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چه زمانى نوشیدن آب باعث مرگ مى شود؟کوچ زودهنگام عشایر به اصفهانتلویزیون بخواهد «بچه مهندس 5» را هم مى سازیمدرگذشت 130 نفر از بهترین  هاى پرستارى چهلمین روز! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مراحل صحیح 
چک کردن قند 

خون چگونه است؟

پساب گاوخونى از مزارع سر در مى آورد؟
3

3

3

3

یکصد هزار نفر در اصفهان 
واکسن کرونا را 
دریافت کردند

میزان خسارت بارندگى  
اخیر به اصفهان

گران شدن نان در سال 
1400 ابالغ نشده است

5

امشب آفتاب 
طلوع مى کند؟

همه ما تصور مى کنیم که طریقه صحیح 
چک کردن قند خون با دستگاه گلوکومتر را 
مى دانیم؛ اما آیا در حقیقت همینطور است؟! 

در این مطلب مراحل صحیح چک کردن قند 
خون با دستگاه گلوکومتر را با یکدیگر مرور...

لیگ بیســتم کم کم در حال نزدیک شــدن به 
هفته هاى پایانى خــود بوده و تقابــل مدعیان 
قهرمانى به اوج خود رسیده است. در ادامه هفته 
بیست و دوم لیگ برتر دو مسابقه حساس امشب 
در تهران و اصفهان برگزار مى شــود؛ دو جدال 
حســاس و دیدنى بیــن تیم هــاى اصفهانى با 
سرخابى هاى تهران که نتایجش در صدر و قعر 

جدول اهمیت فراوانى دارد.
ســپاهان اصفهان در یکى از سرنوشــت ســازترین
 بازى هاى فصل امشب از ساعت 20 و 25 دقیقه در 
ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم فوتبال پرسپولیس 

تهران است. این مسابقه را...
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اولتیماتوم اعمال خاموشىاولتیماتوم اعمال خاموشى
مقام ارشد شرکت توزیع برق اصفهان مى گوید ابتدا درخواست مقام ارشد شرکت توزیع برق اصفهان مى گوید ابتدا درخواست 

کاهش مصرف به صورت داوطلبانه است اما اگر این اتفاق کاهش مصرف به صورت داوطلبانه است اما اگر این اتفاق 
انجام نشود، ناچار به اعمال خاموشى خواهیم شدانجام نشود، ناچار به اعمال خاموشى خواهیم شد
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بررسى صحت و سقم انتشار یک ویدیوى جنجالى در فضاى مجازى

هوتن شکیبا: تئاترى ها باید 
از کجا ارتزاق کنند؟

نیازمند به دنبال 
یازدهمین کلین شیت 

پیام نیازمند دروازه بان آماده سپاهان در این روزها حاال با آمار جالب 
توجهى به دنبال یازدهمین کلین شیت فصل مقابل پرسپولیس آماده 
است که قطعًا کار سختى پیش رو دارد. دروازه بان 26 ساله سپاهان 
در جام حذفى مقابل خوشه طالیى ساوه هم موفق شد بار دیگر در وازه 

خود را بسته نگه دارد. گلر اهل کرج سپاهان...
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در صفحه 5 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

چشم اصفهانى ها به جدال شبانگاهى سپاهان 
و ذوب آهن با پرسپولیس و استقالل

کروناى هندى در 
اصفهان گزارش 

نشده است

10 درصد مساحت اصفهان درگیر فرونشست خطرناك است
3

غایب بزرگ غایب بزرگ 
الکالسیکوى ایرانالکالسیکوى ایران

ح 
تر را 
ت؟! 
ن قند
مرور...
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان برنامه هاى گرامیداشت هفته 
هالل احمر در استان اصفهان را تشریح کرد. 

به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر استان اصفهان، على محمدهاشمى 
با تشریح برنامه هاى این هفته که از 18 تا 24 اردیبهشت امسال برنامه ریزى شده 
است، گفت : امسال شعار صلیب سرخ جهانى تحت عنوان توقف ناشدنى، شکست 
ناپذیر و مقایسه نشدنى است و بر این اساس شــعار یک قرن خدمات داوطلبانه 

مقایسه نشدنى براى هفته هالل احمر انتخاب شده است .
وى افــزود: خانــه هاى هــالل و آمــوزش همگانــى ، همدلــى مهربانانه ، 
امدادگرى،کاهش آالم بشرى ، ســالمتى، پویایى و حرکت ، سازمان تدارکات 
پزشکى و شرکت هاى تولیدى تابعه ، ایثار و ارزش ماندگار و خانواده بانشاط،جامعه 
سالم از جمله عناوینى است که براى هر روز از هفته هالل احمر تعیین شده است. 
محمدهاشمى تصریح کرد: دیدار با خانواده شهداى امدادگر و تکریم ایثارگران و 

غبار روبى مزار شهدا از جمله برنامه هاى این هفته مى باشد.
وى ادامه داد: افتتاح خانه هاى هالل ، جلســه وبینار با روساى خانه هاى هالل 

و افتتاح طرح مشــارکت اجتماعى داوطلبان محله محور درسکونتگاه هاى کم 
برخوردار از دیگر برنامه هاى این هفته در استان اصفهان خواهد بود.

به گفته مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان تجلیل ازمربیان طرح 
دادرس و حافظان قرآن کانــون دانش آموزى بصورت مجــازى، اهداى خون 
مستمر، مســابقه ضیافت عشق (نقاشــى ازســفره افطار)ویژه دانش آموزان و
غنچه هاى هالل و ویژه برنامه صلح ودوســتى در اشــعار موالنا توسط کانون 
دانشجویى دانشــگاه صنعتى اصفهان و آموزش قرآن ویژه کارشناسان جوانان 
بصورت مجازى بخش دیگرى از برنامه هاى این جمعیت در طول هفته هالل 

احمر سال 1400 مى باشد.
محمدهاشمى برگزارى مانور رژه خودروهاى امدادى و عملیاتى ، نشست خبرى 
با اصحاب رسانه،تجلیل از بازنشستگان همکار در سال 1399 و پویش هرخانه 
یک مسجد به منظور توزیع کمک هاى مومنانه در بین افراد نیازمند در راستاى 
طرح ملى هماى رحمت  را از دیگر برنامه هاى جمعیت هالل احمر استان اصفهان 

در این هفته عنوان کرد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تشریح کرد

برنامه هاى گرامیداشت 
هفته هالل احمر در استان اصفهان
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نایب رئیس شــوراى عالــى نظام پرســتارى گفت: به 
رغم تمام پیگیرى هاى ســازمان نظام پرستارى و تهیه 
آمار از پرســتارانى که تاکنون واکسن نزده اند همچنان 
هزاران پرستار در کشور موفق نشــدند در قبال بیمارى 
کرونا واکسینه شــوند، این در حالى است که در رفتارى 
تبعیض آمیز عده اى از مســئوالن اصرار دارند بر طبل 
جدایى پزشکان از سایر گروه هاى پیراپزشک و پرستاران 
بکوبند و با رفتارهــا و عملکــرد تبعیض آمیز موجبات 
دل شکستگى و ناامیدى پرســتاران و سایر گروه هاى 

پیراپزشکان را فراهم آورند. 
کورش نادرى گفت: جامعه پرستارى از یاد نخواهد برد که 

در این مدت عده اى از مسئوالن تنها از شهادت پرستاران 
براى رسیدن به مقاصد خود بهره بردارى کرده و عکس 

یادگارى گرفته و مصاحبه انجام داده اند. 
نادرى افــزود: این شــرایط در حالى اســت که جامعه 
پرســتارى بیش از 130 نفر از بهترین هاى خود را در راه 
حفاظت و صیانت از حریم امنیت سالمت جامعه تقدیم 
ملت بزرگ ایران کرده اســت و طى این مدت چند برابر 
شهداى پرستار نیز از اعضاى خانواده آنان به علت ابتال به 
کرونایى که توسط پرستاران به خانواده ها انتقال داده شد 
جان خود را از دست داده اند و تا پایان عمر احساس گناه و 

ندامت را براى کارکنان پرستارى به ارمغان آورده است.

رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
گفت: اگر تا ســوم خــرداد مذاکرات برجامــى به نتیجه 
نرســد طبق قانون لغو تحریم ها دوربین هــاى آژانس 
در مراکز هســته اى خاموش مى شــود. حجت االسالم 
مجتبى ذوالنورى با بیان اینکــه امیدواریم قفل مذاکرات 
شکسته شود و مسیر با ســرعت ادامه پیدا کند،ادامه داد: 
اگر این قفل شکســته نشــود طبق قانون راهبردى براى 
لغو تحریم ها،ســوم خــرداد ماه فرصت غربــى ها براى 
عمل به تعهدات خــود به پایان مى رســد. نماینده قم در 
مجلس با تأکید بر اینکه اولین اقــدام در صورت به نتیجه 
نرسیدن مذاکرات تا سوم خرداد عدم اجراى قطعى پروتکل 

الحاقى از ســوى ایران اســت، اضافه کرد: در حال حاضر 
دوربین هاى آژانس آفالیــن در حال فعالیــت در مراکز 
هسته اى کشورمان هستند، اگر تا سوم خرداد قفل مذاکرات 
باز شود آژانس مى تواند به محتواى این دوربین ها دسترسى 
داشــته باشــد. رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس تصریح کرد: اگر تا ســوم خرداد مذاکرات 
به نتیجه نرســد محتواى دوربین ها امحا و دوربین ها نیز 
خاموش خواهند شد. ذوالنورى گفت: پس از تاریخ تعیین 
شــده ایران پروتکل الحاقى را که داوطلبانه اجرا مى کرد 
دیگر اجرا نخواهد کرد اما بازرســان آژانس مى توانند به 

بازرسى هاى خود ادامه دهند.

روزنامه «گاردین» چاپ لندن 200 سالگى خود را جشن 
گرفت. انتشار این روزنامه 200 سال قبل در شهر منچستر 
بریتانیا و با نام «گاردین منچستر» آغاز شد اما سپس با 
انتقال دفتر آن به لندن، نامــش هم به «گاردین» تغییر 
کرد. «گاردین» از جمله روزنامه هاى مهم و تأثیرگذار 
جهان به شــمار مى رود. این روزنامــه متعلق به بخش 
خصوصى اســت و در «روزنامه نگارى مســتقل» نیز 

جایگاه مهمى دارد.
«گاردین» یک روزنامه تأثیرگذار اســت و بارها خبرها 
و گزارش و یادداشــت هاى آن منجر به تغییر قوانین و 
استعفاهاى متعددى شده اســت. «گاردین» و روزنامه 
نگاران آن تاکنون بسیارى از جوایز جهانى و در رأس آنها 

پولیتزر را کسب کرده اند.
 روزنامه بر اســتقالل خود تأکید دارد و بارها براى ادامه 
حیات دست به دامن مخاطبان خود شد و از آنها خواست با 
حمایت مالى از روزنامه از طریق کمک مالى و اشتراك، از 
روزنامه حمایت کنند. این روزنامه بارها گفته است مدیون 
کسى نیست؛ به مخاطبان وفادار خود تکیه دارد و براى 

نظرات سایر افراد باز است.
در یادداشتى به مناسبت 200 سالگى این روزنامه آمده 
است: روزنامه، روشى را ادامه مى دهد که به دنبال حقیقت 
باشد؛ قدرتمندان را به چالش بکشد و به خبرها و داستان 
سایر افراد و جامعه که مسائل و دغدغه هایشان به اندازه 

کافى از سوى مقامات شنیده نمى شود؛ اهمیت بدهد.
«گاردین» همچنین گفته است که 200 سالگى، پیرى 
پختگى براى این روزنامه است. این سن نه تنها بیشتر از 
سن بسیارى از کشورها و بیشتر از همه احزاب سیاسى 
اســت بلکه عمر هیچ موجود زنده اى در جهان به عمر 

«گاردین» نرسیده است.

روزنامه معموًال جمله «ســى بى اســکوت» ســردبیر 
«گاردین» بین ســال هاى 1872 تا 1929 را یادآورى 
مى کند که در ســال 1021 و به مناســبت صدسالگى 
روزنامه نوشت: «خیلى خوب است که با خوانندگان خود 
صریح باشیم اما بهتر این اســت که عادل باشیم.» این 
مقاله اســکوت تحت عنوان «100 سالگى» هم اکنون 
به مرجعى در سراســر جهان درباره نقشه ساخت رسانه 

مستقل تبدیل شده است.
«گاردین» در طول 200 سال فعالیت خود از یک هفته 
نامه در شهر منچستر به مؤسسه بزرگ رسانه اى با «اتاق 
خبر»هاى متعدد در بریتانیا، آمریکا، استرالیا، ده ها میلیون 
خواننده وفادار در سراســر جهان و بیش از 1/5میلیون 

حامى در 180 کشور جهان تبدیل شده است.
«کاثرین فینر» ســردبیر فعلى «گاردین» نیز نوشــت: 

«سئوال نخست در قرن ســوم روزنامه این است که در 
ایجاد خاطرات این فاجعه کووید19 (کرونا) ما چه نقشى 
مى توانیم ایفا کنیم. گزارش هاى ما - شــامل کلمات، 
عکس ها، ویدیوها، عکس و صدا - چه تأثیرى بر مبارزه 
براى فهم این همه گیرى و جهان جدیدى که آن را شکل 
داده خواهد داشت؟ چگونه نظر و تحلیل ما بر تصمیماتى 

که ما را به اینجا رساند؛ نورى خواهد تاباند؟»

ســخنگوى ســتاد ملى مقابله با کرونا درباره آخرین 
وضعیت بیمارى کووید- 19 در کشور توضیح داد.

علیرضا رئیســى درحاشــیه برگزارى جلسه ستاد ملى 
کرونا که با حضور رئیس جمهور و دیگر اعضا برگزار شد، 
گفت: در کشور به قله بیمارى رسیدیم و داریم از آن عبور 
مى کنیم که این موضوع ناشــى از تالش و همکارى و 
دقتى اســت که همه مردم در رعایت پروتکل ها انجام 
دادند. امیدوارم ایــن رعایت پروتکل هــا و تالش ها 

ادامه یابد و میزان بیمارى کمتر شــود و بیمارستان ها 
تخت هاى خالى بیشــترى پیدا کننــد. وى گفت: در 
مجموع گرچه روند بیمارى نزولى شده اما میزان بیماران 
بسترى بیمارستان ها زیاد است. اما در مجموع ورودى به 

بیمارستان ها کم شده است.
رئیسى درباره وضعیت رنگبندى شــهرها گفت: تعداد 
شهرهاى قرمز به 46، نارنجى به 263 و زرد به 139 شهر 

رسیده است و روند بیمارى رو به کاهش است.
وى ادامه داد: به این ترتیب روند بیمارى در 26 اســتان 
کامًال نزولى شده و در حدود پنج اســتان گرچه به قله 
نزدیک شدیم، اما روند نزولى سرعت نگرفته و امیدوارم 
در هفته آینده این روند به سرعت کاهشى شود و تعداد 

شهرهاى قرمز کمتر شود.
رئیســى همچنین گفت: شهرهاى خراســان شمالى، 
آذربایجان شرقى، هرمزگان و تهران به دقت و مراقبت 
بیشــترى نیاز دارند و گرچــه تقریبًا بــه اوج بیمارى 
رسیده اند، فعًال روند صعودى متوقف شده و دارد رو به 
کاهش مى رود. امیدوارم به زودى این استان ها هم از 

این وضعیت خارج شوند.

یکى از چهره هاى نزدیک به على الریجانى درباره احتمال 
کاندیداتورى وى در انتخابات آتى گفت: من از دل ایشان 
خبر ندارم ولى معتقدم به ســادگى نمى تــوان از کنار نام 

الریجانى عبور کرد و ایشان کاندیداى بالقوه است.
بهروز نعمتى، عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى 
دهم گفت: درباره کاندیداتورى باید شخصاً از خود ایشان 
بپرسید اما من جاى دیگرى هم گفتم که آقاى الریجانى 
یک کاندیداى بالقوه است و کسى نمى تواند این موضوع 
را انکار کند، البته حضور یا عــدم حضور آقاى الریجانى 
در انتخابات ریاست جمهورى بســتگى به خود ایشان و 

وضعیت موجود دارد.
وى درباره اظهارات اخیر محمدرضــا باهنر که حمایت 
بخشــى از اصولگرایان از الریجانــى را در صورت عدم 
کاندیداتورى حجت االســالم رئیســى رد نکرده است، 
تصریح کرد: به هر حال آقاى باهنر آدم سیاستمدارى است 
و اگر ایشان حرفى مى زند قابل اعتناست ولى به هر حال 
نظر من این است که آقاى الریجانى یک کاندیداى بالقوه 

براى انتخاباتى آتى محسوب مى شود.
نعمتى عنوان کرد: البته چندین بارى که با آقاى الریجانى 
درباره انتخابات صحبت کردیم، ایشان احتمال حضورش 
در انتخابات را نه رد کرد و نه تأیید. آخرین بار شاید 10 روز 
پیش بود که با ایشــان صحبت کردم ولى ایشان جواب 

درستى به ما ندادند.
عضو هیئت رئیســه مجلس دهم دربــاره برخى خبرها 
مبنى بر ســفر الریجانى به شــمال براى در امان ماندن 
از درخواســت هاى متعددى که براى کاندیداتورى وى 
مطرح مى شود، گفت: آنچه بنده خبر دارم این است که از 
طیف هاى مختلف سیاسى درخواست هاى فراوانى براى 
مالقات با ایشان مطرح مى شود و تاکنون خیلى ها نیز موفق 
به مالقات با ایشان شده اند اما آنچه من مى توانم بگویم این 
است که به راحتى نمى توان از کنار نام الریجانى عبور کرد.

روزنامه «دیلى میل» انگلستان در خبرى نوشت: ادکلن 
باعث مرگ «ناپلئون بناپارت» شده است. به نوشته این 
روزنامه، این نابغه نظامى هر ماه بیش از 50 شیشه ادکلن 

مصرف مى کرده است. 
ناپلئون بناپارت پنجم ماه مى 1821 در جزیره ســنت 
هلنا در تبعید درگذشت. در کالبدشــکافى علت مرگ 
را ســرطان معده ذکر کردند، اما بالفاصله نظریه هاى 

زیادى در این زمینه گفته شــد و برخى استدالل کردند 
که مرگ وى جعلى بــوده و عده اى نیــز گفتند وى را 
مسموم کرده اند. حاال 200 سال پس از حادثه، «پرویز 
هریس»، محقق برجســته دنیاى پزشکى نظر دیگرى 
دارد. وى مى گوید ناپلئون به طــور تصادفى با مصرف 
بیش از حد اســانس ها و ادکلن ها خود را مسموم کرده

 است.

اخیراً یک سریال نمایش خانگى که در مرحله پیش تولید 
قرار دارد، دست به اقدام قابل تأملى زده است.

