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7 تأثیر منفى بالش بر سالمتى ماساماندهى 3 گذر منتهى به چهارباغفصل جدید ماجراهاى ریحانه پارسا!نذرى پر سر و صداى همسر «اردوغان»  پیشنهاد50 میلیارد تومانى به گل محمدى؟! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دردهایى که 
با نوشیدن

آب سرد مى آیند!

اولویت «دانش آموز سالم» به «دانش آموز عالم»
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ماجراى
 زیرخاکى پردردسر 

انهدام باند سارقان 
خودرو هاى وانت مزدا 

10 درصد 
مهدهاى کودك استان 

تعطیل شده اند
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جزئیات جدید از 
به آتش کشیده شدن 
جسد زن گلپایگانى

شاید شما هم شنیده باشید که مى گویند باید به میزان 
کافى آب نوشید و تا جایى که ممکن است به بدن آب 

رساند. با این حال سئوالى که همیشه وجود دارد این است 
که آب مصرفى باید گرم باشد یا سرد و مهمتر اینکه 

بهترین درجه آب براى نوشیدن چیست؟

2 روز پیش، خبر به آتش کشیده شدن جسد زن 
گلپایگانى توسط همسر صیغه اى او با همدستى 
دخترش منتشر شد. روز گذشته هم پایگاه اطالع 
رســانى «رکنا» جزئیات کاملى از این اتفاق را 
منتشر کرد. آنطور که این سایت نوشته است، زن 
جوان حامى حیوانات که توسط همسر صیغه اى 
خود به قتل رسیده بود، چند روز پیش از حادثه در 
دادگاه از قاتل شکایت کرده بود. متهم به قتل که 
عاشــق دختر نوجوان مقتول شده بود وقتى او را 
سد راه خود دید با کمک دختر ناتنى اش اقدام به 

قتل او کرد. صبح هشتم شهریور ماه ...
4

توقف پشت نوارکشى هاى « خطر»توقف پشت نوارکشى هاى « خطر»
سرنوشت نامشخص پرونده برق گرفتگى دوجوان در سى و سه پلسرنوشت نامشخص پرونده برق گرفتگى دوجوان در سى و سه پل

3

نقشه راه اداره  کل آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلى جدید اعالم شد 

کدام خوانندگان
 این روزها مشغول بازیگرى 

هستند؟

زوج ایرانى - پرتغالى براى لیگ قهرمانان

محرم نویدکیا در یک قدمى 
هدایت سپاهان

محمد رضا ساکت، مدیر عامل باشگاه سپاهان در تالش براى انتخاب 
مربى جدید براى تیم است و البته باید به او حق داد کمى با تأمل عمل 

کند چون این مهمترین تصمیم براى ...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

بهره بردارى از 
طرح آبرسانى
 به روستاى 

کمیتک چادگان

«فیلم»؛ 38 سال بعد
آینده پر ابهام یکى از مهمترین نشریات کشور بعد از درگذشت مدیر مسئول آن
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پورتو با طارمى پورتو با طارمى 
رکورد  زدرکورد  زد
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استان اصفهان داراى 935 روستاى باالى 20 خانوار مى باشد که جهت 919 روستا طرح هادى تهیه 
شده و 16 روستا قابلیت تهیه طرح ندارند.

 طرح بازنگرى براى 471 روستا تهیه شده و براى 71 روستا بازنگرى مجدد انجام شده و براى 58 
روستا در دست تهیه مى باشد.

 اعتبار استانى جهت تهیه طرح هادى در سال 1398 معادل: 26میلیارد و 756 میلیون ریال
 اعتبار ملى جهت تهیه طرح هادى در سال 1398 معادل: 8میلیارد و 950 میلیون ریال

 اعتبار مصوب اجراى طرح هادى در سال 1398 معادل: 477 میلیارد و 735 میلیون ریال
 اعتبار تخصیصى اجراى طرح هادى در سال1398 معادل: 287میلیارد و 672 میلیون ریال

 اعتبار ملى اجراى طرح هادى در سال 1398 معادل: 43میلیارد و974 میلیون ریال
 آسفالت معابر روستایى به میزان 7,5 میلیون متر مربع در سطح 765 روستا تنها در 10 سال اخیر.

