاقبتش 
به جنگ آب ختم مى شــود! عاقبتش این مى شــود که 
وقتى مانند سال قبل و امســال، طبیعت از سر قهر برآید و 
چاه ها و سدها خشک شود، آن وقت به چنان جزع و فزعى 
مى افتیم که زندگى برایمان دشــوار مى شود؛ و تازه این از 

نتایج سحر است...
یادتان باشد مطابق الگوى بارشى در کشورى با آب و هواى 
ایران، معموًال از اواخر خرداد تا پاییز خبرى از بارندگى نیست 
و تازه چه کسى تضمین کرده در پاییز (و حتى در زمستان) 
بارش خواهیم داشت؟ با این دخالت هاى بشر در طبیعت و 
آنچه امروز اسمش را گذاشــته اند «تغییر اقلیم» کًال همه 
قواعد طبیعى به هــم ریخته؛ الگوى بــارش ها که جاى 

خودش را دارد.   
بیمار، درد، درمان، طبیب

اما حاال که همه پى برده ایم با منابع آبى مان چه کرده ایم، 
راه چاره چیست؟ یعنى در گرماى باالى 40 درجه کولر روشن 
نکنیم؟ یا آپارتمانمان را خراب و خانه اى با معمارى دهه 30 
و 40 برپا کنیم؟ خالصه که درد را گفتیم، درمانش چیست؟

اینجاست که بحث « اقناع افکار عمومى» پیش مى آید. یعنى 
مردم را قانع کنیم که باید کارى بکنند تا وضع بدتر از این نشود 
و چون نمى توانیم سبک زندگى را به حدود یک قرن قبل 
برگردانیم، بنابراین باید با کم آبى سازگار شویم. سازگار شدن 
با کم آبى هم الزمه اش ملغمه اى از تحمل پذیرى، کمى رفاه 
گریزى، یکدست شدن آحاد جامعه در شکل و شیوه استفاده از 
آب و در یک کالم، پذیرفتن این است که اگر وضع به همین 
منوال پیش برود چه بسا تا چند دهه دیگر به آب خوردنمان 

هم محتاج شــویم؛ روزى که اگر همه کولرهاى ایران هم 
خاموش شوند دیگر کار از کار گذشته است؛ همانطور که حاال 
وقتى به نیم قرن پیش مى نگریم افسوس مى خوریم که چرا 

گذاشتیم کار به اینجا بکشد.  
اما آیا مردم به این حد از «اقناع» مى رسند؟ براى نسل فعلى 
که نمى شود قول داد چون الاقل تا امروز نشانه اى از آن به 
چشم نمى خورد. اما یک کار مى شود کرد. از حاال اراده کنیم 
براى نسل آینده یک نقشه راه آبى طراحى کنیم. حالى شان 
کنیم کجا ایستاده ایم در حالى که باید کجا مى ایستادیم. به 
آنها بفهمانیم پاى حیات و ممات در میان است و این اصًال 

شوخى بردار نیست.
به آنها نشان دهیم سبک زندگى امروز مناسب مناطق خشک 
نیســت و حتى اگر هم نرمال بارندگى از میزان بلندمدتش 
بیشترشود باز کمبود آب خواهیم داشــت. برایشان تبیین 
کنیم که اگرچه نمى شــود براى خانه ســازى هاى امروز 
فکرى اصالحى کرد اما ســبک زندگى فردا باید تغییر کند 

و این گریزناپذیر است. 
نسل امروز باید نسل فردا را با خطرات جدى بحران آب 
آشنا کند. شاید «سازگارى با کم آبى» در زندگى امروز 
فقط در حدود حرف باقى بماند اما بقاى نسل آینده منوط 
به پذیرش همین اصل مهم اســت. امروز جبر و جریمه 
مى تواند مرهمى موقت بر زخم کم آبى بگذارد اما این 
شیوه تا ابد پاسخگو نیست. نســل آینده باید با شناخت 
خطرات جبران ناپذیرى که مى تواند به ســرعت بروز 
کند راه حل درست در شهرنشینى نوین را پیدا کند. این 
زخم کهنه اگر درمان دائمى نشود، چیزى از پیکر اصلى 

باقى نمى گذارد. 

به «سازگارى افکار عمومى با کم آبى» امید داشته باشیم؟ 

وسط تابستان برف نمى بارد!