ســرمایه گذار این ســریال که یک آکادمى سینمایى 
تأســیس کرده اســت، کالس یــک روزه بازیگرى با 
کارگردان ســریالش برگزار کرده! براى حضور در این 
کالس، مبلغ 600 هزار تومان از هر نفر گرفته مى شود 
تا اتود سه دقیقه اى بزنند. گفته اند که جوانان زیادى در 
سانس هاى مختلف براى حضور در این کالس بازیگرى 
یک روزه، ثبت نام کرده اند و در هر سانس 20 نفر حضور 

دارند. البته عوامل برگزارى این کالس اعالم کردند که 
تضمینى براى انتخاب شدن و بازى کردن هنرجوها در 

سریالشان به آنها داده نمى شود!
حال سئوال اینجاســت که این عمل، در کجاى دنیا به 
این شــکل اتفاق مى افتد که عالقه منــدان بازیگرى 
براى تست دادن به اسم کالس یک روزه، این مبلغ را 
پرداخت کنند؟ آیا عوامل این سریال نمى توانستند خیلى 
شرافتمندانه از عالقه مندان تست بازیگرى بگیرند و اگر 

مناسب بودند براى بازى در سریال انتخابشان کنند؟!

رئیس جمهور در جلسه ســتاد ملى مقابله با کرونا از یک 
عبارت انگلیســى براى تأکید بر وارادت واکســن کرونا 

استفاده کرد.
روحانى گفت:  بهترین واکســن اولین واکســن اســت؛
 the best one is the first one . هر واکسن مورد تأییدى 

که زودتر برسد باید استفاده کرد.
وى افزود: در این مقطع نیازمند وارد کردن واکسن هستیم، 

امیدواریم واکسن هاى داخلى، تابستان در اختیار مردم قرار 
گیرد.  ما در این مقطع نیازمند هستیم که واکسن خارجى 
وارد کنیم. برخى از دوستان اعالم کردند که واکسن هاى 
داخلى ما مى رسد و عجله نکنید که این حرف، حرف دقیقى 
نیست و بهترین واکسن، اولین واکسن است. هر واکسن 
مورد تأیید که رســید باید آن واکســن را فورى استفاده

 کرد.

درگذشت 130 نفر از 
بهترین  هاى پرستارى

دوربین هاى آژانس 
خاموش مى شود؟

پیرمرد شکست ناپذیر
فرماندار الیگودرز مى گوید: یک    ایسنا|
مرد 92 ســاله در این شهرستان کرونا را شکست 
داده است. ماشاءا... نعمتى تصریح کرد: آن گونه که 
کادر درمان بیمارستان مى گویند روحیه این شخص 
خوب بوده و با تحمل و مقاومت در برابر کرونا موفق 
شد پس از یک دوره کامل بیمارى را شکست دهد.

راه اندازى سامانه ثبت 
واکسن 

ســامانه ثبت رســمى     شبکه خبر  |
واکسیناســیون کرونا در ایران از دیروز (شــنبه) 
راه اندازى  شد. سامانه ثبت رسمى واکسیناسیون 
 salamat.gov.ir کرونــا در ایران بــه نشــانى
راه اندازى مى شــود. با راه اندازى این سامانه، افراد 
با وارد کردن کد ملى و شــماره همــراه از طریق 
پیامک زمان مراجعه براى تزریق واکسن به آنها 

اعالم مى شود.

برخورد صاعقه 
به زن شالیکار 

معاون    خبرگزارى صدا و سیما | 
درمان دانشگاه علوم پزشکى گیالن گفت : بانوى 
57 ساله اى که روز جمعه در روستاى گالش محله ، 
حوالى جیرده، هنگام کار بر روى زمین بر اثر برخورد 
صاعقه، به شدت مجروح شده بود، در راه انتقال به 
بیمارستان جان باخت. دکتر انوش دهنادى مقدم با 
بیان اینکه پنج زن شالیکار دیگر هم مصدوم شده 
و به کمک مأموران اورژانس به بیمارستان منتقل 
شــدند، افزود: این افراد پس از درمان سرپایى، از 

بیمارستان مرخص شدند.

رکوردداران آسم 
  ایسنا| رئیــس اداره بیمارى هاى مزمن 
تنفسى وزارت بهداشت درباره استان هاى رکورددار 
بیمارى آسم گفت: بر اســاس پیمایش ها، استان 
خوزســتان در صدر ابتال به آسم و آلرژى قرار دارد 
و پس از آن استان سیســتان و بلوچستان در رتبه 
دوم است. البته این رتبه بندى مربوط به جمعیت 
بالغین استان هاى مذکور است . در رتبه هاى بعدى 
استان هاى تهران، بوشهر، مرکزى و قم قرار داشتند.

ادامه اکران نوروزى
   روزنامه ایران | شــهرها هنــوز رنگ 
نارنجى نگرفته اند اما ســینماها خبر گشــایش 
شنیده اند. با این تصمیم فیلم هاى اکران نوروز یعنى 
«خورشید» ساخته مجید مجیدى، «هفته اى یک 
بار آدم باش» به کارگردانى شــهرام شاه حسینى، 
«الله» ساخته اسدا... نیک نژاد، «خون شد» ساخته 
مسعود کیمیایى و «تکخال» ساخته مجید مافى 
اکران عمومى شان را از سرمى گیرند. در ایام تعطیلى 
ســینماها زمزمه هایى درباره اکــران آنالین این 
فیلم ها شــنیده شــد اما صاحبان این آثار اعالم 
کردند منتظر بازگشایى سینماها مى مانند و پس از 
محک زدن وضعیت اکران به صورت جدى درباره 
زمان پیوستن به چرخه اکران آنالین تصمیم گیرى 

خواهند کرد.

مناقشه سر بهشت و عذاب
   روزنامه  خراسان | محمدتقى تقى زاده 
دادســتان عمومى و انقالب شهرستان دماوند در 
صفحه شخصى خود نوشت: «ســرایت چشم و 
هم چشمى هاى پوچ و تجمالت بى پایان به قبرهاى 
چند ده میلیونى و تصرف گورستان عمومى به عنوان 
ملک شخصى نتیجه طمع بى پایان و توجه بیش از 
حد به دنیاى دنى و غفلت از خداست. یقینًا سنگ 
قبر 300 میلیون تومانى بهشت کسى را تضمین 
نمى کند بلکه بر عذاب قبر او مى افزاید. به دهیارى ها 
اخطار مى دهم سریعًا براى برچیدن این تصرفات 
غیرقانونى گورستان هاى عمومى و مظاهر تفاخر و 
اشرافیت اقدام کنند.» کاربرى  نوشت: «سنگ قبر 
300 میلیونى بهشت را تضمین نمى کند ولى عذاب 

قبر هم نمى آورد دیگر!»

مبلغ فطریه اعالم شد
  شفقنا| دفتر آیت ا... سیســتانى میزان و مبلغ 
فطریه امسال (1400 هجرى شمسى / 1442 هجرى 
قمرى) را اعالم کرد. از آنجا که میزان زکات فطره براى 
هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن براى فطریه بدل از 
آرد 21 هزار تومان و براى فطریــه بدل از برنج ایرانى 
یکصد  هزار تومان و فطریه بــدل از برنج غیر ایرانى، 

75هزار تومان تعیین شده است.

زمان ثبت نام انتخابات
  ایسنا| قائم مقام دبیر شوراى نگهبان گفت: 
ثبت نام کاندیداهاى انتخابات ریاست جمهورى از 21 
اردیبهشت آغاز و به مدت پنج روز ادامه دارد. سیامک 
ره پیک افزود: بعد از ثبت نام، شوراى نگهبان پنج روز 
فرصت دارد که بررسى صالحیت ها را انجام دهد. البته 
در موارد ضرورى قانون گفته که پنــج روز دیگر هم 

مى تواند اضافه کند. 

حرف آخر را نمى زند
عباســعلى    خبرگزارى صدا و سیما | 
کدخدایى، سخنگوى شــوراى نگهبان در واکنش به 
این سئوال که آیا حرف آخر را در شوراى نگهبان یک 
فرد یعنى آیت ا... جنتــى مى زنند تصریح کرد: خیر، به 
حساب جایگاه و اینکه اگر آیت ا... جنتى بخواهد کسى 
تأیید مى شود اصًال اینگونه نیست و من خودم گاهى در 
جلسات با حاج آقا مخالفت مى کنم، ایشان و سایر اعضا 

هر کدام یک رأى دارند.

نامزدى جلیلى جدى است
ســعید جلیلى این روزها در صدر    نامه نیوز|
اخبار است. یک روز بخاطر فعال شــدن حامیانش و 
رســیدن اخبارى از کلید زدن فعالیت هاى انتخاباتى. 
یک روز هم بخاطر مواضعش در سیاست خارجى که از 
قضا به انتخابات هم بى ربط نیست.  هرچه باشد جلیلى 
از مدت ها قبل یک نامزد بالقوه براى حضور در انتخابات 
1400 بوده و حاال که سیاســت خارجى در مرکز توجه 
است و احتماًال نقشى محورى هم رقابت هاى انتخاباتى 
پیش رو داشته باشد، نامزدى جلیلى بیش از قبل مورد 

توجه است. 

ظریف به مجلس مى رود
محمدجواد ظریف امروز یک    دیده بان ایران|
شنبه (19 اردیبهشت ماه) در جلسه کمیسیون امنیت 
ملى سیاســت خارجى مجلس حضــور خواهد یافت. 
موضوع جلسه اعضاى کمیســیون درباره توضیحات 

ظریف در خصوص فایل صوتى درز پیدا کرده است. 
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روزنامه «گاردین» 200 ساله شد

الریجانى آمدن خود را رد و یا تأیید نمى کندد ر حال عبور از قله کرونا هستیم

علت مرگ «ناپلئون بناپارت» معلوم شد!

پول مى گیرند اما نقش نمى دهند! 
روحانى انگلیسى حرف زد!
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صندوق هاى رأى
 باید بیشتر شود

حسین سیستانى فرماندار اصفهان گفت: به دلیل شیوع 
بیمارى کرونـا و برگـزارى انتخابات سـیزدهمین دوره 
ریاست جمهورى و ششمین دوره شوراهاى شهر و روستا، 
تعداد صندوق هاى اخذ رأى باید افزایش یابد که این امر 

مستلزم برقرارى نظم و امنیت و توجه بیشترى است.  

محورهاى اصلى
 مسدود مى شود

حجت ا...غالمى سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا 
در اصفهان اظهار کرد: مقرر شد سفرها در فاصله زمانى 
21 تا 25 اردیبهشت که تعطیالت عید فطر است ممنوع 
باشد و براى جلوگیرى از هرگونه سفر، محورهاى اصلى 
تردد به استان اصفهان را مسدود و به شدت با متخلفان 

برخورد مى کنیم.

بازدید دادستان از 
مجتمع کارگاهى 

به گزارش روابط عمومى نمایندگى بنیاد تعاون زندانیان 
استان اصفهان؛ دادسـتان عمومى و انقالب اصفهان به 
صورت سرزده از مجتمع کارگاهى ویالشهر بازدید کرد. 
طى این بازدید، با حضور سعیدى رییس زندان اصفهان و 
سیدنطنزى مدیر نمایندگى اصفهان، مشکالت زندانیان 
و موانع تولید مجتمع کارگاهى ویالشـهر مورد بحث و 

بررسى قرارگرفت.

باغ گل هاى اصفهان باز است
مدیر عامل سـازمان پارك ها و فضاى سـبز شـهردارى 
اصفهان گفت: بر اسـاس مصوبات ستاد اسـتانى کرونا 
و اعالم مدیریت بحـران و پدافند غیرعامل شـهردارى 
اصفهـان، بـاغ  گل هـا بازگشـایى شـده اسـت. فـروغ 
مرتضایى نژاد اظهار کرد: پروتکل هاى بهداشتى در باغ 
گل ها کامل رعایت مى شـود و اسـتفاده از ماسک براى 

مراجعه کنندگان الزامى است. 

سرویس دستگاه کلر زن 
به همت کارکنان حوادث واحد بهره بردارى و توسعه آب 
منطقه نجف آباد، دستگاه کلر زن چاه آب شرب روستاهاى 
رحمت آباد و فیلور از توابع بخش مرکزى این شهرستان، 

سرویس و دوباره در مدار بهره بردارى قرار گرفت.

دیدار با کارگران آبفا
به گزارش روابط عمومى آبفاى شاهین شهر، سرپرست 
آبفاي شـاهین شـهر در آسـتانه روز کارگر بـا حضور در 
سـاختمان حـوادث فاضـالب از نزدیـک با کارگـران و 
کارکنان واحد بهـره برداري و توسـعه فاضالب منطقه 

شاهین شهر دیدار و گفت  و گو کرد. 

تمدید لغو طرح زوج و فرد 
رییس پلیس راهور اصفهان گفت: لغو طرح ترافیکى زوج 
و فرد تا پایان هفته جارى در کالنشـهر اصفهان تمدید 
شـد. سـرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: طرح 
زوج و فـرد در کالنشـهر اصفهان که بر اسـاس مصوبه 
سـتاد کرونا اسـتان از اول اردیبهشت امسـال و با هدف 
کاهش حجم سـفرها با حمل و نقل عمومى در 2 نوبت 
به مدت 17 روز لغو شـده بود، تا یک هفتـه دیگر و تا 25 

اردیبهشت تمدید شد.

هوا ناپایدار است
کارشناس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان از فعالیت 
امواج ناپایـدار در دو روز آینـده بر روى اسـتان خبر داد و 
گفت: بر این اساس هوا در بیشتر مناطق نیمه ابرى، گاهى 
افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید، رگبارهاى بهارى و رعد 
و برق خواهد بـود. ابراهیم هنرمند افزود: بر این اسـاس 
وضعیت جوى در بیشتر مناطق نیمه ابرى، گاهى افزایش 

ابر و وزش باد نسبتا شدید پیش بینى مى شود.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت کرونا ویروس در اســتان اصفهان، شیوع 
کرونا هندى، تغییر وضعیت رنگ بندى و موج جدید کرونا 

توضیحاتى ارائه داد.
آرش نجیمى اظهار کرد: آمار ابتال و بسترى بیماران مبتال به 
کرونا در استان از هفته گذشته با شیب مالیم در حال کاهش 
است، اما همچنان بیش از 2 هزار بیمار در بیمارستان هاى 

استان بسترى هستند.
وى تصریح کرد: تاکنون در استان اصفهان ابتالى کرونا 
ویروس با جهش هندى نداشــته ایم اما در دیگر استان ها 
شیوع آن اعالم شده است. سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان خاطرنشان کرد: میزان شــیوع ویروس کرونا در 
استان اصفهان در هفته گذشــته بین 35 تا 40 درصد بوده 
و حدود 37 درصد آزمایش کرونا مثبت بوده است، در حال 
حاضر تعداد موارد فوتى ناشى از کرونا نیز حدود 30 نفر در 
روز است. وى ادامه داد: بیمارستان الزهرا(س) بار استان را به 
عنوان بیمارستان مرجع کرونا بر دوش مى کشد و بیمارستان 
غرضى نیز ریفرال کرونا اســت، بیمارستان خورشید هم 
بیماران کرونا ویروس را پذیرش مى کند، بیمارانى که شرایط 
عمومى آن ها مساعد باشد به بیمارستان صحرایى منتقل 
مى شوند، البته سایر بیمارستان هاى استان نیز بیمار کرونایى 

دارند و به بیماران کرونا خدمت رسانى مى کنند.

معاون امور بازرگانى ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
اصفهان گفت: افزایش قیمت نان منوط به تصمیم گیرى 
کارگروه آرد و نان کشــور است و سال جارى تا این لحظه 

مصوبه اى در این باره ابالغ نشده است.
اسماعیل نادرى اظهار داشــت: تاکنون هیچ مصوبه اى 
درمورد افزایش قیمت نان و آرد کــه جزو مواد اصلى نان 
است از تهران به ما ابالغ نشده و هیچ تصمیمى در این باره 

گرفته نشده است.
وى با بیان اینکه افزایش قیمت نان منوط به تصمیم گیرى 
در کارگروه آرد و نان کشور است، افزود: با توجه به باالرفتن 
هزینه هاى تولیــد نان از جمله حقوق و دســتمزد نیروى 

انسانى، افزایش نرخ انرژى و سایر مواد اولیه در سال جارى، 
هر گونه ایجاد تغییر در نرخ نان ابتدا باید در کارگروه ملى 
آرد و نان مصوب شده و پس از آن به استاندارى هاى کشور 

نیز ابالغ کنند.
معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت تصمیم گیرى کارگروه 
ملى درباره تغییر نرخ آرد و نان و ابالغ به اســتاندارى ، این 
موضوع در کارگروه هاى متناظر آن در اســتان بررســى 
مى شــود اما تا این لحظه هنوز هیچ ابالغى براى افزایش 

قیمت نان نداشتیم.
قیمت نان مهرماه سال گذشته 20 درصد افزایش یافت.

گران شدن نان در سال 1400 
ابالغ نشده است

کروناى هندى در اصفهان 
گزارش نشده است

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
بارش هاى اخیر بیــش از 120 میلیارد تومان به ویژه 
محدوده شرق و شــمال این استان خســارت برجا 

گذاشت.
منصور شیشه فروش افزود: بر اثر بارندگى سه شنبه و 
چهارشنبه هفته گذشته در نوار شمالى و شرقى استان، 
خسارت هایى به شهرستان هاى خور، کاشان، نطنز، 

اردستان، بخشــى از جرقویه سفلى و محور ارتباطى 
برخوار و بخش چوپانان در شهرستان نایین وارد شد.

وى اضافه کرد: بیشترین خسارت وارد شده براساس 
ارزیابى هاى صورت گرفته توسط گروه هاى ارزیاب 
اداره راهدارى، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزى مربوط 
به روستاهاى بیاضه، چاهملک، مهرجان،  بازیاب و 

هفتومان در خور و بیابانک است.

میزان خسارت بارندگى  اخیر به اصفهان 

تولید محصوالت کشاورزى در اصفهان با استفاده از پساب 
رهاسازى شده براى تاالب گاوخونى در حالى نگرانى زیادى 
براى شهروندان ایجاد کرده که مرکز بهداشت استان  و آب 

منطقه اى این موضوع را تکذیب مى کنند.
در حالى که این پســاب قابل اســتفاده براى گیاهان مثمر 
نیست اما یک شاهد عینى ساکن شرق اصفهان که نخواست 
نامش فاش شود به  «مهر» گفت که با وجود نبود آب، برخى 
کشاورزان امسال نیز در پایین دست سد تنظیمى رودشتین 
گندم و جو کاشــته اند و اراضى مجاور رودخانه تا چشم کار 
مى کند سرسبز است، برخى کشاورزان چاه آب داشتند و در 
برخى مناطق مانند فساران و تیمیارت فاضالب را مستقیم 

برداشت مى کنند.
وى افزود: اگر چه اعالم مى شود که این افراد از پساب داخل 
رودخانه برداشت نمى کنند اما دیده شده برخى براى آبیارى 

شب ها از پساب رودخانه برداشت کرده اند.
پس از انتشــار آخرین کلیپ از جریان پســاب کف آلود در 
رودخانه زاینده رود در محدوده اشکاوند (شرق اصفهان) در 
روز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه که در آن فردى گفته بود 
این پساب براى آبیارى سبزى و صیفى در این منطقه استفاده 
مى شود، دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزان اصفهان با انتشار 
ویدئویى به این موضوع واکنش نشان داد و اعالم کرد که این 
پساب مربوط به تصفیه خانه جنوب شهر اصفهان بوده و بیش 
از سه دهه است که پساب تصفیه شده وارد رودخانه مى شود.