 اعتبار ملى جهت اجراى روستاهاى آسیب دیده سیل1398 استان اصفهان 
معادل: 150 میلیارد ریال

 اعتبار ملى جهت اجراى روستاهاى آسیب دیده سیل1398 استان لرستان 
معادل: 216 میلیارد ریال

 اعتبار اجراى بافت با ارزش در سال 1398 معادل: 2میلیارد و 500 میلیون ریال
 میزان قیر رایگان طى سالهاى 1394 تا 1397 معادل: 68471 تن

 سهم قیر رایگان طى سالهاى 1397 تا 1398 بصورت ریالى معادل: 301 میلیارد و 600 میلیون ریال
 اسناد صادره از ابتدا تا پایان سال 1398 برابر: 237 هزار و 516 برگ

 تعداد اسناد صادره شهرى در سال 1399 برابر: 849 برگ
 تعداد اسناد صادره روستایى در سال 1399 برابر: 632 برگ

 بازسازى مناطق زلزله زده سرپل ذهاب استان کرمانشاه در سال 1396 تا 1398:  احداث 7 هزار 
واحد مسکونى و تعمیرات 12 هزار واحد مسکونى.

 بازسازى مناطق سیل زده پلدختر استان لرستان در سال 1398 تا 1399: احداث 721 واحد مسکونى 
و تعمیرات 3770 واحد مسکونى.

 بازسازى مناطق سیل زده استان اصفهان در سال 1398 تاکنون: احداث 2080 واحد مسکونى و 

تعمیرات 1694 واحد مسکونى.
 از سال 1384 تاکنون تعداد 79619 فقره تسهیالت طرح ویژه بهسازى مسکن روستایى به بانکهاى 

عامل معرفى شده که 57244 واحد به بهره بردارى رسیده است.
 انبوه سازى 5781 واحد مسکونى روستایى با کمک تسهیالت طرح ویژه بهسازى مسکن روستایى 

در سطح روستاهاى استان

 احداث 27 هزار و 219 واحد مسکونى در قالب طرح مسکن مهر
 برنامه ریزى جهت احداث 11 هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملى مسکن که تاکنون زمین 

جهت 7 هزار واحد مسکونى تامین شده است.
 احداث 50 هزار و 779 واحد مسکن شهرى در سطح شهرهاى استان اصفهان از ابتدا تاکنون

 بازسازى 75 هزار و 961 واحد آسیب دیده از حوادث قهرى در سطح کشور 
 مقاوم سازى 57 هزار و 244 واحد مسکونى با کمک تسهیالت طرح ویژه بهسازى مسکن روستایى

 احداث 211 هزار و 203 واحد مسکونى شهرى و روستایى از بدو تاسیس تاکنون
 در حال اجرا بودن 11 هزار واحد اقدام ملى و 3 هزار واحد مسکن محرومین

بعبارتى میتوان گفت بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان از بدو تاسیس تاکنون در راستاى 
محرومیت زدایى و همچنین بازسازى مناطق حادثه دیده نسبت به احداث و اجراى تعداد 225 هزار 

و 203 واحد مسکونى اقدام نموده است.

حوزه عمران روستایى

بازسازى و مسکن روستایى

مسکن شهرى

م

ر محمد
مربى ج
کند چو
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معاون امنیتى انتظامى وزارت کشور در پاسخ به پرسشى 
درباره افزایش بحران هاى اجتماعى در دولت، تصریح 
کرد: در دولت یازدهم کمترین بحــران هاى اجتماعى 

را داشتیم.
حسین ذوالفقارى بیان کرد: مســتندات مکتوب وقایع 
سال هاى 96 و 98 و ریشــه هاى ایجاد آن وجود دارد. 
شــوراى امنیت وقایع آبان 98 را پیــش بینى کرده بود 
و نظر ما این بود کــه قیمت بنزین تک نرخى باشــد. 
پیش بینى اعتراضات را هم کــرده بودیم. ما پیامدهاى 
اجتماعى اجراى طرح افزایش قیمت بنزین را پیش بینى 
کرده بودیم. قرار بود سال گذشته قیمت گازوئیل افزایش 

یابد که ما گفتیم این کار شدنى نیست . درخواست کردیم 
قبل از اجراى طرح، مسئوالن مزایاى طرح را براى مردم 
توضیح دهند اما معتقد بودیــم زمان اجراى طرح اعالم 
نشــود تا مردم به پمپ بنزین ها نروند. در ساعات اولیه 
اجراى طرح، مشکلى وجود نیامد اما از ظهر جمعه برخى 
مسئوالن داخل کشور و یک گروه از خارج کشور اقداماتى 
را آغاز کردند و عده اى از مردم هم اعتراض کردند و بعد 
حوادث دیگرى رخ داد. گزارش هاى مســتند و مکتوب 
این وقایع وجود دارد و اگر روزى الزم باشــد،  آمادگى 
داریم تا شرح اتفاقات را به صورت مستند ارائه کنیم . این 

گزارش ها در شوراى امنیت وجود دارد./2717

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: امســال تأکید داریم 
که اصل بر آموزش حضورى است. معلم و ترکیب مدرسه 
جدید است به ویژه در پایه هاى ورودى. اگر حضور نداشته 
باشیم و به آن رسمیت ندهیم قادر نخواهیم بود خوب کار 

را مدیریت کنیم.
محســن حاجى میرزایى افزود: هیچ روشى جایگزین 
آموزش حضورى، نیســت. مدرســه در تمام روزهاى 
تحصیل، باید با حضور همکاران باز و فعال باشد و هیچ 
مدرسه اى تحت هیچ عنوانى نباید بسته باشد؛ حتى در 
شرایط قرمز مگر آنکه ستاد ملى کرونا تعطیلى عمومى 

را اعالم کند.