هیأت مدیره  

آگهى دعوت سهامداران جهت 
تشکیل  مجمع عمومى عادى بطورفوق العاده

 و هیئت مدیره 
بدینوسیله از کلیه شرکاء/سهامداران شرکت سردخانه مقاوم سرد اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 17491 دعوت 
به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 08:00  و جلسه هیئت مدیره 
که در ساعت 10:00 مورخ 1400/04/06 و در محل شرکت به آدرس: (استان اصفهان - شهرك صنعتى جى -کوچه صحرا 

خیابان 11- فرعى 8 - پالك 27 -کد پستى 8159485871) تشکیل مى شود حضور بهم رسانند .
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطورفوق العاده:

1-انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- (تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال مالى  98) 
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

دستور جلسه هیئت مدیره:
1-تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره 2-تعیین شخص براى  امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 3- تعیین شــخص براى مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  

صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر 

همزمان با برگزارى پنجمین رخداد بررســى مســائل 
و چالش هاى روابــط عمومى ایران، مراســم اختتامیه 
جایزه صنعت روابط عمومى ایران برگزار و نشــان عالى 

روابط عمومى به خاطر عملکرد رسانه اى شرکت فوالد 
مبارکه به هــادى نباتى نژاد مدیر روابــط عمومى این 
شرکت اهدا شد. همچنین روابط عمومى شرکت فوالد 

هرمزگان جنوب نیز موفق به دریافت جایزه مســئولیت 
اجتماعى(کرونا) و انتشارات گردید.

هادى نباتى نژاد مدیر روابط عمومــى فوالد مبارکه در 
حاشیه این مراسم گفت: همه روابط عمومى ها باید تصویر 
واقعى و امید آفرین سازمان خود را به دور از منافع سیاسى 
و حزبى در جهت اعتماد مردم به کار بگیرند. به گفته وى، 
در کشور در اکثر حوزه ها  بعد از انقالب اسالمى تاکنون 
رشد چشمگیرى از فعالیت ها انجام شده و در حوزه فوالد 
نیز جهش بزرگى اتفاق افتاده که درپیام رهبرى نوروزى 

هم اشاره شد.
مدیر روابــط عمومى فــوالد مبارکه افــزود: برخى در 
سال گذشــته با کوته نظرى فقط با مصاحبه و هیاهوى 
رسانه اى مى خواستند این دستاوردها را به حاشیه ببرند که 
خوشبختانه موفق نبودند و نخواهند بود. در این میان ما 
وظیفه داریم از دستاوردهاى انقالب اسالمى دفاع کنیم. 
در حال حاضر کشور دچار شرایط سخت اقتصادى بوده و 
کمترین انتظار از برخى مسئولین، دقت در اظهار نظرهایى 
است که باعث شده بار بیشتر روى دوش نظام جمهورى 

اسالمى بگذارد.

کوته نظرى ها نمى تواند دستاوردهاى 
فوالد مبارکه را زیر سئوال ببرد

بستر مخابراتى براى برگزارى انتخابات در استان اصفهان 
فراهم است.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در جلسه بصیرتى انتخابات 
با اعالم این مطلب گفت: با تالش همکاران ما در مخابرات 
استان، کلیه هماهنگى هاى الزم جهت پایدارى سیستم 

در زمان برگزارى انتخابات صورت گرفته است.

اســماعیل قربانى با اشــاره به اهمیت زیرســاختهاى 
مخابراتى در رونــد برگزارى انتخابات اظهــار کرد: با 
توجه به لزوم استفاده از بســتر زیرساختهاى مخابراتى 
در زمان برگــزارى انتخابات، کلیه عوامــل اجرایى از 
جمله قسمت هاى فنى، پشتیبانى و پیمانکاران، از قبل 
از فرآیند برگزارى انتخابــات تا پایان آن در حالت آماده 

باش کامل قرار دارند.
وى افزود: باید کلیه هماهنگى هاى الزم با مســئولین 
برگزارى انتخابات در ســطح استان، توســط مدیران و 
روئساى مخابرات شهرستان ها صورت پذیرد تا ان شاء ا... 
با نهایت آمادگى شاهد حماسه حضور پرشور مردم عزیز در 

انتخابات پیش رو باشیم.

آمادگى بستر مخابراتى براى برگزارى انتخابات

  مهران موسوى خوانسارى |