وى ادامه داد: رودخانه ها ظرفیتى دارند که به نسبت حجم آبى 
که در آنها جارى است مى توان حتى پساب خام هم وارد کنند 
ولى رودخانه زاینده رود هم اکنون خشک بوده و جریان پساب 
پیدا است ولى پساب موجود تصفیه شده و به سمت گاوخونى 
جارى است و بخشى از آن نیز در زمین نفوذ مى کند و به هیچ 

وجه برداشت مستقیم نمى شود.
دبیر اجرایى نظام صنفى کشاورزان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در کلیپ گفته شده این پساب براى سبزى و صیفى استفاده 
مى شود اما اینگونه نیست زیرا اگر جاى دیگرى پساب مستقیم 

استفاده شده باشد ارتباطى به پســابى که در رودخانه جارى 
است، ندارد و افرادى که ســبزى و صیفى استفاده مى کنند 
مطمئن باشــند که این دروغ محض است چراکه این اتفاق 

دستکم براى پسابى که در رودخانه جارى است، نمى افتد.
در همین ارتباط سید مهدى میرجهانیان، مدیر بهداشت 
محیط مرکز بهداشــت اســتان اصفهان نیز برداشت 
پســاب از زاینده رود براى آبیارى مزارع کشــاورزى را 
کذب دانست و اظهار داشــت: با توجه به وظایف ذاتى 
ارگان هاى مختلــف در رابطه با هر نــوع تهدید علیه 
بهداشت عمومى جامعه و محیط زیست، موضوع آبیارى 
محصوالت کشاورزى با پساب هاى فاضالب یا در موارد 
معدودى فاضالب هاى تصفیه نشده، متولیان ویژه دارد 
و برخى دستگاه ها از جمله سازمان محیط زیست و جهاد 
کشــاورزى در این موضوع جایگاه ویــژه دارند و مرکز 

بهداشت استان ناظر ویژه است.
همچنیــن معــاون بهبــود تولیــدات گیاهى ســازمان 
جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان گفت: این پساب طبق 
صحبت هایى که شده بود با انجام فیلتر اولیه پساب در مسیر 
رودخانه جریان یافته تا به تغذیه منابع آب زیر زمینى کمک 
کند اما قرار نبوده که براى محصوالت کشــاورزى استفاده 
شود، از یک سو الگوى کشت و محصول غالب این منطقه 
گندم و جو و گیاهان چند ســاله مانند یونجه بوده است و از 
سوى دیگر سازمان جهاد کشاورزى هرگز با کاشت سبزیجات 
و صیفى جات در این منطقه موافق نبوده و نیست زیرا سالمت 

و امنیت غذایى جامعه مطرح است.
اصغر رســتمى در عین حال تصریح کرد: پساب به عنوان 
یک منبع آب رو به افزایش اگر طبق برنامه ریزى هاى الزم 
و تصفیه هاى تکمیلى، استانداردسازى شود به صورتى که 
بتوان در بخش کشاورزى اســتفاده کرد به نظر مى رسد که 
جهاد کشاورزى و کشاورزان منع و محدودیتى نداشته باشند 
اما اینکه بصورت پساب خام برداشت شود، بهداشت عمومى 

و امنیت غذایى جامعه را تهدید مى کند.

در همین ارتباط کمــال حیدرى معاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشکى اصفهان در مصاحبه اى اظهار داشت: اکنون 
جسته و گریخته مى شنویم یا مى بینیم که از پساب در مزارع 
استفاده مى شود زیرا کشاورزان از یک سو با کمبود آب روبه 
رو هستند و از سوى دیگر مى بینند کانال هاى انتقال پساب 
از کنار مزرعه هایشان مى گذرد و اجازه استفاده از آن را ندارند. 
در صورتى که اگر شــرکت آب منطقــه اى بتواند خروجى 
تصفیه خانه ها را به اندازه استاندارد برساند، نه کشاورز ضرر 

خواهد کرد و نه مردم.
وى با بیان اینکه مصرف سبزى و صیفى جات که با پساب 
فاضالب آبیارى مى شــوند پیامدهاى بســیار بدى مانند 
بیمارى هاى صعب العالج به ویژه ســرطان ها را به دنبال 
دارد افزود: بار میکروبى پسابى که اکنون از تصفیه خانه هاى 
فاضالب بیرون مى آید صددرصد باالتر از میزان استاندارد 
است و با وجود این کشاورزان آن را به صورت غیرقانونى و 
پنهانى استفاده مى کنند. نظارت هاى مداوم مسئوالن استانى 
و جمع آورى موتورهاى پمپاژ پســاب نیز تاکنون نتوانسته 

کشاورزان را از این تخلف منصرف کند.
در همین حال سرپرست شرکت آب منطقه اى اصفهان در 
پى انتشار فیلم در فضاى مجازى مبنى بر کشت صیفى جات 
با پساب، گفت: هیچ برداشت مستقیمى از تصفیه خانه جنوب 

اصفهان براى مصارف کشاورزى انجام نمى شود.
حسن ساســانى در این باره توضیح داد: پساب تصفیه خانه 
جنوب اصفهان پس از تصفیه توسط شرکت آب و فاضالب 
در پایین دست بند آبشار و به قصد انتقال به تاالب گاوخونى به 
منظور تأمین نیاز زیست محیطى آن و نه استفاده کشاورزى 

رهاسازى مى شود. 
وى با بیان اینکه همواره با برداشــت کنندگان مستقیم که 
غیرمجاز تلقى مى شــوند، برخورد قانونى مى شود، افزود: 
صحت فیلم منتشر شده در فضاى مجازى تکذیب مى شود و 
هیچ برداشت مستقیمى از این پساب براى مصارف کشاورزى 

انجام نمى شود.

بررسى صحت و سقم انتشار یک ویدیوى جنجالى در فضاى مجازى

پساب گاوخونى
 از مزارع سر در مى آورد؟

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از اسکان 
35 درصد از عشــایر ایل بختیارى و قشقایى در منطقه 
فریدون شهر و ســمیرم خبر داد و گفت: باوجود اعالم 
به تعویق انداختن کوچ عشــایر به علــت کرونا و فقر 

پوشش هاى گیاهى،عشایر وارد استان شدند.
منصور شیشــه فروش ادامه داد: به عشایر اعالم کرده 
بودیم تقویم کــوچ را به علت شــرایط کرونــا و فقر 
پوشش هاى گیاهى به تعویق بیاندازند، اما زودتر آمدند و 
در حال حاضر 35 درصد از عشایر ایل بختیارى و قشقایى 

در منطقه فریدون شهر و سمیرم اسکان پیدا کردند.
شیشه فروش تصریح کرد: در 20 گلوگاه تیم گذاشتیم 
که آنها را کنترل کنند،  عشایر در استان اصفهان در 300 
نقطه استقرار پیدا مى کنند، جامعه عشایرى استان داراى 

یک میلیون واحد دامى هســتند که حدود 12 هزار تن 
گوشت قرمز ساالنه تولید مى کنند.

وى با اشاره به اینکه عشــایر استان اصفهان داراى 23 
هزار هکتار اراضى کشــاورزى هستند و یک میلیون و 
350 هزار هکتار مرتع را بهره  بردارى مى کنند، خاطرنشان 
کرد: عشــایر اســتان 65 هزار تن در سال محصوالت 
زراعى، 140 هــزار تن محصوالت باغــى، 7 هزار تن 
لبنیات، 700 تن عســل و 30 هزار مترمربع گلیم تولید 

مى کنند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان افزود: 
هماهنگى هایى براى ارائه خدمات پشتیبانى به عشایر از 
جمله تامین آب شرب براى دام و انسان توسط تیم هاى 

آبرسانى سیار در منطقه انجام شده است.

کوچ زودهنگام عشایر به اصفهان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: در سال آبى گذشته به دلیل کمبود بارش 
حدود 35 درصــد از ظرفیت نیروگاه هــاى آبى را کمتر 
خواهیم داشت، اگر سال گذشته مى توانستیم از 10 هزار 
مگاوات ظرفیت نیروگاه هاى آبى اســتفاده کنیم امسال 

کمتر از 7 هزار مگاوات از آن را مى توانیم استفاده کنیم.
مهدى ثقفى اظهار کرد: اگــر بخواهیم در فاصله زمانى 
خرداد تا آخر مرداد از خاموشــى ها جلوگیرى کنیم باید 
در ساعات اوج بار (12 ظهر تا 5 بعد از ظهر) بیش از سال 

گذشته مشترکان، مصرف خود را کاهش دهند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: در استان اصفهان نیز که پتانسیل باالیى 
وجود دارد از همه مشترکان خواستاریم در این ساعات اوج 
مصرف مصرف وسایل برقى را به حداقل میزان ممکن 
کاهش دهند و هر یک ساعت یک بار، در حدود 20 تا 30 

دقیقه کولر را خاموش کنند.

ثقفى افزود: از تمام صنایع و کشاورزان که مصارف برق 
باالیى دارند درخواست مى شود، برنامه ریزى کنند بخش 
عمده اى از مصارفشان را در خارج از این ساعت انجام دهند 
به طورى که بار مصرف صنایع به سایر ساعات شبانه روز 
منتقل شود، از حوزه صنعت نمى خواهیم در سال تولید و 
مانع زدایى ها تولید را کاهش دهند اما درخواست داریم که 
ساعات کارى خود را در فاصله خرداد تا انتهاى مرداد از 5 

صبح تا یک بعد از ظهر تعریف کنند.
وى ادامه داد: صنایع تک شــیفت مى توانند این کار را به 
راحتى انجام دهند و در صورتى که این طرح را پیاده سازى 
کنند هزینه تهیه نهار کارمندان را نیز نخواهند داشــت. 
بخش زیــادى از مصرف برق اســتان در بخش صنعت 
است، بیشتر صنایع نیز تک شــیفت بوده که مى توانند با 
تغییر ساعات کارى خود و جبران کاهش ساعات کارى در 
سایر فصول، کمک شایانى به مدیریت مصرف برق کنند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق استان 

اصفهان گفت: در وزارت نیرو براى هر استان سقف پیک 
بار مشخص شده است هر استانى از این سقف عبور کند، 

خاموشى سراسرى در آن اعمال مى شود.
ثقفى افزود: همه اصناف ساعت یک عصر تعطیل کرده و 
6 عصر مجدد شروع به کار کنند تا در این فاصله بخشى از 
مصرف برق کاسته شود. صنایع سه شیفت نیز الزم است 
در این ساعات مصارف خود را به حداقل برسانند. چاه هاى 
آب کشاورزى نیز مى توانند با شرکت در طرح برق رایگان 
و خاموش کردن موتور چاه از ســاعت 12 تا 17 در سایر 

ساعات برق رایگان دریافت کنند.
وى ادامه داد: ابتدا درخواست کاهش مصرف از مشترکان 
به صورت داوطلبانه انجام مى شود، اما اگر این اتفاق که 
شامل همه کشاورزان و صنایع مى شود انجام نشود، ناچار 
به اعمال خاموشى خواهیم شد و در این شرایط مشترکانى 
که همکارى الزم را نداشــته اند ابتدا شــامل خاموشى 

خواهند شد.

اولتیماتوم اعمال خاموشى

کارشــناس مســوول مراقبت بیمارى کرونا معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: بیش 
از یکصد هزار نفر در این استان تاکنون واکسن کرونا را 
دریافت کردند که شایعترین عوارض در بین آنها مانند 
عالئم ســرماخوردگى از جمله تب، بدن درد و سر درد 

بوده است.
مهدى فارسى روز شنبه در گفت و گوى زنده که از طریق 

فضاى مجازى انجام شد، افزود: 
با بیان اینکه درزمان حاضر واکســن سینوفارم چین به 
اصفهان رسیده و واکسن آسترازنکا به افراد باالى 50 
سال تزریق مى شود، خاطرنشان کرد: تا کنون 9 واکسن 
کرونا در دنیا به تولید و توزیع رسیدند که چهار نوع از آنها 
وارد کشورمان و استان اصفهان شده و شامل اسپوتنیک 
وى روسى، سینوفارم چینى، بهارات هند و آسترازنکاى 

کره جنوبى است.
مدیر اجرایى کارآزمایى بالینى واکسن پاستور در اصفهان 
با اشــاره به اینکه تاکنون استقبال خوبى از مرحله سوم 
آزمایش بالینى واکسن کرونا پاستور (واکسن مشترك 
ایران و کوبا) در این اســتان صورت گرفته است، گفت: 
تاکنون دو سوم این طرح در اصفهان اجرا شده است و 
حدود 2 هزار داوطلب آن را دریافت کردند و پیش بینى 
مى شود تا عید فطر سهمیه سه هزار واکسن تکمیل شود.

فارسى با بیان اینکه در بین داوطلبانى که تاکنون واکسن 
کرونا پاستور را دریافت کردند عوارض جدى نداشتیم، 
افزود: اگر افراد داوطلب امروز هم براى شرکت در این 
طرح ثبت نام کنند در فهرســت انتظار قرار مى گیرند 
و 10 درصد افراد حاضر در ایــن مطالعه باید باالى 65 

سال باشند.

یکصد هزار نفر در اصفهان
 واکسن کرونا را دریافت کردند

مدیرکل زمین شناســى اصفهان گفــت: با توجه به 
آخرین مطالعات صورت گرفته حدود 10 هزار کیلومتر 
مربع استان اصفهان بالغ بر تقریباً 10 درصد به صورت 

بسیار جدى و خطرناك درگیر فرونشست شده است.
رضا اسالمى با بیان این که از مجموع 35 دشت استان 

27 دشت ممنوعه و یا ممنوعه بحرانى هستند، از آن 
به عنوان زنگ خطرى براى اســتان یاد کرد و افزود: 
متأسفانه اوضاع در دشــت هاى گلپایگان، نجف آباد، 
مهیار شمالى، مهیار جنوبى-دشت آسمان، اردستان، 
اصفهان-برخــوار، بادرود-خالدآباد، مورچه خورت و 

دامنه- داران از بحران نیز فراتر رفته است.
اسالمى، ضمن خطرناك توصیف کردن اعداد اعالم 
شده از سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور 
با اســتفاده از داده هاى حاصل از پــردازش تصاویر 
رادار در ســال هاى 95 تا 99، تصریح کرد: مى توان 
به منطقه مشــکات و سن سن با 
نــرخ 9 تــا هشــت، ابوزیدآباد با 
نرخ 14، رهنــان اصفهان 18/5، 
خوراسگان اصفهان 17، حبیب آباد 
16، مهیار اصفهان 12، نجف آباد 
12، گلپایــگان 19، دامنه–داران 
10 تا 9 ســانتى متر در سال اشاره 
کرد و این در حالى  است که در دنیا 
نرخ نزدیک به 1 سانتى متر در سال 

بحرانى است.
وى گفــت: در ســال 95 تنها دو 
درصد مساحت استان بالغ بر دو هزار و 900 کیلومتر 
مربع درگیر فرونشســت بود در حالى که متأسفانه با 
توجه به آخرین مطالعات صورت گرفته حدود 10 هزار 
کیلومتر مربع استان بالغ بر تقریباً 10 درصد به صورت 

بسیار جدى و خطرناك درگیر فرونشست شده است.

10 درصد مساحت اصفهان درگیر فرونشست 
خطرناك است
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چه بسیار بازیگرانى که فرزندانشان را از دنیاى هنر دور نگه داشتند وچه بسیار 
که آنها را تشویق هم کردند. مونا فرجاد یکى از همین هاست، همین فرزندها. 
او چشم که باز کرد، پدرش(جلیل فرجاد) بازیگرمطرحى بود، چه در عرصه 
تئاتر، چه سینما و چه تلویزیون. او و خواهر بزرگترش مارال، تمام 
جنبه هاى این دنیاى فریبنده اما دشــوار رادیدند و بزرگ 
شدند،او مى توانست به سمت رشته اى دیگر برود اما 
بازیگرى را انتخاب کرد و ماند. موفق شد و به راهش 
ادامه داد. مونا فرجاد این روزها در فضاى مجازى 
به اجراى نمایش (مونولوگ) مشغول است. این 

روایت اوست از چگونگى بازیگر شدنش.
خانم فرجاد! از چه زمانى به بازیگرى 

عالقه مند شدید؟
من خیلى بچه بودم که با پدرم مى رفتم ســر 
فیلمبردارى. دارم فکر مى کنم پدرم 
(جلیل فرجــاد) چه حوصله اى 
داشــت که دو تا بچه کوچک 
را بــا خودش ســر کار مى برد. 
یادم است پنج یا شش سالم بود 
که براى اولین بــار در مجموعه 
تلویزیونى «حکایتــى و حکمتى» 
به کارگردانى مجتبى یاسینى بازى 
کــردم. یک ســریال اپیزودیک 
بود و هر قســمت یک داستان 
تاریخى. آن ها دنبال یک پسر 
بچه مى گشتند ولى پیدا 
نمى کردنــد. من آن 
جسارتش  موقع 
را داشتم و 
خودم 

را به پدرم پیشنهاد دادم. پدرم به آقاى یاســینى گفت مونا مى تواند بازى کند. 
روزى که براى اولین بار مى خواستم ســر فیلمبردارى بروم پدرم کار داشت و 
نمى توانست همراه من بیاید. آن روز یک پاترول زرد به جلوى در خانه ما آمد و 

من را سر صحنه فیلمبردارى برد.
از همان دوران بچگى از بازى کردن ترســیدید یا مزه 
آن به زیر زبان تان رفت و خوش تان آمد و ادامه دادید؟

یک ترســى همیشــه با من همراه بوده و هیچ فرقى هم نمى کند. با هر کارى 
که قرارداد مى بندم و قرار است جلوى دوربین بروم ضربان قلبم زیاد مى شود. 
وقتى با پدرم بیرون مى رفتم و مى دیدم که هر بار با آدم هاى جدید کار مى کند، 
برایم جالب بود. راستش شهرت برایم دلچسب بود. آن موقع اوج شهرت پدرم 
بود و همه پدرم را مى شــناختند. حتى مى توانم بگویم 99 درصد مردم به پدرم 
لطف مضاعفى داشــتند. طعم شهرت و عشــقى که مردم مى دادند شیرین و 

دوست داشتنى بود. در آن دوران به شهرت رسیدن و محبوب شدن سخت بود.
اگر دختر جلیل فرجاد نبودید هم بازیگر مى شدید؟

نمى شدم! اگر پدرم پزشک بود حتماً این رشته را دنبال مى کردم چون احتماال به 
پزشکى عالقه مند مى شدم. مهندسى معمارى و دندانپزشکى را خیلى دوست 

داشتم.
 پدرتان از اینکه شما بازیگر شــدید خوشحال بود و 

تشویق تان مى کرد یا مخالف بود؟
مادر مــن هیچ وقت مخالف انتخاب هــاى ما از جمله شــغل مان نبود. اصوًال 
حمایت گر بود و هست. پدرم در مخیله اش نمى گنجید که من و مارال بخواهیم 
این شغل را ادامه بدهیم. من و مارال با سختى هاى این کار بزرگ شدیم و همه 
چیز آن را لمس  کردیم. پــدرم هیچ وقت از عاطفه پدرى چیــزى براى ما کم 
نگذاشت و ما کمبودى احساس نمى کردیم که از شغل او متنفر شویم چون در 
اوج کارش نیز براى ما وقت مى گذاشت. ما آگاهى کامل داشتیم که این حرفه 
مى تواند چه زیبایى ها و خوشى هایى داشــته باشد و مى تواند چه لطمه هایى به 

آدم بزند.
از جایى که جدى تر شدید تا بازیگرى را ادامه بدهید، 
پدرتان پیشنهاد نداد که بروید سراغ دانشگاه و درس 

بازیگرى بخوانید؟
پدرم از بچگى تأکید زیاد داشت که کتاب بخوانیم. من تا قبل از دوران راهنمایى 
کتاب هاى زیادى خوانده بودم. صادقانه بگویم کــه پدرم مخالف بود که ما در 

دانشگاه درس این حرفه را بخوانیم ولى با کارگردانى سینما موافق بود.
در چه رشته اى درس خواندید؟

من رشته  اقتصاد نظرى خواندم و مارال هم ریاضى کاربردى. اآلن به این 
نتیجه رسیده ام که اى کاش رشته اى مى خواندم که به آن عالقه داشتم.