وى افزود: اگر تعداد دانش آموزان کم اســت و مى توان 
پروتکل ها را رعایت کرد کار به روال قبل انجام مى شود 
اما اگر تعداد زیاد بود باید گروه بندى کرد و فضا و زمان را 
مدیریت کرد. باید یاد بگیریم از خودمان مراقبت کنیم و 

به بچه ها هم همین را یاد بدهیم.
حاجــى میرزایى افــزود: از مدیران و رؤســاى مناطق 
درخواســت مى کنم یک روز هفتــه از صبح تا عصر در 
مدرسه باشــند و فضاى کار را کنترل کنند. با تشریفات 
و خدم و حشــم هم الزم نیســت بروید. همکارانتان را 
مأمور کنید هرکدام یک روز به مدرســه بروند و بر همه 

چیز نظارت کنند.

وقایع آبان 98
 پیش بینى شده بود

مدارس در شرایط قرمز هم 
باز هستند

درآمد هنگفت از «شاد»
  میزان | محمود حبیبى، مدیرکل دفتر 
فناورى اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و 
پرورش و سخنگوى سامانه «شاد» در خصوص 
صحت و سقم درآمد ماهانه 150 میلیارد تومانى 
آموزش و پرورش از ســامانه «شاد» پاسخ داد 
و گفت: صحت دارد، اما این مســئله از جمله 
حساب و کتاب هایى اســت که باید در آینده به 
طور کامل محاسبه شود و درآمد آن مشخص 
شــود چون اگر درآمــدى وجــود دارد، قطعًا 
هزینه اى هم به مثابه آن وجود دارد و اینگونه 
نیســت که تمامى درآمد آن به صورت خالص 

باشد./2718

آغاز تحصیالت عالى 
از شنبه

  میزان | معاون آموزشــى وزارت علوم 
خاطرنشــان کرد: بــا توجه به شــیوع کرونا 
ویروس و پیش بینى هایى که وزارت بهداشت 
و متخصصین این حــوزه انجام داده اند به نظر 
مى رسد آموزش حضورى در دانشگاه ها همانند 
ترم قبل منتفى است لذا از شنبه 15 شهریور ماه 
که ترم جدید شــروع مى شود، همه دانشگاه ها 
آمادگى داشــته باشــند که دروس خــود را با 
محوریت آموزش الکترونیکى آغاز کنند./2719

تهرانى هاى کرونا دوست!
فرمانده عملیــات مقابله با کرونا    رکنا |
در کالنشــهر تهران گفت: آمارها بیانگر این 
موضوع است که باالترین میزان تردد در سطح 
شهر و مســافرت ها متعلق به شــهر و استان 
تهران بوده و این حجم از مسافرت در مقایسه 
با ســال قبل 10 درصد افزایش داشته است. 
علیرضا زالى خاطرنشــان کــرد: حجم باالى 
مسافرت هاى روزهاى اخیر هشدارى براى بروز 
پیک جدید کرونا، زودتــر از پاییز و زمان پیش 

بینى شده دارد. /2720

رتبه جهانى ایران در 
شادکامى

رتبه ایــران در    روزنامه شهروند |
گزارش جهانى شادکامى بین سال هاى 2013 
تا 2020 موجود است. شایان ذکر است در  سال 
2014 گزارش مذکور منتشر نشده است. نمره 
شــادکامى و رتبه جهانى ایران بین سال هاى 
اشاره شده پایین آمده اســت. نمره شادکامى 
ایران در این فاصله زمانى نشان مى دهد وضع 
شــادکامى مردم ایران چندان تغییرى نداشته 
است و مردم ایران شادکامى و رضایت از زندگى 
خود را نزدیک متوسط ارزیابى کرده اند./2721

اربعین به عراق نروید
  تسنیم| معاون  وزیر کشــور درباره 
مراســم اربعیــن تصریــح کــرد: در آخرین 
تماس با ســفیر ایــران در عــراق گفتند که 
مقامات عراقــى گفته اند با توجه به شــرایط 
بیمــارى کرونا در عراق، امســال زائر خارجى 
نمى پذیریم و تا این لحظــه این آخرین نتیجه