در دوران نوجوانــى و جوانــى پیــش آمد که شــما 
بخواهید ســر یک کارى بروید ولــى پدرتان مخالف

 باشد؟
بله. گاهى مى گفت من با شما به ســر کار مى آیم تا بدانند دختران من 
هستید ولى من مى گفتم نیاید چون مى دانســتم آمدن شان باعث مى شود تا 

قرارداد ما فسخ شود.

چرا؟
ممکن بود آن ها قضاوتى نسبت به پدرم  داشته باشند و همان نگاه را به ما هم پیدا 

کنند. اآلن فکر مى کنم آن اتفاق ها مهم نبود.
پدرتان چقدر در تمرین کردن به شما کمک مى کرد؟

من اصوًال بچه حرف گوش  کنى نبودم و این بخش بیشــتر شامل حال مارال 
مى شود. یادم اســت زمانى پدرم رفت به هادى مرزبان گفت مارال مى خواهد 
بازى کند، نقشى دارى به او بدهى؟ آقاى مرزبان گفت نقش دارم ولى خودت هم 
باید بازى کنى. پدرم و مارال براى آن نمایش یک سال در خانه تمرین مى کردند.

از چه زمانى بازیگرى براى شما جدى تر شد؟
بازیگرى براى من از همان بچگى جدى بود. در کتاب ها خوانده بودم که چارلى 
چاپلین متولد 14 آپریل است و من هم متولد 14 آپریل و باید کارى کنم که اسمم 
در جهان ثبت شود! آن موقع تنها جشنواره اى که مى شناختم اسکار بود. خواب و 
رویایم این بود که مى روم روى صحنه و اسکار بازیگرى و کارگردانى مى گیرم. 

همیشه فکرم این بود که یک دکتر بازیگر مى شوم.
کدام کار شما را در بازیگرى تثبیت کرد؟

همان موقع که سر کار آقاى یاسینى کار مى کردم کمى اعتماد به نفسم نسبت به 
بقیه بیشتر بود. آقاى یاسینى هم به عنوان یک کارگردان بلد بودند چطور با بچه ها 
رفتار کنند. یک بار جسارت کردم و رفتم گفتم به نظر من دکوپاژ این صحنه غلط 
است. آقاى یاسینى با من به عنوان یک آدم بزرگ رفتار مى کرد. من در مدرسه 

بچه خالقى بودم و احساس هویت و استقالل مى کردم.
شما و خواهرتان، مارال فرجاد همزمان وارد بازیگرى 

شدید. هیچ وقت نسبت به هم حسادت نکردید؟
هیچ وقت. مى دانم مارال هم همین حس را نسبت به من دارد. حتى گاهى شده 
خودم بیکار بودم ولى مارال سرکار بوده و من خوشحال بودم. وقتى یک نفرمان 

کار مى کردیم احساس رضایت داشتم.
پیش آمده که مارال نقشــى را بازى کرده باشد و شما 

بگویید اى کاش من آن نقش را بازى مى کردم؟
بگذارید این طور بگویم؛ وقتى بازى مارال در ســریال «تا صبح» را دیدم غبطه 
خوردم و با خودم گفتم آیا من هم مى توانستم مثل مارال خوب بازى کنم؟ یک 
نمایش دیگر هم با على شمس بازى کرد که آنجا هم گفتم من مى توانستم مثل 
مارال بازى کنم؟ مارال هم مى آمد بازى من را مى دید کیف مى کرد. یک احساس 
متقابلى نسبت به همدیگر داشتیم. یک تفاوت بزرگى که نسبت به همدیگر داریم 
این است که مارال پشتکار بیشترى دارد. نقاشى من خوب بود و رفتم یک هفته اى 
تدوین یاد گرفتم و حتى دوره کامل عروسک سازى رفتم ولى همه آن کارها را 

ادامه ندادم. یعنى پشتکار نداشتم ولى مارال این طور نیست.
شما کمتر کار مشترکى با پدرتان و مارال داشته اید. آیا 
همین طور اتفاقى بوده یا خودتان نخواستید کار کنید؟

اتفاقى بوده. من و مارال با همدیگر در نمایش «آخرین حکایت فرهاد» به کارگردانى 
شهره سلطانى بازى کردیم و یک سریال هم با نام «حجر بن عدى» در کودکى که 
پدرم هم بود. مارال نقش اصلى سریال بود ولى من سه سکانس بازى داشتم که در 
تیتراژ نام من اول آمده بود ولى نام مارال آخر تیتراژ بود. با پدرم نیز یک سریال کار 

کرده ام. البته من وقتى با آن ها کار مى کنم استرس مى گیرم.

که آنها را تشویق هم کردند. مونا فرجاد یکى از همین هاست، همین فرزندها. 
او چشم که باز کرد، پدرش(جلیل فرجاد) بازیگرمطرحى بود، چه در عرصه 
تئاتر، چه سینما و چه تلویزیون. او و خواهر بزرگترش مارال، تمام 
جنبه هاى این دنیاى فریبنده اما دشــوار رادیدند و بزرگ

اما  شدند،او مى توانست به سمت رشته اى دیگر برود
بازیگرى را انتخاب کرد و ماند. موفق شد و به راهش 
اینروزها در فضاى مجازى ادامه داد. مونا فرجاد

به اجراى نمایش (مونولوگ) مشغول است. این 
روایت اوست از چگونگى بازیگر شدنش.

خانم فرجاد! از چه زمانى به بازیگرى 
عالقه مند شدید؟

که با پدرم مى رفتم ســر من خیلى بچه بودم
فیلمبردارى. دارم فکر مى کنم پدرم 
(جلیل فرجــاد) چه حوصله اى 
داشــت که دو تا بچه کوچک 
را بــا خودش ســر کار مى برد. 
یادم است پنج یا شش سالم بود 
بــار در مجموعه  که براى اولین
تلویزیونى «حکایتــى و حکمتى» 
به کارگردانى مجتبى یاسینى بازى 
کــردم. یک ســریال اپیزودیک 
بود و هر قســمت یک داستان
تاریخى. آن ها دنبال یک پسر

بچه مى گشتند ولى پیدا 
نمى کردنــد. من آن

جسارتش  موقع 
را داشتم و 
خودم 

نمى توانست همر
من را سر صحنه
از هما
آن به
یک ترســى هم
که قرارداد مى بند
وقتى با پدرم بیرو
برایم جالب بود.
بود و همه پدرم ر
لطف مضاعفى د
دوست داشتنى بو
اگر دخ
نمى شدم! اگر پدر
پزشکى عالقه من

داشتم.
 پدرتا
تشوی
مادر مــن هیچ و
ه حمایت گر بود و
این شغل را ادامه
چیز آن را لمس ک
نگذاشت و ما کم
کارش نیز بر اوج
مى تواند چه زیبای

آدم بزند.
از جای
پدرتا
بازیگ
پدرم از بچگى تأک
کتاب هاى زیادى
دانشگاه درس ای
در چه
ا من رشته 
نتیجه رس
در دو
بخواه
 باشد
بله. گاهى
هستید ولى من
قرارداد ما فسخ ش

مونا فرجاد:

رؤیایم این 
بود مثل 

«چاپلین» 
اسمم ثبت 

شود!

هوتن شکیبا بازیگر تئاتر و سینما ضمن یادآورى نمایش «الیور 
تویست» که چند سال پیش در آن نقش داشت و اظهار دلتنگى 
براى بازگشــت به صحنه تئاتر، از بى توجهى مسئوالن به امرار 

معاش فعاالن این حوزه گالیه کرد.
وى در متنى نوشــت: «چرا هیچ مســوولى اهمیتــى به امرار 
معاش و شــرایط ســخت بازیگران تئاتر در دوران همه گیرى 

کرونا نمى دهد؟ من دلــم براى بازى روى صحنــه  تئاتر خیلى 
تنگ شــده و شــاید به همون اندازه دلم براى دیــدن تئاتر. کل 

سالى که گذشت تئاتر تعطیل بود و تئاترى ها بیکار 
(تا اینجــا حدود 15 ماه) پانــزده ماه کامل! 

ســوالى که این مدت تــوى ذهنمه اینه 
که با این اوضــاع اقتصادى، همکاراى 
تئاتریم که قبل از کرونا هم (از وقتى که 
یادمه همین جورى بوده) امرار معاش 
براشون سخت بود، چجورى زندگى 

مى کنند؟!
قبال هم ســخت بــود، دیگه واى 
به حــال این روزها کــه اپیدمى 

ویروســى جهــان رو تعطیل 
کــرده و شــرایط بدتــره و 
هیچ مســوولى هم اهمیتى 
به معیشــت و شرایط بسیار 

سختشون نمى ده.
نمى دونــم تــا کــى؟! 

نمى دونم تا کجا؟!»

رقیه چهره آزاد درباره نقشش در سریال "احضار" مى گوید: مینو یک فالگیر 
اســت که روح احضار مى کند و یکى از چالش هاى نقش، رو به رو شدن 
با ترس خودم بود چون بسیار آدم ترسویى در خصوص مسائل ماورایى و 

روح هستم.
این بازیگر به روزنامه «خراسان» گفته است: ابتدا نقش "شیده" پیشنهاد 
داده شد، آن مقطع مشغول بازى در سریال "مى خواهم زنده بمانم" بودم 
و در آن لحظه بــه فاکتورهایى همچون همکارى بــا آقاى افخمى و کار 
براى ماه رمضان بسنده کردم و نمى توانستم کل فیلم نامه را مطالعه کنم 
بنابراین خواستم دیالوگ ها را برایم ارسال کنند تا با روحیات "شیده" آشنا 
شوم. نقش را دوست داشــتم و حتى قرارداد بستم و تست گریم هم دادم، 
سپس شرایطى برایم به وجود آمد که توانستم فیلم نامه را مطالعه کنم، آن 
قدر نقش "مینو" برایم جذاب بود که پرسیدم این نقش را چه کسى بازى 
مى کند؟ گفتند هنوز هیچ کس. واقعیت اش اندکى خوشحال شدم. به آقاى 
افخمى حرف دلم را گفتم و معتقد بودند که براى هر دو نقش مناسب هستم. 
در آن مقطع براى فیلم بردارى سکانس هاى سریال راهى شمال شده بودند 

و بعد از بازگشت، نقش "مینو" را به من سپردند.

وى مى گوید: "مینو" خیلى از من دور است. براى شناخت او الگوهایى در 
ذهن داشتم و فیلم هایى را دیده بودم. حتى در دوران نوجوانى با دوستانم 

به دنبال فال و فالگیرى رفته بودم. مینو یک فالگیر است که روح احضار 
مى کند و یکى از چالش هاى نقش، رو به رو شــدن با ترس خودم 

بود چون بسیار آدم ترســویى در خصوص مسائل ماورایى و روح 
هستم. اصًال فیلم ترسناك ندیدم و از تاریکى مى ترسیدم و دلم 
مى خواست با ترسم رو به رو شوم. قبل از شروع فیلم بردارى 

حال عجیبى داشتم که آیا نقش را درست انتخاب کرده ام؟ 
مدام مى گفتم این اتفاق باید خیلى درست بیفتد چون خودم 
نقش را انتخاب کردم. االن هم صحبت ها و کامنت هایى 
که در فضاى مجازى و انرژى هاى مثبتى که از مردم 
در اماکن عمومى دریافت مى کنم حس خوبى به من 
مى دهد. آقاى افخمى بســیار مــرا راهنمایى کرد. 
"مینو" مى گوید احضــار روح مى کنم، ولى وقتى 
براى خودش اتفاق مى افتــد از ترس قالب تهى 

مى کند.

خانم بازیگر ترسویى که روح احضار مى کند! باور داشته باشید یا نه، در فضاى مجازى عده اى آل پاچینو 
بازیگر افســانه اى ســینماى آمریکا را همزاد عمران خان 

نخست وزیر پاکستان مى دانند.
در روزهاى گذشــته، یک اکانت هوادار ســینما در کشور 
پاکستان با گذاشتن دو عکس کنار هم از آل پاچینو بازیگر 
مطرح سینما و عمران خان نخســت وزیر پاکستان، بسیار 

مورد توجه قرار گرفته است.
در تصاویر به اشتراك گذاشته شــده از سوى این کاربر، آل 
پاچینو و عمران خــان هر دو تقریبا با مدل موى شــبیه به 
هم و با عینکى به چشــم دیده مى شوند. بعد از این تصویر، 
کاربرهاى دیگرى نیز با گذاشتن عکس هاى عمران خان 
و پاچینو به شباهت این دو اشاره کردند. آنها این دو را همزاد 

هم خوانده اند.
البته این براى اولین بار نیســت که چهره عمران خان را با 
یک هنرمند مطرح دنیا مقایسه مى کنند. پیش از این خیلى 
از کاربرها در فضاى مجازى پاکســتان به شباهت نخست 
وزیرشان با میک جگر خواننده مشهور دنیا اشاره کرده بودند.

نخست وزیر پاکستان 
همزاد «آل پاچینو» است!

هوتن شکیبا: تئاترى ها باید از 
کجا ارتزاق کنند؟

گر تئاتر و سینما ضمن یادآورى نمایش «الیور 
د سال پیش در آن نقش داشت و اظهار دلتنگى 
 به صحنه تئاتر، از بى توجهى مسئوالن به امرار 

ن حوزه گالیه کرد.
ــت: «چرا هیچ مســوولى اهمیتــى به امرار 
ط ســخت بازیگرانتئاتر در دوران همه گیرى

 من دلــم براى بازى روى صحنــه  تئاتر خیلى 
ــاید به همون اندازه دلم براى دیــدن تئاتر. کل 

 تئاتر تعطیل بود و تئاترى ها بیکار 
155 ماه) پانــزده ماه کامل! 

 مدت تــوى ذهنمه اینه 
ع اقتصادى، همکاراى 
 کرونا هم (از وقتى که 
ى بوده) امرار معاش 
چجورى زندگى ود،

ت بــود، دیگه واى 
زها کــه اپیدمى 

ـان رو تعطیل
ط بدتــره و 
 هم اهمیتى 
رایط بسیار 

ه.
 کــى؟!

؟!»

شکیبا: تئاترى ها باید از 
اولین فیلم وســترن مارتیــن اسکورســیزى در حال جا ارتزاق کنند؟

فیلمبردارى اســت. فیلمبردارى «قاتالن ماه کامل» 
جدیدترین ساخته مارتین اسکورســیزى از 29 آوریل 
شروع شــد. هنوز زمان اکران این فیلم مشخص نشده 
است اما اگر شانس یار باشــد دسامبر امسال فیلم آماده 
خواهد شد. و احتماال در تعطیالت آخر سال به نمایش 

عمومى درخواهد آمد.
مارتین اسکورسیزى در 79 سالگى 
و پس از «ایرلندى» دوباره به سراغ 
یکى از جاه طلبانه ترین پروژه هاى 
خود رفته است.«قاتالن ماه کامل» 
براى اولین بار اسکورسیزى به سراغ 
ژانر وسترن رفته است و با تعدادى از 
بهترین بازیگران با کارنامه درخشان 
و در بخش فنى با بهترین همکاران 

خود همکارى مى کند.
در فوریــه 2020 در مصاحبه ایــى 
اسکورسیزیى «قاتالن ماه کامل» 
را اولین وســترن خــود خواند.او به 

پره مییر چاپ فرانسه گفت:«به نظرم این فیلم وسترن 
است.داستان در  سال 1921-1922 در اوکالهما اتفاق 
مى افتد.مسلما تعدادى کابوى در داستان هست.اما آنها 
ماشین و هم اسب دارند. تمرکز فیلم روى اوسیج است.

یک قبیله سرخپوست...»
اسکورسیزى دوتن از محبوب ترین ستارگان معاصر را 
در این فیلم کنارهم قرار داده است؛ لئوناردو دى کاپریو 
و رابرت دنیرو. ایــن دو قبل تر در فیلــم «زندگى این 

پســر»(1993، مایکل کاتن-جونز» مقابل هم نقش 
آفرینى کرده بودند. دورانى که دى کاپریو کوچک بود.

دنیرو نقش ویلیام هیل؛ مرتع دارى معروف را ایفا مى کند 
که به متهم درجه اول پرونده تبدیل خواهد شد و دى کاپریو 
ایفاگر نقش ارنست برکهارت؛خواهرزاده ویلیام هیل را دارد 

که به لحاظ اخالقى باخودش درگیر است.

اریک راث افســانه ایى فیلمنامه این فیلم را به رشــته 
تحریر درآورده اســت.او برنده اســکار براى فیلمنامه 
اقتباسى فارست گامپ اســت.اریک راث گفته قاتالن 
ماه کامل یکى از بهتریــن فیلمها خواهد بود.چون همه 

عناصر را دارد.
از نکات بارز دیگر این فیلم همکارى نزدیک و صمیمانه 
اسکورســیزى و تیم او با مردم اوســیج کانتى  وقبیله 

اوسیج است.

چند نکته درباره «قاتالن ماه کامل»
تهیه کننده «بچه مهندس» از تغییر بازیگر نقش اصلى 
سریال در قسمت هاى نخســت به عنوان یک چالش 
جدى یاد کرد. او همچنین مى گوید، در صورت درخواست 

صداوسیما فصل جدید سریال را هم خواهند ساخت.
سعید ســعدى درباره تغییر نقش اصلى این سریال در 
فصل جدید توضیح داد: شرایطى ایجاد شد که ما مجبور 
شدیم بازیگر نقش اصلى را تغییر دهیم. تمام تالشمان 
این بود که بازیگــرى را انتخاب کنیم که بتواند براى ما 

زحمت کمترى ایجاد کند و مخاطبان هم راحت تر بتوانند 
با او ارتباط برقرار کنند.  بازیگرى که انتخاب شده است 

تا حدى این نگرانى را برطرف کرده است.
او درباره همکارى با محمدرضــا رهبرى در نقش جواد 
جوادى ادامــه داد: در این رابطه نظر ما مثبت اســت و 
مشکلى چندانى براى ما ایجاد نکرد. شاید دو سه قسمت 
اول چالشــى را ایجاد کرد و پذیرشش براى مخاطبان 
چهارم به بعد، مخاطبان  سخت بود اما از قسمت سومـ 

پذیرفتند که جواد جوادى تغییر کرده و این بازیگر است، 
همانطور که در قسمت هاى قبل هم جواد جوادى بنا بر 

شرایط سنى اش یک بازیگر دیگر بود.
ســعدى همچنین درباره تغییر کارگردان سریال «بچه 
مهندس» پس از سه فصل، گفت: به دلیلى مشکالتى 
که براى آقاى غفارى ایجاد شد و همزمانى کار سینمایى 
«تک تیرانداز»، ایشان نتوانســتند با ما ادامه همکارى 
دهند و بر اســاس همفکرى که با هم داشتیم به آقاى 
کاورى رســیدیم؛ آقاى کاورى را به 
تلویزیون پیشنهاد دادیم و تلویزیون 

هم پذیرفت.
سعدى درباره ساخت فصل پنجم بچه 
مهندس هم اظهار کرد: این موضوع به 
تصمیم گیرى سازمان صداوسیما منوط 
است. سازمان هم بر اساس نظرسنجى 
و بازخوردها تصمیم مى گیرد که این 

کار را ادامه دهد یا نه.
این تهیه کننده ساخت فصل چهارم 
سریال «بچه مهندس» را دشوارتر 
از فصل هاى قبلى دانســت و افزود: این سریال در این 
فاز به دلیل تعدد لوکیشــن ها و خود داستان و تغییرات 
محتوایى از فازهاى قبلى ســخت تر و سنگین تر بود. 
تعدد کاراکترهایى که بنا بر نیاز قصه باید در کار مى بودند 
نسبت به فصل هاى قبلى قابل مقایسه نیست. از طرفى 
به موضوعى هم پرداخته شده است که براى مخاطبان 
جدید است و شــاید تا االن گروه به این موضوع آنقدر 

نزدیک نشده  باشد.

تلویزیون بخواهد «بچه مهندس 5» را هم مى سازیم

  عباس غفارى / هنرآنالین |
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نیازمند به دنبال 
یازدهمین کلین شیت 

ذوب آهن پس از یک هفته غیبت اجبارى در رقابت هاى 
لیگ برتر به دلیل حضور نماینده هاى ایران در رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آسیا، امشب در ورزشــگاه آزادى مقابل 
اســتقالل به میدان مى رود. دیدارى ســخت و حساس 
که کسب نتیجه در آن براى هر دو تیم از اهمیت باالیى 
برخوردار بوده و 3 امتیاز بازى مى تواند تأثیر زیادى در ادامه 

روند آنها در لیگ برتر داشته باشد.
ذوبى ها که پس از هفته ها ناکامى با شروع نیم فصل دوم 
روند رو به رشدى را آغاز کرده اند، به دنبال آن هستند که 
با شکست اســتقالل این روند را حفظ کرده و بازگشت 
دوباره اى به لیگ داشته باشند. در آن سو آبى پوشان تهران 
نیز که با دو دیدار کمتر در فاصله 10 امتیازى با صدر جدول 
بوده و فرصت خوبى براى کم کــردن فاصله  با تیم هاى 
پرسپولیس و ســپاهان در اختیار دارند، براى پیوستن به 

جرگه مدعیان اصلى قهرمانى چاره اى جز پیروزى در این 
دیدار ندارند و همین امر تقابل این 2 تیم را تبدیل به یکى 
از حســاس ترین بازى هاى هفته کرده و نوید یک دیدار 

تماشایى را مى دهد.
شــاگردان فرهاد مجیدى براى حفظ رتبه سوم در لیگ 
برتر باید مقابل حریف ســختکوش خود پیروز شــوند. 
ذوب آهــن اگرچه در رده ســیزدهم اســت امــا تیم از 
پیش بازنده اى نیست. به خصوص اکنون که براى بقا در 

لیگ برتر تالش مى کند. 
آنچه بر حساســیت این دیدار بیش از پیش مى افزاید آن 
اســت که ذوب آهن در حالى آماده مصاف با اســتقالل 
مى شود که این دیدار تحت تأثیر تغییر زمان بازى و حواشى 
به وجود آمده آن قرار گرفته است. فرهاد مجیدى قبل از 
به اتمام رسیدن لیگ قهرمانان درخواست داد تا با توجه به 

حضور تیمش در رقابت هاى آسیایى، زمان دیدار استقالل 
و ذوب آهن تغییر کــرده و این دیدار بــه تعویق بیافتد؛ 
درخواســتى که با مخالفت صریح ذوبى ها روبه رو شد، با 
این حال سازمان لیگ به استناد درخواست اسکوچیچ براى 
تغییر در زمانبندى اردوى تیم ملى، زمان برگزارى بازى 
استقالل و ذوب آهن را تغییر داده و این تغییر با اعتراض 
گسترده ذوبى ها روبه رو شد تا حواشى این دیدار قبل از به 

صدا درآمدن سوت داور آغاز شود.
بازى رفت دو تیم با نتیجه مســاوى بدون گل به پایان 
رسید و حاال شــاید اســتقالل بیش از بازى رفت براى 
بردن انگیزه داشته باشــد و ذوب آهن هم سختکوش تر 
از بازى رفت خواهد بود. مسابقه دو تیم ساعت 22 و 15 
دقیقه آغاز مى شود و حوالى نیمه شب این بازى به پایان

مى رسد.  

سپاهان اصفهان در یکى از سرنوشت ساز ترین بازى هاى 
فصل امشب از ساعت 20 و 25 دقیقه در ورزشگاه نقش جهان 
میزبان تیم فوتبال پرســپولیس تهران است. این مسابقه 
را الکالسیکوى ایران مى نامند؛ مســابقه اى که جمعى از 

بهترین هاى فوتبال ایران در آن حضور دارند. 
ســپاهان در حال حاضر 44 امتیازى است و با یک بازى 
بیشــتر در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد. پرسپولیس 
41 امتیازى هم در رده دوم ایستاده. این تیم در تعطیالت 
لیگ برتر در لیگ قهرمانان بازى کرده و بازیکنانش شاید 
کمى خسته باشند اما سپاهان قبراق و سرحال به مصاف 

سرخپوشان تهرانى خواهد رفت.
شــاگردان محرم نویدکیــا هم در جــام حذفى حریف 
سختکوش خود خوشه طالیى ساوه را کنار زد تا مدعى 
قهرمانى در دو جام باشد. سرمربى تیم سپاهان نشان داده 

برخالف برخى از مربیان اسم و رسم دار به دنبال حواشى 
نیست و فقط به متن فکر مى کند. او تالش کرده با تفکر و 
ادبیات جدیدش خون تازه اى به فوتبال باشگاهى تزریق 

کند و در این راه نیز موفق بوده است.
با این همه تقابل سپاهان و پرســپولیس همیشه دیدار 
حساس و پرحرف و حدیثى اســت و با حواشى مختلفى 
همراه بوده و این بار نیز هفتاد و پنجمین ال کالسیکوى 
فوتبال ایران به سنت همیشــگى این دیدار، از چند روز 
قبل درگیر برخى حواشى شده است. طبق برنامه سازمان 
لیگ قرار بود تقابل سپاهان و پرســپولیس در تاریخ 17 
اردیبهشت ماه، برگزار شود اما ســازمان لیگ با توجه به 
درخواست اســکوچیچ براى جابه جایى زمان اردوى تیم 
ملى، تاریخ 2 بازى سپاهان-پرســپولیس و استقالل-

ذوب آهن را تغییر داد و همین مسئله با اعتراض تیم هاى 

اصفهانى روبه رو شد تا حواشى الکالسیکوى معروف ایران 
به سنت همیشه قبل از آغاز بازى آغاز شود.

این بازى 6 امتیازى اســت. برنده صدرنشین خواهد بود 
و گام بزرگى براى رسیدن به قهرمانى برمى دارد. قطعًا 
پرســپولیس قهرمان چهار دوره لیگ برتر انگیزه هاى 
زیادى براى این رقابت دارد و سپاهان هم بعد از مدت ها 
مى خواهد جام قهرمانى را دوباره لمس کند. تساوى در 
این مسابقه به سود سایر رقباى باالنشین جدول خواهد 
بود و باعث مى شود اســتقالل و دیگر تیم ها امیدوارتر 
بازى ها را دنبال کنند. هرچند با نتیجه مساوى جایگاه اول 
و دومى سپاهان و پرسپولیس حفظ مى شود. محمدرضا 
خلعتبرى و شایان مصلح از جمله غایبان سپاهان در این 
مسابقه هستند. بازى رفت دو تیم با تساوى بدون گل به 

پایان رسید.

لیگ بیستم کم کم در حال نزدیک شدن به هفته هاى پایانى خود بوده و تقابل مدعیان قهرمانى به اوج خود رسیده است. در ادامه هفته بیست و دوم لیگ برتر دو مسابقه حساس امشب در تهران و اصفهان برگزار 
مى شود؛ دو جدال حساس و دیدنى بین تیم هاى اصفهانى با سرخابى هاى تهران که نتایجش در صدر و قعر جدول اهمیت فراوانى دارد.

الکالسیکوى 6 امتیازى ایران؛
 دوئل براى صدرنشینى

استقالل - ذوب آهن؛ 
جدال پر حرف و حدیث در نیمه شب

پیام نیازمنــد دروازه بان آماده ســپاهان در 
این روزها حاال با آمــار جالب توجهى به 
دنبال یازدهمین کلین شیت فصل مقابل 
پرسپولیس آماده است که قطعاً کار سختى 

پیش رو دارد.
دروازه بــان 26 ســاله ســپاهان در جام 
حذفى مقابل خوشــه طالیى ساوه هم 
موفق شــد بار دیگر در وازه خود را بسته 
نگه دارد. گلر اهل کرج ســپاهان در 
هفته هاى اخیر نشان داده از آمادگى 
باالیى برخوردار اســت و شاید اگر 
درخشش او نبود سپاهان در صدر 
جدول قرار نمى گرفت. نیازمند در 
هشت بازى آخر سپاهان تنها دو 
بار مقابل ذوب آهن و آلومینیوم 
دروازه خود  را باز شده دیده و در 
سایر بازى ها موفق به بسته نگه 

داشتن دروازه خود شده؛ دروازه بان 
طالیى پوشان که سومین سال حضور خود را 
در سپاهان مى گذراند و در تمامى دیدار هاى 
ممکن براى سپاهان در این سه سال اخیر به 

میدان رفته چهار بازى متوالى اخیر سپاهان هم 
موفق به بسته نگه داشتن دروازه تیمش شده؛ البته 
نیازمند تا رسیدن دوباره به رکورد لیگ برتر که با 
943 دقیقه در دستان خودش است راه زیادى دارد.
گلر ملى پوش سپاهان اما در حساس ترین بازى 
هفته قطعاً کار سختى مقابل بازیکنان آماده و خط 
حمله زهردار پرسپولیس دارد و باید دید مى تواند 
درخشش هفته هاى اخیر خود را مقابل پرسپولیس 

زهردار این روزها ادامه دهد یا خیر؟

دنبال 
کلین شیت 

ز بل ى جی
ت داد تا با توجه به 

ن ی پ زىب ینب ب ی ى و و و ى ز ی
مى رسد.  

ماده ســپاهان در 
لب توجهى به 
ت فصل مقابل 
طعاً کار سختى

ــپاهان در جام 
الیى ساوه هم 
خود را بسته 
ــپاهان در 
 از آمادگى 
اگر  شاید
ر صدر 
مند در
ها دو 
یوم

و در 
نگه 

وازه بان 
سال حضور خود را 
مامى دیدارهاى
 سه سالاخیر به

الى اخیر سپاهان هم 
روازه تیمش شده؛ البته 
 رکورد لیگ برتر که با 
ش است راه زیادى دارد.

در حساس ترین بازى 
ل بازیکنان آماده و خط 
رد و باید دید مى تواند 
ود را مقابل پرسپولیس

خیر؟  یا

چشم اصفهانى ها به جدال شبانگاهى سپاهان و ذوب آهن با پرسپولیس و استقالل

امشب آفتاب طلوع مى کند؟

غایب بزرگ الکالسیکوى ایران

پرسپولیسو
ستقالل-
ضتیم هاى

یم و زىر ب مسابقه هستند.
پایان رسید.

اســتقالل و ذوب آهن در حالى بــراى چهلمین بار به 
مصاف هم مى روند که از آخرین مســابقه سبزپوشان 
اصفهانى در رقابت هاى لیگ برتــر نزدیک به 24 روز 

مى گذرد.
تقابل ذوب آهن و اســتقالل را مى توان نبرد امیدواران 
نامید؛ ذوبى ها که در نیم فصل دوم شــرایط خوبى پیدا 
کرده اند، براى بازگشــت به لیگ و بهبود جایگاه شان 
باید استقالل را شکســت دهند؛ آبى پوشان تهران نیز 
پس از موفقیت در لیــگ قهرمانان، به دنبال کم کردن 
فاصله شان با صدر جدول هستند و  چاره اى جز پیروزى 

در این دیدار ندارند.
ذوبى ها در حالى راهى تهران شــده اند که آخرین بازى 
ذوبى ها در رقابت هاى لیگ برتر به هفته بیستم رقابت ها 
مقابل پدیده باز مى گردد کــه در تاریخ 26 فروردین ماه 
برگزار شد و با حضور نماینده هاى ایران در لیگ قهرمانان 
آســیا، اگرچه تنها بازى ذوب آهن-پرسپولیس در هفته 
بیست و یکم را در برنامه سبزپوشان اصفهانى به تعویق 
انداخت اما  در عمل متمرکز برگزار شــدن آن بازى ها و 
غیبت 3 هفته اى نماینده هاى ایران عمًال منجر به دورى 

24 روزه شاگردان حسینى از مسابقات شد.
ذوب آهن و اســتقالل در حالى چهلمین تقابل خود در 
ادوار لیگ برتر را برگزار مى کنند که کادر فنى هر 2 تیم 
نسبت به نیم فصل نخست دچار تغییر شده و با مربیان 

جدیدى به مصاف هم مى روند.
ذوب آهن و اســتقالل تاکنون 39 بــار در لیگ برتر به 
مصاف هم رفته اند که آبى پوشــان بــا 13 برد عملکرد 
بهترى داشــته و ذوبى ها نیز 11 بار موفق به شکست 
استقالل شده اند و نتیجه 15 بازى به تساوى ختم شده 
اســت. در دیدارهاى رو در روى این 2 تیم در لیگ برتر 
83 گل به ثبت رسیده که ســهم ذوب آهن 40 و سهم 

استقالل 46 گل بوده است.

چهلمین روز!

هیات مدیره شرکت

آگهى دعوت مجامع عمومى فوق العاده شرکت ارزش آفرینان 
فناوري پیشرو هدهد سهامى خاص به شماره ثبت 66922

بدین وسیله از کلیه سهامداران شــرکت ارزش آفرینان فناوري پیشرو هدهد  سهامى خاص به شماره ثبت 66922 
دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده راس ساعت 8  صبح مورخ 1400/2/30 و  مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت که راس ساعت  10  صبح مورخ 1400/2/30 و مجمع عمومى فوق العاده شرکت که راس ساعت 12  صبح مورخ 
1400/2/30 به آدرس : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزي ، شهر اصفهان، محله درب کوشک ، خیابان 
باب الرحمه ، میدان امام حسین ، پالك 2 ، ساختمان ارگ جهان نما ، فاز3، طبقه دوم ، واحد 22 ك پ   : 8136613346 

تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
مجمع عمومى فوق العاده (ساعت 8 صبح  1400/2/30 )

دستور جلسه : 
- تغییر مرکز اصلى شرکت

مجمع عمومى فوق العاده (ساعت 10 صبح  1400/2/30   )
دستور جلسه : 

- تغییر نام شرکت
مجمع عمومى فوق العاده (ساعت 12 صبح  1400/2/30  )

دستور جلسه : 
- تغییر روزنامه شرکت

محمدرضا خلعتبرى، مهاجم باتجربه تیم سپاهان که در هفته هاى گذشته عملکرد خوبى در خط حمله این تیم داشت و بازیکنانى نظیر محمد 
محبى و کى روش استنلى نیمکت نشین او شده بودند مصدوم شد و به طور قطعى بازى مقابل پرسپولیس را از دست داد.

رضا خلعتبرى در جریان تمرینات آماده سازى تیم سپاهان از ناحیه زانو احساس درد کرد و نتوانست به کار ادامه دهد. 
در ادامه این بازیکن همراه با پزشک باشگاه سپاهان به مرکز تصویربردارى پزشــکى مراجعه کرد و نتیجه  ام آر آى نشان 

داد رباط داخلى زانوى خلعتبرى دچار کشیدگى شده است و این بازیکن براى حداقل سه هفته قادر به همراهى تیمش 
نخواهد بود.

به این ترتیب او بــزرگ ترین غایب این مســابقه خواهد بود و فرصــت رویارویى دیگر با تیم ســابق خود را از 
دست داد.



0606آگهىآگهى 4031 سال هجدهمیک شنبه  19 اردیبهشت  ماه   1400

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است .لذامشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را دراداره ثبت اسناد وامالك محل تسلیم وپس از اخذ 
رسید، رف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مرجع قضایى تقدیم 

نمایند.
1- رأى شماره 6054 مورخه 1399/10/06 آقاى محمد کاظم مصطفىء  فرزند محمدحسن 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 532 اصلى 
واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

2- رأى شــماره 6047 مورخه 1399/10/06 آقاى علیرضا طوســى نجف آبادى  فرزند 
عبدالمحمود در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 90/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
344 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
3- رأى شــماره 6051 مورخــه 1399/10/06 خانم عفت صالحى نجــف آبادى  فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3 
و4فرعى از 980 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
4- رأى شــماره 6579 مورخه 1399/11/04 خانم اسماءالسادات اسمعیلیان نجف آبادى  
فرزند سیداحمد در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 106/25 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 747 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
5- رأى شماره 6430 مورخه 1399/10/29 آقاى محمد کاظم سجادى نجف آبادى فرزند 
رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/64 مترمربع قسمتى از پالك شماره 747 
اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
6- رأى شماره 6582 مورخه 1399/11/04 خانم فرشته منتظرى نجف آبادى  فرزند على 
محمد در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 48/32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4 
فرعى از 717 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
7- رأى شماره 6587 مورخه 1399/11/04 آقاى فرهاد مهدوى نجف آبادى  فرزند مهدى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 107/41 مترمربع قسمتى از پالك شماره 790 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
8- رأى شــماره 7305 مورخه 1399/12/11 آقاى غالمرضا جاللى نجف آبادى  فرزند 
محمدمهدى در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 247/66 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 3 فرعى  از 977 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

به موجب مبایعه نامه عادى از مالک رسمى غالمرضا ومحمود وحسن همگى معینى .
9- رأى شــماره 5765 مورخه 1399/09/29 آقاى ابراهیم فاضل  فرزند حســینعلى در 
ششدانگ یکباب خانه سفتکارى به مســاحت 132/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
852 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
10- رأى شماره 5651 مورخه 1399/09/24 آقاى محمدرضا بدیهیان نجف آبادى  فرزند 
حسین در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 39/20مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 
فرعى از 740 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
11- رأى شماره 6461 مورخه 1399/10/30 آقاى محمد عروجعلیان  فرزند محمدحسین 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88/74 مترمربع قسمتى از پالك شماره 391 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
12- رأى شماره 5090 مورخه 1399/08/29 خانم نســرین حیدریان نجف آبادى  فرزند 
عباسعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 173/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
14 فرعى از 15 اصلى واقع درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
13- رأى شــماره 5777 مورخه 1399/09/29 خانم خدیجه شیرزادى قلعه شاهى  فرزند 
فتح اله در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 175/41 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
10139 فرعى از 391 اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبــت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
14- رأى شــماره 6586 مورخــه 1399/11/04 آقاى محمد احمدى فرزنــد ابراهیم در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 88/32 مترمربع قســمتى از پالك شماره 1 فرعى از 
853 اصلى واقع درقطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
15- رأى شماره 6597 مورخه 1399/11/05 آقاى یوسف مختارى دهکردى فرزند محمود 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203 مترمربع قســمتى از پالك شماره 23 فرعى از 
1531 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب مبایعه 

نامه عادى از مالک رسمى عیدى هارونى
16- رأى شــماره 7129 مورخه 1399/12/04 خانم طاهره افضلى اســفیدواجانى فرزند 
سیدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 373/35 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
217 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
17- رأى شــماره 6588 مورخه 1399/11/04 خانم شهین چاوشى فرزند غالمحسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 223 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
18- رأى شــماره 6532 مورخه 1399/11/01 آقاى مهدى کارشناس نجف آبادى فرزند 
حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 409 
اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
19- رأى شماره 3425 مورخه 1399/06/06 آقاى محمد احمدى نجف آبادى فرزند فتح 
اله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 83/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 663 اصلى 
واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
20- رأى شماره 6600 مورخه 1399/11/05 خانم رضوان ربانیان نجف آبادى فرزند رضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/24 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع 

در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
21- رأى شــماره 6059 مورخه 1399/10/06 خانم شــهین مهدیه نجف آبادى فرزند 
براتعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 141/99 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
405 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
22- رأى شماره 5687 مورخه 1399/09/25 آقاى ناصر هاشمى جوزدانى فرزند قربانعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1228 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى به موجب قولنامه عادى 

خریدارى از مالک رسمى شهناز ذکریا به صورت مع الواسطه.
23- رأى شماره 7599مورخه 1399/12/17 خانم زهرا شفیعیان نجف آبادى فرزند یداله 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 358 و357 
اصلى( که قسمت واقع شده برروى پالك 357 به استثناء بهاى ثمنیه اعیانى مى باشد) واقع 

درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

24- رأى شماره 6985 مورخه 1399/11/29 آقاى اصغر جوزى نجف آبادى فرزند محمد 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 969 اصلى 
واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

25- رأى شــماره 6064 مورخه 1399/10/07 آقاى مهدى یزدانى فرد فرزند نادعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 175/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 959 اصلى 
واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب مبایعه نامه عادى 

خریدارى از مالک رسمى مهدى هادى
26- رأى شماره 6046 مورخه 1399/10/06 آقاى عبداالمیر مظفرى فرزند عبدالصاحب 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 76/95مترمربع قسمتى از پالك شماره 37 اصلى واقع 

درقطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
27- رأى شــماره 6533 مورخه 1399/11/01 آقاى فتح اهللا مــرادى نجف آبادى فرزند 
مرتضى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 499/98 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
675 فرعى از 1014 اصلى واقع درقطعــه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
28- رأى شماره 3507 مورخه 1399/06/12 خانم مریم عرشى نجف آبادى فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 323/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3 فرعى از 
1058 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
29- رأى شماره 6994 مورخه 1399/11/29 آقاى مهدى احمدى فرزند اصغر در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 155/30 مترمربع قسمتى از پالك شماره 412 اصلى واقع درقطعه6 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
30- رأى شــماره 6629 مورخــه 1399/11/06 خانم ســیده معصومه حســینى فرزند 
سیدابوالقاسم در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 143/79 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره637 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
31- رأى شماره 1288 مورخه 1399/02/30 آقاى محمود مهدیه نجف آبادى فرزند براتعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/82مترمربع قسمتى از پالك شماره 296 اصلى 
واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

32- رأى شماره 6989 مورخه 1399/11/29 آقاى علیرضا حاجى حسینى فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 469 اصلى واقع 

درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
33- رأى شماره 5790 مورخه 1399/09/30 خانم ام لیال عبداللهى گلدره فرزند ابوطالب 
در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 126/35 مترمربع قســمتى از پالك شماره 3604 
فرعى از 391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
34- رأى شــماره 7554 مورخه 1399/12/14 خانم محترم طالبى نجــف آبادى فرزند 
عبدالخالق در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/69 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
30 فرعى از 491 اصلى واقع درقطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
35- رأى شماره 5088 مورخه 1399/08/29 خانم منیژه عادل نیا نجف آبادى فرزند احمد 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 435 اصلى 
واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

36- رأى شــماره 7254 مورخه 1399/12/10 آقاى حسین ســلطانى نجف آبادى فرزند 
احمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218/58 مترمربع قسمتى از پالك شماره 208 
و 208/1 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
37- رأى شماره 7457 مورخه 1399/12/13 خانم زهرا محمدى نجف آبادى فرزند على در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/04 مترمربع قسمتى از پالك شماره 389 اصلى واقع 

درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
38- رأى شماره 5797 مورخه 1399/09/30 آقاى حیدرعلى نصراللهى نجف آبادى فرزند 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 407 
اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
39- رأى شــماره 6431 مورخه 1399/10/29 خانم فاطمه اقابابائیان نجف آبادى فرزند 
مصطفى در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 60مترمربع قسمتى از پالك شماره 
792 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
40- رأى شماره 6572 مورخه 1399/11/04 خانم ملک موذن صفایى فرزند عبدالرسول 
در 1182/69 سهم مشاع از 17671872/72 سهم ششدانگ پالك شماره 1 فرعى از 391 
اصلى واقع در بخش9(که به شــماره 391/10334 استانداردسازى شده است)-متقاضى 
مورد تقاضا را به موجب قولنامه عادى از مالک رسمى على جمشیدیان بصورت مع الواسطه 

خریدارى نموده است .
41- رأى شــماره 6333 مورخه 1399/10/24 خانم عظیمه پورحسن نجف آبادى فرزند 
محمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/87مترمربع قسمتى از پالك شماره 721 
و722 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
42- رأى شماره 6571 مورخه 1399/11/04 آقاى نعمت اهللا جعفرزاده قهدریجانى فرزند 
قاسم در ششدانگ یک واحد مرغدارى با کاربرى کشاورزى(مرغدارى گوشتى) به مساحت 
9389/37مترمربع قسمتى از پالك شماره 86 فرعى از 395 اصلى واقع در بخش 9 حوزه 

ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
43- رأى شماره 7605 مورخه 1399/12/17 خانم الهه صحرا گرد نجف آبادى فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/98مترمربع قسمتى از پالك شماره 959 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

44- رأى شماره 6995 مورخه 1399/11/29 آقاى ابراهیم پورپیرعلى فرزند صفرعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/55مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع در 

بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
45- رأى شماره 7187 مورخه 1399/12/06 خانم مریم دقیقى فرزند خداداد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 174/30مترمربع قسمتى از پالك شماره 843 اصلى واقع درقطعه3 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
46- رأى شماره 7277 مورخه 1399/12/11 آقاى منصور دیانى  نجف آبادى فرزند اسداله 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 43/48مترمربع قسمتى از پالك شماره 1163 اصلى 
واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
47- رأى شماره 5508 مورخه 1399/09/19 خانم بهاره السادات سورانى فرزند سیدمنصور 
در ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى  به مساحت 67/10مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 300 اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
48- رأى شــماره 7158 مورخــه 1399/12/05 آقاى محمود یکتایى فرزند حســین در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 37/07مترمربع قسمتى از پالك شماره 1537 اصلى 
واقع درقطعه2 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

49- رأى شماره 7168 مورخه 1399/12/06 آقاى اسماعیل شریفیانا نجف آبادى فرزند 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 111/85مترمربع قسمتى از پالك شماره 331 
اصلى واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
50- رأى شماره 7295 مورخه 1399/12/11 آقاى شمسعلى رضائى حیدرى فرزند جمال 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221/55مترمربع قســمتى از پالك شماره 10139 
فرعى از 391 اصلــى واقع در بخش 9حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.

51- رأى شماره 6469 مورخه 1399/10/30 آقاى سیدحسن غیورى نجف آبادى  فرزند 
سیدمحمد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/40مترمربع قسمتى از پالك شماره 
232 اصلى واقع درقطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
52- رأى شــماره 6619 مورخه 1399/11/05 آقاى على رضا ســورانى فرزند فرج اله در 
ششدانگ یک ساختمان سفتکارى به مســاحت 157/94مترمربع قسمتى از پالك شماره 
400 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
53- رأى شماره 7565 مورخه 1399/12/14 آقاى على گلى نجف آبادى فرزند جعفرقلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/05مترمربع قسمتى از پالك شماره 966 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

54- رأى شــماره 7151 مورخه 1399/12/05 خانم اکرم همتیان فرزند محمدحسن در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 212/24مترمربع قســمتى از پالك شماره 906/38 
و905/4 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
55- رأى شــماره 6581 مورخه 1399/11/04 آقاى جعفر عبدالعظیمى فرزند حسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/98مترمربع قسمتى از پالك شماره 100فرعى از 
888 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
56- رأى شماره 6628 مورخه 1399/11/05 آقاى حسینعلى حکیمى نجف آبادى فرزند 
نعمت اله در ششدانگ  قسمتى از یکباب خانه به مساحت 42/07مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 8 فرعى از 739 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
57- رأى شــماره 6417 مورخه 1399/10/29 آقاى رسول انتشــارى فرزند مصطفى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/08مترمربع قســمتى از پالك شماره 1 فرعى از 
444اصلى واقع درقطعــه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
58- رأى شماره 7306 مورخه 1399/12/11 آقاى غالمحسین قیصرى جالل آباد  فرزند 
ابوالقاسم  در ششدانگ یکباب خانه سفتکارى به مساحت 184/28 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 30 فرعى از 491 اصلى واقع درقطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
59- رأى شــماره 5806 مورخه 1399/09/30 آقاى حسنعلى صالحى نجف آبادى فرزند 
اسداله در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 180/78 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1000 اصلى واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
60- رأى شــماره 7494 مورخه 1399/12/13 آقاى آرمین دیناروند فرزند على صفدر در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/43 مترمربع قسمتى از پالك شماره 785 اصلى واقع 

درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
61- رأى شماره 6480 مورخه 1399/11/01 خانم فاطمه مومنى نجف آبادى فرزند رضا 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/81 مترمربع قسمتى از پالك شماره 280 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

62- رأى شماره 7559 مورخه 1399/12/14 خانم خورشــید پورمحمدى فرزند یداله در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 328 اصلى واقع 
درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب قولنامه عادى خریدارى 

از مالک رسمى رجبعلى ملک زاده به صورت مع الواسطه.
63- رأى شــماره 6045 مورخه 1399/10/06 آقاى خدایار ســلطانى فرزند رحمن در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 536 اصلى 
واقع درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد.
64- رأى شــماره 6067 مورخه 1399/10/07 خانم مریم جوزقیــان نجف آبادى فرزند 
عبدالمحمود در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
118 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب قولنامه 

عادى خریدارى از مالک رسمى عباسعلى یوسفى نژاد.
65- رأى شــماره 7149 مورخه 1399/12/05 آقاى محسن محمدى نجف آبادى فرزند 
محمدرضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116/57 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
1110 و1111 اصلى واقع درقطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب 
مبایعه نامه عادى خریدارى از مالک رسمى مهدى نادعلى نسبت به پالك 1111 و خدیجه 

مالخداداد نسبت به پالك 1110 به صورت مع الواسطه.
66- رأى شماره 6287 مورخه 1399/10/21 آقاى حسین محمودى فرزند نوروزعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع در 

بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
67- رأى شــماره 6488 مورخه 1399/11/01 آقاى جمال انتشــارى فرزند عباسعلى در 
ششدانگ دو باب مغازه به مساحت 60/18 مترمربع قسمتى از پالك شماره 150 اصلى واقع 

درقطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
68- رأى شماره 6432 مورخه 1399/10/29 خانم اعظم السادات متفکران فرزند سیدجواد 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/12 مترمربع قسمتى از پالك شماره 773 اصلى 
واقع درقطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

69- رأى شــماره 6293 مورخه 1399/10/21 آقاى ابراهیم محمدى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 320/89 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
776 و777 اصلى واقــع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملــک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
70- رأى شــماره 6063 مورخه 1399/10/07 آقاى محمود رحیمیان نجف آبادى فرزند 
حسینعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 60/90مترمربع قسمتى از پالك شماره 
298 اصلى واقع درقطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى به موجب بایعه نامه 
عادى خریدارى از مالک رسمى احمدرضا بیگى و شهناز خاکى (0/13)دانگ براى مالکان 

رسمى مالکیت باقیست.
71- رأى شــماره 6996 مورخه 1399/11/29 آقاى نصرت اله تواضعــى فرزند رضا در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 96 مترمربع قسمتى از پالك شماره 5 فرعى از 491 اصلى 
واقع درقطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

72- رأى شماره 69926 مورخه 1399/11/29 آقاى اکبر سلیمى فرزند حسین در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 236/64 مترمربع قسمتى از پالك شماره 564 اصلى واقع درقطعه6 

بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
73- رأى شماره 7183 مورخه 1399/12/06 خانم زهرا خادم الحسینى نجف آبادى فرزند 
سیدهاشم در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 90/81مترمربع قسمتى از پالك شماره 
163 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد.
74- رأى شماره 7107 مورخه 1399/12/04 آقاى جمال خسروى نجف آبادى فرزند على 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157 مترمربع قسمتى از پالك شماره 857 اصلى واقع 

درقطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
75- رأى شــماره6420 و6421مورخه1399/10/29 و1399/10/29 خانم نیره صالحى 
نجف آبادى فرزند محمدباقر درســه دانگ مشــاع وآقاى محمدرضا صالحى نجف آبادى 
فرزندعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225/25 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 211 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضیان به 

موجب قولنامه عادى خریدارى از مالک رسمى غالمرضا حبیبى به صورت مع الواسطه.
76- رأى شماره6426 و6425مورخه1399/10/29 و1399/10/29 آقاى عباس على بافقى 
نجف آبادى فرزند محمود درسه دانگ مشــاع وخانم زهرا مداح نجف آبادى فرزندعباس 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/10 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 353 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
77- رأى شماره5668 و5667مورخه1399/09/24 و1399/09/24 خانم بتول پورشبانان 
نجف آبادى فرزند اسداله نســبت به یک و صدوسى-صدوسى و یکم دانگ مشاع و آقاى 
سیدنصراله حسینى عسکرانى فرزندعلى نســبت به چهار و یک - صدو سى و یکم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/28 مترمربع قسمتى از پالك شماره 871 
اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى مشاعى مى 

باشد.
78- رأى شماره3551 و3550مورخه1399/06/13 و1399/06/13 آقاى سعید کاظمى 
نجف آبادى فرزند مجتبى درسه دانگ مشاع وخانم فائزه یوسفى نجف آبادى فرزندمظاهر 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103/83 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 4 فرعى از864 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
79- رأى شماره7184 و7185مورخه1399/12/06 و1399/12/06 خانم مریم شهیدى 
فرزند احمد درسه دانگ مشاع وخانم مهرى شــهیدى فرزندمحمدعلى درسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 475 اصلى 

واقع درقطعه 6بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
80- رأى شــماره6604 و6605مورخــه1399/11/05 و1399/11/05 آقــاى مظاهر 
عبدالغالمى نجف آبــادى فرزند رجبعلى درســه دانگ مشــاع وخانم فــردوس بهمن 
پورفرزندمحمود درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/44 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 367 اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
81- رأى شماره5609 و5610مورخه1399/09/22 و1399/09/22 آقاى حسین مشاورى 
فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع وخانم زهرا فخارى زاده نجف آبادى فرزندمحمود درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98 مترمربع قسمتى از پالك شماره 363 
اصلى واقع درقطعه 3بخش 11 حوزه ثبت اصفهــان- متقاضیان به موجب قولنامه عادى 

خریدارى از مالک رسمى فتح اله مهدیه به صورت مع الواسطه.
82- رأى شماره6630 و6631مورخه1399/11/06 و1399/11/06 خانم راضیه حسنى 
نجف آبادى فرزندسیدجعفر درسه دانگ مشاع آقاى مجید سمندرى نجف آبادى فرزنداسداله 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127/20 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 4فرعى از 889اصلى واقع درقطعه 9بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
83- رأى شــماره7157 و7154مورخه1399/12/05 و1399/12/05 خانم مریم رجایى 
ریزى فرزند حسینعلى در2/4 دانگ مشــاع وآقاى على منزه نجف آبادى فرزندجعفرقلى 
در3/6 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/90 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 2 فرعى از 112 اصلى واقع درقطعه 6بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
84- رأى شماره6984 و6983مورخه1399/11/29 و1399/11/29 آقاى محمد گوینده 
نجف آبادى فرزند رجبعلى درسه دانگ مشــاع وآقاى مهدى گوینده فرزندرجبعلى درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
163 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
85- رأى شماره6696 و5510مورخه1399/11/12 و1399/09/19 خانم مرضیه ربانیان 
نجف آبادى فرزند مرتضى نسبت به سه دانگ و یک -سیزدهم دانگ مشاع و آقاى سعید 
عابدینى فرزنداسداهللا نسبت به دو دانگ و دوازده-سیزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 169/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 248 اصلى واقع درقطعه 4بخش 

11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
86- رأى شماره6290 و6291مورخه1399/10/21 و1399/10/21 خانم زهره عسگرپور 
نجف آبادى فرزند رضا درسه دانگ مشاع وخانم اکرم غیور نجف آبادى فرزندعباسعلى درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 312/50 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 526 اصلى واقع درقطعه 8بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
87- رأى شــماره4424 و4426مورخه1399/08/14 و1399/08/14 آقاى عبدالحسین 
لطفى فرزند عزیزاله درسه دانگ مشــاع وخانم رضوان مالخداداد نجف آبادى فرزندعلى 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 96/68 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 1 فرعى از 768اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
88- رأى شــماره7567 و7568مورخه1399/12/14 و1399/12/14 آقاى علیرضا حاج 
على عسگرى نجف آبادى فرزند قدیرعلى درسه دانگ مشاع وخانم فهیمه محمدى نجف 
آبادى فرزندحسن درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/40 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 405 اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
89- رأى شــماره6419 و6418مورخــه1399/10/29 و1399/10/29 خانــم اکــرم 
صداقت نجف آبادى فرزند حسنعلى درسه دانگ مشــاع وآقاى حسن حجتى نجف آبادى 
فرزندحسینعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192/85 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 628/1 و627/1اصلى واقع درقطعه 10بخــش 11 حوزه ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
90- رأى شماره7562 و7563مورخه1399/12/14 و1399/12/14 خانم ناهید امیرخانى 
نجف آبادى فرزند محمدعلى درچهار دانگ مشــاع وآقاى میثم حاجى امینى نجف آبادى 
فرزندعبداله دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/56 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 837 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
91- رأى شماره3782 و3774مورخه1399/06/25 و1399/06/25 آقاى محمد صالحى 
نجف آبادى فرزند محمود درســه دانگ مشاع وخانم شــهیده نمازیان فرزندمهدى درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 257 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4 
فرعى از 475 اصلى واقع درقطعه 6بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
92- رأى شماره1317 و1316مورخه1399/02/31 و1399/02/31 خانم عزت همتیان 
نجف آبادى فرزند حسین درسه دانگ مشــاع وخانم زینب قربعلى نجف آبادى فرزندعلى 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/75 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 923 و924 اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
93- رأى شــماره6990 و6991مورخــه1399/11/29 و1399/11/29 آقاى حســین 
مهدیه نجف آبادى فرزند محمدعلى دردو دانگ مشــاع وخانم مریم شماعى نجف آبادى 
فرزندحسین درچهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 140/54 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 3 فرعى از 410اصلى واقع درقطعه 6بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
94- رأى شــماره7631 و 7632و7633و7634مورخــه1399/12/17 و1399/12/17و 
1399/12/17 و1399/12/17  آقاى مجید نصرالهى فرزند حســن دریک دانگ مشاع و 
آقاى مهدى نصراللهى فرزندحسن در یک دانگ مشاع وخانم اشرف دیانى فرزند حسین در 
یک دانگ مشاع وآقاى حسن نصراللهى فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 148/10 مترمربع قسمتى از پالك شماره 530 اصلى واقع درقطعه 5بخش 

11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
95- رأى شماره6570 و6569مورخه1399/11/04 و1399/11/04 خانم زهرا مومنى فرزند 
تیمور درسه دانگ مشاع وآقاى حمیدرضا عطائى فرزنداحمد درسه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور با اعیانى احداثى به مساحت 1176/47 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 100فرعى از 790 اصلى  واقع درقطعه 8بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
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96- رأى شماره3360 و3361مورخه1399/06/02 و1399/06/02 آقاى محمدعلى 
نادعلى نجف آبادى فرزند حسینعلى دردو دانگ مشــاع وخانم صدیقه محمدى نجف 
آبادى فرزندیداله درچهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 202/48 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 14 فرعى از 835اصلى واقع درقطعه 3بخش 11 حوزه 

ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
97- رأى شــماره6591 و6592مورخــه1399/11/05 و1399/11/05 آقاى نصراله 
پیرمرادیان نجف آبادى فرزند رضا درسه دانگ مشــاع وخانم مهناز پیرمرادیان نجف 
آبادى فرزندنصراله درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 200/54 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 49 اصلى واقع درقطعه 9بخش 11 حوزه ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
98- رأى شــماره6621 و6622مورخــه1399/11/05 و1399/11/05 آقــاى 
مهدى وثوقیان فرزند حســین درسه دانگ مشــاع وخانم اعظم صالحى نجف آبادى 
فرزندحســینعلى درسه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 221/84 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 130اصلى واقع درقطعه 6بخــش 11 حوزه ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
99- رأى شــماره5607 و5606مورخــه1399/09/22 و1399/09/22 آقاى مهدى 
پورملک نجف آبادى فرزند غالمعلى نســبت به 1/5 دانگ مشــاع وخانم زهرا لطفى 
جالل آبادى فرزندقاسمعلى در4/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
135/50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 421اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 حوزه ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
100- رأى شــماره 7623 مورخه 1399/12/17 آقاى محمد حبیب الهى نجف آبادى 
فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/73مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 1 و5فرعى از 1059 اصلى واقع درقطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
101- رأى شــماره6618 و6617مورخه1399/11/05 و1399/11/05 آقاى بنیامین 
عباسى فرزند مرتضى قلى درسه دانگ مشاع وآقاى مهدى عباسى فرزندمرتضى قلى 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 191/95 مترمربع قسمتى از 
پالك شــماره 6اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
102- رأى شماره7139 و7135مورخه1399/12/05 و1399/12/05 خانم ندا عالمى 
یاسه چاهى فرزند محمود درســه دانگ مشاع وآقاى اســحاق بهارلوئى یاسه چاهى 
فرزنداحمددرسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 158/45 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 899اصلى واقع درقطعه 4بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
103- رأى شــماره6065 و6066مورخــه1399/10/07 و1399/10/07 آقاى وحید 
خســروى نجف آبادى فرزند محمدحسن درسه دانگ مشــاع وخانم سمانه جاللى فر 
فرزندعلى درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 140/62 مترمربع 

قسمتى از پالك شــماره 288اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- 
متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

104- رأى شــماره7120 و7121مورخــه1399/12/04 و1399/12/04 آقاى روح 
اهللا شــریفیانا نجف آبادى فرزند حســن درچهار دانگ مشــاع وخانــم الهه عابدینى 
فرزندمحمدکریم دردو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 181/62 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 583 و583/3 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 حوزه 
ثبت اصفهان- متقاضى مالک رســمى مشــاعى وقهرى ارثى از مالک رسمى حسن 

شریفیانا مى باشد.
105- رأى شــماره5681 و5682مورخــه1399/09/25 و1399/09/25 خانــم 
اسراء یوســفى فرزنداحمد دردو دانگ مشــاع وآقاى على اصغر کاظمى نجف آبادى 
فرزندحســینعلى درچهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 143/40 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 791اصلى واقع درقطعه 6بخــش 11 حوزه ثبت 

اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
106- رأى شــماره4457 و4458مورخه1399/08/15 و1399/08/15 آقاى محمد 
حاجى صادقیــان نجف آبــادى فرزندمحمدصادق درچهار دانگ مشــاع و خانم زهرا 
منتظرى  نجف آبادى فرزندحسن دردو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
174/62 مترمربع قسمتى از پالك شماره 731اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 حوزه 

ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
107- رأى شــماره5354 و5353مورخه1399/09/15 و1399/09/15 آقاى مجید 
حجتى نجف آبادى فرزندهاشم نسبت به ســى و دو حبه و یکصدو وشصت ونه هزار و 
چهارصدوهشتاد-دویست وبیست و دو هزار و نهصد وسى و هفتم حبه مشاع از 72حبه 
ششدانگ و خانم مریم السادات قریشى فرزندسیدجواد نسبت به سى و نه حبه و پنجاه 
و سه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت-دویست وبیست و دو هزار ونهصد وسى وهفتم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 205/96 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 854اصلى واقع درقطعه 7بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
108- رأى شماره7629 و7630مورخه1399/12/17 و1399/12/17 خانم مریم فقهى 
نجف آبادى فرزنداحمد درسه دانگ مشاع و آقاى مجید امیرخانى فرزندمحمدعلى درسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 269 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
41/1 و40اصلى واقع درقطعه 8بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
109- رأى شماره 3160 مورخه 1399/05/21 آقاى مهدى نجفیان نجف آبادى فرزند 
حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/95مترمربع قسمتى از پالك شماره 
3 فرعى از 151 اصلى واقع درقطعه6 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
110- رأى شــماره7265 و7266مورخه1399/12/10 و1399/12/10 آقاى محمد 
حبیب الهى فرزندمرتضى درســه دانگ مشــاع و خانم هاجر صالحــى نجف آبادى 
فرزنداسداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/85 مترمربع 

قســمتى از پالك شــماره 274 اصلى واقع درقطعه 8بخش 11 حوزه ثبت اصفهان- 
متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

111- رأى شــماره4563 و4569مورخــه1399/08/20 و1399/08/20 آقــاى 
جــواد خلیلیان نجــف آبــادى فرزندمرتضى نســبت به ســه دانگ و چهل وســه 
-چهارصدوهشتادوششــم دانگ مشــاع و خانم طیبه زمانیان فرزندیداله نسبت به دو 
دانگ وچهارصد وچهل وســه -چهارصدم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 139/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 246 اصلى واقع درقطعه 3بخش 11 

حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
112- رأى شــماره6529 و6530 و6521مورخــه1399/11/01 و1399/11/01 
و1399/11/01 خانم صبا میرعباسى نجف آبادى فرزندمحمد نسبت به یک وهفت-نهم 
دانگ مشاع به استثناء بهاى یک -هشــتم اعیانى و آقاى آریا میرعباسى نجف آبادى 
فرزندمحمد دردوو دو-نهم دانگ مشاع به استثناء بهاى یک -هشتم اعیانى وخانم مریم 
صالحى کهریزسنگى فرزند غالمرضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 76/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 354 اصلى واقع درقطعه 5بخش 11 

حوزه ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
113- راى اصالحــى شــماره6295و6294مورخ1399/10/21پیروراى شــماره 
10642و10643مالکیــت آقاى ســعید فرقانى فرزنــد عباس در دو دانگ مشــاع و 
آقاى مســعود فرقانى فرزند عباس درچهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت136/85مترمربع برروى قســمتى از پالك شماره 3فرعى از پالك551اصلى 
واقــع درقطعه3نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى مالک رســمى مشــاعى

 مى باشد.
114- راى اصالحــى شــماره7128و7123مورخ1399/12/04پیروراى شــماره 
7151و7089مالکیــت خانم زهره کاظمــى نجف آبادى فرزند مهدى در ســه دانگ 
مشاع و آقاى اسداله کاظمى نجف آبادى فرزند عباس درسه  دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت208/26مترمربع برروى قســمتى از پالك شماره 4 و5 فرعى 
از پالك497اصلى واقع درقطعه10نجف آبــاد بخش 11ثبت اصفهان-متقاضى طبق 

قولنامه عادى از مالک رسمى حمیدرضا کاظمى وفهیمه نبى خریدارى نموده.
115- راى اصالحى شماره 6601 مورخ 1399/11/05 پیرو راى شماره 11267 مالکیت 
خانم احترام بهجتى نجف آبادى فرزندغالمعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
180/81 متر مربع بر روى شماره پالك ثبتى 676 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 

ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
116- راى اصالحى شماره 7548 مورخ 1399/12/14 پیرو راى شماره 10091 مالکیت 
آقاى مهدى محمدى نجف آبادى فرزندرمضانعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
191/98 متر مربع بر روى قسمتى از پالك شماره 651 واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 

11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
117- راى اصالحى شماره 6627 مورخ 1399/11/05 پیرو راى شماره 3531 مالکیت 
خانم مریم غیور فرزند قربانعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/73 متر مربع 
بر روى پالك شماره 852 واقع در قطعه 3نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
118- راى اصالحى شماره 6606 مورخ 1399/11/05 پیرو راى شماره 5017 مالکیت 
خانم عزت جاللى فرزند مصطفى قلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/60 متر 
مربع بر روى قسمتى از پالك شماره 2فرعى از پالك  299اصلى واقع در قطعه 3 نجف 

آباد بخش 11 ثبت اصفهان-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/04 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/02/19 م الف: 
1126569 مهدى صادقى وصفى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد/2/105

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ یکدرب پالك 3102 فرعى واقع دراردســتان 1 اصلى 
دهستان گرمسیربخش هفده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى فرهنگ 
پورشفیع اردستانى در جریان ثبت است و تحدید حدود آن به علت عدم حضور متقاضى از 
نوبت خارج شده اینک بنا به درخواست متقاضى و دستور اخیر ماده 15 ثبت تحدید حدود 
پالك مرقوم روز پنج شنبه مورخه 1400/03/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا بموجب این اگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در ساعت 
و روز مقرر در این اگهى در محل حضور یابند اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى تا 30روز پذیرفته خواهد شد اعتراض به 
تقاضاى تحدید حدودبایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 
یکشنبه 1400/02/19 - م الف: 1131624 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک اردستان /2/131
فقدان سند مالکیت

آقاى علیرضا میرانى به موجب وکالتنامه هاى شــماره 38844- 1399/11/26 دفتر 
49 و 38843- 1399/11/26 دفتــر 49 از طرف وراث مع الواســطه مرحوم مصطفى 
فتوحى زواره که باســتناد دوبرگ استشــهادیه محلى که هویت و امضاء مشهود رسما 
گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت یکدانگ ونیم مشــاع از ششدانگ پالك 
2038/1 فرعى که در راستاى اســتاندارد ســازى به پالك 7927فرعى تبدیل شده 
واقع در زواره شانزده اصلى گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 9 دفتر15 
امالك بنام آقاى مصطفى فتوحى زواره ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده وبه حکایت 
دفتر امالك معامله اى صورت نگرفته در اثر ســهل انگارى مفقود شــده اســت نظر 
باینکه درخواســت صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله ( غیر از آنچه 
در این آگهى ذکرشده ) نسبت به آن با وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مســترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود ، المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تســلیم خواهد شــد .م الف: 1131847 - خیراله عصارى - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک زواره /2/132

5چیز عادى که باعث مسدود شدن منافذ پوست مى شوند
جوش یکى از شــایع ترین مشــکالت پوســتى است 
که اغلب مردم در مقطعى از زندگى شــان بــه آن دچار 
شده اند و درمان آن هم کار ساده اى نیست. عوامل زیادى 
هســت که مى تواند باعث جوش زدن شــود و بعضى از 
آن ها در عادى ترین و پیش پا افتــاده ترین امور روزمره 
ما هســتند. در ادامه درباره چیزهاى روزمره اى صحبت 
خواهیم کرد که مى توانند باعث این مشــکل پوســتى

 شوند.

تلفن همراه
شاید بیراه نباشــد اگر بگوییم امروزه و در این دوره دیگر 
نمى شــود زندگى بدون تلفن همراه را تصــور کرد، اما 
حقیقت آن اســت که باکترى هاى روى این وســیله از 
باکترى هاى روى کاســه توالت بیشتر اســت. هر بار که 
پوســت مان با تلفن همراه مان تماس پیــدا مى کند، آن 
را در معرض همــه آن باکترى ها قرار مــى دهیم و این 
مسأله مى تواند باعث مسدود شدن منافذ پوست و جوش 

شود.

 خمیردندان
گرچه خیلى ها براى از بین بردن جوش هاى خود از خمیر 
دندان استفاده مى کنند اما کارشناسان این روش را توصیه 
نمى کنند. اغلب انواع خمیردندان حاوى مواد خاصى مانند 
سدیم لوریل سولفات هستند که مى تواند پوست را تحریک 
و آن را بیشتر مستعد جوش کند. عالوه بر این، اگر دور دهان 
و چانه تان جوش مى زند، باید ببینید از چه نوع خمیردندانى 

استفاده مى کنید.

 نرم کننده موى سر
اگر متوجه شده اید در نزدیکى خط پیشانى و روى پیشانى 
یا پشت تان جوش مى زند ممکن است علت آن نرم کننده 
موى سرتان باشد. بهتر است همیشه مواد تشکیل دهنده 
محصوالتى بهداشــتى تان را به دقت بررسى کنید چون 
بسیارى از آن ها ممکن اســت باعث مسدود شدن منافذ 
پوست شــوند. یک راهکار مفید این اســت که صورت 
و بدن تان را بعد از آب کشــیدن نرم کننــده موهایتان 

بشویید.

کمبود خواب
خواب براى بدن فرصتى اســت تا خود را دوباره احیا کند. 
تحقیقــات نشــان داده کمبود خواب باعث مشــکالت 
زیادى از جمله اضطراب مى شــود. این مسأله منجر به 
التهاب پوســت و افزایش تولید چربى مى شود، امرى که 
مى تواند باعث مسدود شــدن منافذ پوست و جوش زدن

 شود.

 شوینده هاى لباس
بعضى از مواد تشــکیل دهنده ى شــوینده هاى لباس 
مــى توانند بــراى پوســت بیــش از حد قوى باشــند 
و باعث واکنش نشــان دادن آن شــوند، چون مقدارى 
از شــوینده روى پارچــه باقى مــى ماند. مثــًال وقتى 
لباس هایتان را مى پوشــید یا وقتى که صورت تان را با 
حوله خشک مى کنید. اگر اخیراً شــوینده لباس هایتان 
را تغییر داده و متوجــه چند جوش جدیــد روى صورت 
و یا بدن تان هم شــده اید، ممکن اســت علتش همین

 باشد.

داشتن یک خواب آرام و شیرین آرزوى هر انسانى در پایان 
شب است. اکثر افراد دوســت دارند پس از یک روز سخت 
کارى، در پایان شب و زمانى که به بستر مى روند به راحتى 
به خواب روند. با این حال، گاهى این موضوع به یک چالش 

تبدیل مى شود.
ممکن اســت یک مســئله آنچنان باعث درگیرى ذهنى 
فرد شــود که آرامش پیش از خواب را از وى برباید و مانع 
از خوابیدن آسان او شــود. با این وجود، این موضوع جاى 
نگرانى ندارد. گرچه هر انسانى ویژگى هاى شخصى خود را 
دارد اما همواره راهکار هایى ساده براى داشتن خوابى آرام 

در دسترس است.
متخصصان مى گوینــد به طور معمول هر انســان بالغى 
به 8 ساعت خواب در طول شب نیاز دارد. براى جلوگیرى از 
غلت زدن بیجا در رختخواب و آسوده به خواب رفتن موارد 

ذیل توصیه مى شود:
1- چاى بابونه

یکى از راهکار هاى ســاده و موثر براى داشتن خوابى آرام، 
نوشــیدن یک فنجان چاى بابونه پیش از به بســتر رفتن 

است. متخصصان مى گویند چاى بابونه به دلیل خاصیت 
آرامش بخشــى طبیعى شــهرت دارد که مصرف مداوم 
آن باعــث بهبــود کیفیــت خواب فــرد طــى دو هفته 
مى شود. بابونه حاوى آنتى اکســیدانى به نام «آپیجنین» 
اســت که براى درمــان بــى خوابى مــورد اســتفاده 

قرار مى گیرد.
2- اجتناب از نور آبى

تحقیقات نشان داده اســت قرار گرفتن در معرض نور آبى 
تلفن هاى همراه هوشمند، المپ هاى ال اى دى و رایانه ها 
مى تواند تاثیر مخربى بر کیفیت خواب افراد داشــته باشد. 
توصیه مى شود به جاى استفاده از المپ هایى که نور آبى 
دارند، از المپ هایى با نور قرمز اســتفاده کنید. همچنین 
تلفن همراه خود را در وضعیت شــب قرار دهید تا نور آبى 

منعکس نکند.
3- استفاده از چشم بند

بهتر است زمانى که تصمیم گرفته اید بخوابید از چشم بند 
استفاده کنید تا مانع از تاثیر اتفاقات خارجى بر کیفیت خواب 
خود شــوید. متخصصان مى گویند مانع شدن از رسیدن 

نور خارجى به چشم از طریق اســتفاده از چشم بند یکى از 
راهکار هاى مؤثر و کم هزینه اســت که مى تواند کیفیت 

خواب را بهبود بخشد.
4- مطالعه کردن

فارغ از فواید بى شمار مطالعه، در حقیقت یکى از مزیت هاى 
مطالعه پیش از خواب دور شدن استرس هاى روزانه از ذهن 
است؛ با این حال، باید به یاد داشته باشید در مطالعه پیش 
از خواب از نسخه کاغذى کتب بهره بگیرید، زیرا خواندن 
کتاب الکترونیک از تبلت یا تلفن همراه هوشــمند به آن 

اندازه موثر نیست.
5- پرده ضخیم 

هیچ چیز بدتــر از نور خیابان، نور ســاختمان هاى اطراف 
و اساســًا هر نورى که از بیرون به داخل اتاق خواب بتابد 
نمى تواند باعث کاهش کیفیت خواب شما شود. از این رو، 
توصیه مى شــود از پرده ضخیم که بتواند مانع از ورود نور 
بیرون به خانه شود در اتاق خوابتان استفاده کنید. همچنین 
افرادى که شب کار هستند و در طول روز مى خوابند حتما 

باید استفاده از پرده ضخیم را جدى بگیرند.

همه ما تصور مى کنیم که طریقه صحیح چک 
کردن قند خون با دستگاه گلوکومتر را مى دانیم؛ 
اما آیا در حقیقت همین طور است؟! در این مطلب 
مراحل صحیح چک کردن قند خون با دستگاه 

گلوکومتر را با یکدیگر مرور مى کنیم.
ابتدا دســت هاى خود را با آب ولــرم و صابون 
بشوئید و به طور کامل خشــک کنید. فراموش 
نکنید چنانچه دســتانتان خیس باشد، دستگاه 

عدد صحیحــى براى قند خون نشــان 
نمى دهد. نیازى به اســتفاده از الکل 

براى ضدعفونى نیســت؛ هر چند 
در صورت مصرف بایــد اجازه داد 
تا الکل روى دســت کامل خشک 

شود.
2- سوزن را درون لنست و 

سپس کالهک را روى 
آن قــرار دهید. به 

یاد داشته 

باشید که درجه لنســت باید با توجه به ضخامت 
پوست تنظیم شــود؛ درجه هاى پایین تر براى 
کودکان و درجه هاى باالتر براى ضخامت هاى 

بیشتر پوست بزرگساالن استفاده مى شود.
3- ضمن اطمینــان از منقضى نبــودن تاریخ 
مصرف نوار، آن را درون جایگاه مناسب دستگاه 
قرار داده و قطره خون را روى دســتگاه قرار 
دهید. با پیشرفته تر شدن دستگاه هاى 
سنجش قند خون، امروزه کمترین 
میزان خون براى ســنجش نیاز 
است. در ادامه اجازه دهید تا دستگاه 

میزان قند خون را نشان دهد.
4- در صورت لزوم (به عنوان مثال 
در مورد بیمــاران مبتال به دیابت)، 
قند خون را در دفترچه یادداشــت 
کرده و در هر بار مراجعه به پزشک 

متخصص همراه داشته باشید.
5- در مرحله آخر نوار را از دســتگاه و 
سوزن را از لنست خارج کرده و به ظرف 

زباله مناسب انتقال دهید. 
فراموش نکنید که همواره از کناره هاى 
انگشت خونگیرى کنید؛ خون باید بدون 
هر فشارى از انگشــت خارج شود و نکته 
آخر اینکه از هر 10 انگشــت مى توان خون

 گرفت.

مراحل صحیح چک کردن قند خون 
چگونه است؟

گلوکومتر را با یکدیگر مرور مى کنیم.سه سوته بخوابید
و صابون را با آب ولــرم ابتدا دســت هاىخود
بشوئید و به طور کامل خشــک کنید. فراموش 
نکنید چنانچه دســتانتان خیس باشد، دستگاه 

صحیحــى براى قند خون نشــان  عدد
نمىدهد. نیازى به اســتفاده از الکل 

براى ضدعفونى نیســت؛ هر چند 
در صورت مصرف بایــد اجازه داد 
تا الکل روى دســت کاملخشک 

شود.
2- سوزن را درون لنست و

روى  سپسکالهک را
قــرار دهید. به  آن

یاد داشته 

3- ضمن اطمینــ
مصرف نوار، آنر
قرار داده و قطر
دهید. با

سنجش
میزا
است
میزان
4- د
در مو
قند خ
کرده
متخص
5- در م
سوزن را
زباله مناس
فراموش نک
انگشت خو
هر فشارى از
آخر اینکه از ه

 گرفت.ر

 باشد.بشویید.

سه سوته بخوابید

آب یک جزء اساســى و ضرورى براى ادامه 
زندگى است و ســلول هاى بدن ما بدون آب 
نمى توانند بــه کار خود ادامه دهنــد. اما نکته 
عجیب این است که على رغم فواید زیاد آب، 
در برخى موارد نادر، زیاده روى در نوشیدن آن 
مى تواند خطرناك بوده و باعث مرگ شــود. 
نوشــیدن زیاد آب در برخى مــوارد منجر به 
مســمومیت با آب و در نتیجه بروز حاالت زیر 

مى شود:
- پایین آمدن سطح ســدیم بدن که منجر به 
بسیارى از مشکالت سالمتى مانند سردرد و 

گیجى مى شود.
- کاهش ســطح ســدیم همچنین در موارد 
پیشرفته منجر به اسپاسم عضله، تشنج صرع و 
کما، فشار خون باال، دوبینى، کاهش تمرکز و 

تنگى نفس مى شود.
-  تجمــع مایعات در اطراف مغــز و درنتیجه 
افزایش فشــار در جمجمه مى شود که عالئم 

آن سردرد، حالت تهوع و استفراغ خواهد بود.
- نوشیدن بیش از حد آب در موارد دشوارى که 
به سرعت قابل درمان نیست، مى تواند منجر 

به مرگ شود.
افراد مستعد مسمومیت با آب:  بیماران کلیوى، 

ورزشکاران و مبتالیان به اسکیزوفرنى.

چه زمانى 
نوشیدن آب باعث 
مرگ  مى شود؟



از هــر کارى کــه از کننــده آن پرســش کننــد، نپذیــرد یا 
عذرخواهى کند، دورى کن، آبروى خود را آماج تیر گفتار 
دیگران قــرار نده و هرچه شــنیدى بازگو مکن، که نشــانه 
دروغگویى اســت و هر خبرى را دروغ مپندار که نشــانه 

موال على (ع)نادانى است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز بیست و ششم ماه مبارك رمضان:
اَللّـُهمَّ اْجَعْل َسْعیى فیِه َمْشُکوراً َوَذْنبى فیِه َمْغُفوراً َوَعَملى فیِه َمْقُبوًال، 

َوَعْیبى فیِه َمْسُتوراً، یا اَْسَمَع الّساِمعیَن.
خدایا! قــرار ده کوششــم را در این روز مورد ســپاس و تقدیر و 
گناهم را در آن آمرزیده و عملــم را در آن پذیرفته و عیبم را در 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىآن پوشیده، اى شنواترین شنوایان.

احمدرضا پرى تبار - شهردار شاهین شهر

  آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى - نوبت اول
شهردارى شاهین شهر به استناد ابالغ اعتبار دولتى سازمان شــهرداریها و دهیارى هاى کشور به شماره 2 مورخ 
1400/01/23 درنظردارد نســبت به خرید لوازم یدکى و قطعات جهت بازسازى اتوبوس هاى شهرى ازطریق مناقصه 
عمومى یک مرحله اى ،طبق  اسناد مندرج درآگهى از محل اعتبارات دولتى به مبلغ 7/537/688/000 ریال اقدام 

نماید .
بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع  از شرایط وشــرکت در مناقصه به ذیحسابى دولتى شهردارى واقع در

شاهین شهر،بلوارامام خمینى  میدان فاطمیه مراجعه ونسبت به  تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 
1400/03/06 به حراست  شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند.

پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1400/03/08 با حضور اعضا کمیسیون عالى معامالت شهردارى 
باز و قرائت خواهدشد.

سایرشرایط:
1-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 377/000/000 ریال (٪5اعتبار مربوطه )است که مى توان بصورت ضمانت نامه بانکى 
معتبر  سررسید  سه ماهه یا واریز آن به  حساب شماره ir 220100004061011407671028   نزد بانک مرکزى جمهورى 

اسالمى  ایران  به عنوان تمرکز وجوه سپرده اقدام نمود.
2-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است .

چاپ اول

م.الف:1132867

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان شمار نمایشگاه هاى پیش بینى  شده در اصفهان 

تا پایان امسال را 34 عنوان اعالم کرد.
على یارمحمدیان مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان گفت: شرکت نمایشگاه هاى 
اصفهان در ســال هاى اخیر توانسته شــرایطى را ایجاد 
کند تا فعاالن اقتصادى و تالشــگران حوزه کسب وکار 
به بهترین شکل ممکن توانمندى هاى خود را در معرض 

بازدید مخاطبان و عالقه مندان قرار دهند.
او تصریح کرد: قرار بر آن بود که نمایشگاه هاى اصفهان 
از پنجم اردیبهشت امسال و با برگزارى نهمین نمایشگاه 
تخصصى گل و گیاه، گیاهــان دارویى و ماهیان تزئینى 
آغاز شود، اما به دلیل قرار گرفتن در شرایط قرمز کرونایى، 

این رویداد ها با تاخیر آغاز مى شود.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه رویداد هاى نمایشگاهى در 
گروه دوم مشاغل و کسب وکار ها جاى گرفته اند، تصریح 
کرد: ستاد پیشگیرى از کرونا مجوز را صادر کرده است که 
نمایشگاه ها در شــرایط نارنجى و زرد کرونا برگزار شود؛ 
بنابراین اکنون که شهرستان اصفهان در وضعیت نارنجى 

قرار دارد، شرایط براى برگزارى نمایشگاه ها مهیاست.
یارمحمدیان خاطرنشان کرد: چشــم انداز هاى ویژه اى 
براى نمایشگاه بین المللى اصفهان پیش بینى شده است و 
بر این اساس خالقیت، نوآورى، کارآفرینى و ارائه خدمات 
متمایز با بهترین کیفیت و مناسب ترین هزینه براى تبدیل 
شدن به تحســین برانگیزترین شــرکت نمایشگاهى، 
برقرارى ارتباط پایدار بین تولیدکنندگان کاال و خدمات 

و متقاضیان آنها، ایجاد بسترى مناســب براى آشنایى 
متقاضیان بــا کاال ها و تکنولوژى هــاى روز دنیا، ایجاد 
مکانى امن براى معرفى محصوالت توسط تولیدکنندگان 
کاال و خدمات و اشتغالزایى پایا و پویا از مهم ترین چشم 
انداز هاى شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان به 

شمار مى رود.
او با تاکید بر اینکه نمایشــگاه اصفهان عالوه بر مباحث 
اقتصادى، برروى مباحث غیراقتصادى نظیر اجتماعى و 
فرهنگى نیز تمرکز ویژه اى دارد، گفت: در سال هاى اخیر 
برگزارى نمایشگاه هایى مانند حمل و نقل پاك، ازدواج، 

کتاب، قرآن، گردشگرى، ســالمت و ورزش، کودك و 
نوجوان و فرش دستباف در کنار ده ها عنوان اقتصادى، 
نشــان مى دهد شرکت نمایشــگاه هاى اصفهان به جز 
جنبه هاى اقتصادى، براى جنبه هاى اجتماعى و فرهنگى 
و نقش آن در توسعه کشور نیز اهمیت ویژه اى قائل است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان:

34 نمایشگاه تا پایان امسال
 در اصفهان برپا مى شود

پروژه بهسازى شــبکه برق روستاى خلج در قالب 
فاز اول طرح جهادى بهسازى شبکه هاى روستایى 
شرکت توانیر و با صرف اعتبارى بالغ بر  200میلیون 
ریال با هدف رفع حریم نقاط خطر آفرین و  بهسازى 

شــبکه برقرســانى به منظور تامین برق پایدار و 
مطمئن به بهره بردارى رسید. 

با اجراى این طرح تعدادى پایه و پست هوایى که در 
معبر قرار گرفته بود جابجا شد.

بهسازى شبکه هاى برق فریدن

رئیس آتش نشانى شرکت پاالیش نفت اصفهان از 
برگزارى دوره آموزشى آتش نشانان تازه استخدام 

آتش نشانى خبر داد.
غالمرضا وکیلــى دراین بــاره اظهار کــرد: این 
کالس ها کــه از اواخر بهمن ماه ســال گذشــته 

شروع شده، پس از شش ماه به پایان مى رسد.
وى گفت: نیروهــاى جدید، پــس از طى نمودن 
آزمون اســتخدامى شرکت و پشــت سر گذاشتن 
آزمون آمادگى جسمانى، به منظور آشنایى هر چه 
بیشــتر با مهارت هاى تخصصــى در بخش هاى 
آتش نشــانى و بهره بردارى زیر نظر کارشناسان و 
مربیان آتش نشانى و اداره آموزش، در سایت هاى 

آموزشى این شرکت دوره مى گذرانند.
رئیس آتش نشانى شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
با اشاره به حساس بودن حرفه و شغل آتش نشانى 
عنوان کرد: آمــوزش و فراگیــرى یک ضرورت 

اجتناب ناپذیــر در بخش آتش نشــانى اســت و 
آموزش رکن اصلى در این حرفه اســت، همچنین 
آتش نشانان با حضور در کالس هاى آموزشى بدو 
خدمت، مهارت هاى تخصصى الزم را فرامى گیرند.
وکیلى افزود: آتش نشــانان پس از گذراندن دوره 
آموزشى، طى 6 ماه مهارت هاى تخصصى الزم را 

به صورت عملى و تئورى فرا خواهند گرفت.
وى در بخــش دیگرى از ســخنان خــود ادامه 
داد: آتش نشــانى عشقى اســت که روحیه ایثار و 
ازخودگذشتگى را در افراد متبلور مى سازد و بر همین 
اساس شغل مقدس آتش نشــانى حوزه عملکرد 
گسترده اى را تحت پوشــش خود قرار مى دهد و با 
توجه تنوع حوادث و علل بروز آن ها همواره مى طلبد 
که آتش نشانان به منظور مقابله و کنترل این حوادث 
با علل و شرایط ایجاد آن ها آشنا و آمادگى خود را در 

باالترین حد حفظ کنند.

برگزارى دوره آموزشى آتش نشانان 
شرکت پاالیش نفت 

در هفته اکرام نیکوکاران اصفهانــى چتر حمایتگر 
خود را براى حمایت از 13 هزار و 478 کودك یتیم و 
محسنین گشودند. مدیر کل کمیته امداد امام خمینى 
(ره) استان گفت: در هفته اکرام ایتام، 4 هزار و 474 
حامى براى حمایت از 13 هــزار و 478 فرزند یتیم و 
محسنین ثبت نام کردند. کریم زارع با اشاره به حمایت 
کمیته امداد اســتان از بیش از 26 هزار فرزند یتیم و 

نیازمند گفت: 430 نفر از این افراد چشم انتظار حمایت 
حامیان و خیران به خصوص در این فرصت باقى مانده 
در ماه مبارك رمضان هستند. وى گفت: در طرح اکرام 
ایتام هر فردى با هویت کــد ملى خود مى تواند ثبت 
نام کرده و ایتام و فرزندان محسنین را در هر استان و 
منطقه اى انتخاب کرده و ماهیانه مبلغى به دلخواه به 

حساب فرزند معنوى خود واریز کند.

حمایت نیکوکاران اصفهانى از 13 هزار کودك یتیم

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان از اجراى 
طرح وقف قرآن کریم همزمان در ماه مبارك رمضان در 

استان اصفهان خبر داد.
حجت االســالم روح ا... بیدرام گفت: طرح وقف 23 جلد 
قرآن کریم با هدف تأمین قرآن هاى مورد نیاز حسینیه ها، 
مساجد، بقاع متبرکه و آستان امامزادگان و اماکن عمومى 
به یاد 23هزار شهید استان اصفهان انجام شد.   وى  در ادامه 
به اجراى طرح وقف مصحف شــریف اشاره کرد و گفت: 
اجراى طرح وقف مصحف قرآن کریم یکى از فعالیت هاى 
اداره اوقاف و امور خیریه در راستاى ترویج فرهنگ وقف 
و مهجوریت زدایى از قــرآن و همچنین کمک به مناطق 
محروم جهت تامین قرآن  اســت  که مردم عزیز استان 
مى توانند با حضورى فعال در ایــن طرح و تبلیغ آن براى 
توسعه فرهنگ قرآنى گامى هرچند کوچک بردارند. این 
مقام مسئول افزود: عالقه مندان با تهیه این کتاب آسمانى، 
طبق نیت دلخواه و موردنظر خود وقف در حسینیه، امامزاده، 

مساجد و اماکن عمومى خود داشته باشند.

اجراى طرح وقف 23هزار 
جلد قرآن کریم همزمان با 

ماه رمضان 