 است./2722

200 سال تا خانه دارشدن...
على اصالنى، رئیــس کانون    ایسنا|
شوراى اسالمى کار البرز درباره تأثیر پرداخت 
وام مسکن در صاحبخانه شــدن کارگران، با 
بیان اینکه در حال حاضــر 70 درصد کارگران 
حداقل بگیرنــد و توان پرداخــت ماهى یک 
میلیون و 200 هزار تومان قسط را ندارند گفت: 
وقتى کارگر با حداقل حقوق کار مى کند و یک 
خانه دســتکم 500 میلیون تومان برایش آب 
مى خورد او باید 200 ســال کار کند تا از عهده 

خرید یک خانه برآید./2723

سردار، آماده 
رئیس جمهور شدن

    روزنامه شرق | لبــاس نظامــى بــه تن 
دارد، اما گفته مى شود گوشــه چشمى به کت و شلوار 
رئیس جمهورى دارد. سردار حســین دهقان هر چند 
سیاستمدار به معناى کالسیک آن محسوب نمى شود 
و هم اکنون مشاور فرماندهى کل قوا در حوزه صنایع 
دفاعى است، اما با سه دولت با رویکرد هاى مختلف کار 
کرده و جاى تعجب نیست که خود را براى انتخابات 
ریاست جمهورى 1400 هم آماده کند. سردار دهقان 
در صورت حضور در انتخابــات، راهى را خواهد رفت 
که پیش تر از سوى سه نظامى دیگر امتحان شده ولى 
آنها کامیاب نبوده اند؛ على شمخانى، محسن رضایى 
و محمدباقر قالیباف. جالب آنکه گفته مى شود سردار 
دهقان با هر سه این افراد نیز براى شرکت در انتخابات 

ریاست جمهورى رایزنى کرده است./2724

گیت حرم را شکستند 
روزنامه «جمهورى اسالمى»     خبرفورى |
از ورود غیرقانونى برخى عــزاداران به حرم حضرت 
معصومه(س) خبر داد. این روزنامه نوشــت: با اینکه 
دستورالعمل هاى ســتاد ملى مقابله با کرونا در دهه 
عاشورا توســط عزاداران حســینى در سراسر کشور 
رعایت شد، متأسفانه عصر عاشورا عده اى هنجارشکن 
در قم با شعار «حیدر حیدر» و با تخریب موانع موجود 
در ورودى هاى حرم حضرت معصومه علیهاالسالم وارد 
حرم شدند. این افراد که هیچیک از دستورالعمل هاى 
بهداشتى ازجمله ماسک و فاصله اجتماعى را رعایت 
نکرده بودند، موجب حیرت ســایر عزاداران شدند و 
نشان دادند که به هیچیک از توصیه هاى مسئوالن 

نظام اعتنایى ندارند.

واکنش صریح قالیباف
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس    تسنیم|
نســبت به نامگذارى پلى در خرمشــهر به نام برادر 
شهیدش واکنش نشان داد. در جریان بازدید قالیباف 
از پروژه هاى این شــهر در پاسخ به ســئوالى درباره 
نامگذارى پلى در خرمشــهر  به نام برادر شــهیدش 
با واکنشــى صریح  نســبت به نامگذارى این پل  به  
نام برادرش  شهیدحســن قالیباف اظهــار کرد:  کار 
پسندیده اى نکردند؛ خوب است آن پل را به نام یکى از 

شهداى محلى منطقه بگذارند./2725

جهانگیرى مى آید؟
اسحاق جهانگیرى، همواره چهره صبور و     برنا |
قانِع کرمانى گونه خود را داشته و همچنان حفظ کرده و 
اکنون نیز از چهره هایى است که براى انتخابات ریاست 
جمهورى 1400 چه از ســوى فعاالن سیاسى و چه از 
سوى رسانه ها مطرح است. چهره اى اصالح طلب که 
در دوره قبل کاندیدا شد اما به نفع روحانى کنار کشید. به 
نظر مى رسد حاال بى میل نیست با قامت اصالح طلبى 
مجدداً به عرصه انتخابات ریاست جمهورى بازگردد. 
در نتیجه باید دید اسحاق جهانگیرى این بار نیز پا به 
میدان انتخابات ریاست جمهورى 1400 مى گذارد یا 
دوباره بنا به مصلحت اصالح طلبى و حزبى خود، پاى 

کار خواهد ماند؟ /2726

ماجراى مروت ناطق
محمدرضــا خبــاز، فعــال سیاســى     برنا |
اصالح طلب درباره رأى آوردن کابینه دولت اصالحات 
در سال 76 گفته است چون مجلس پنجم اصولگرا بود 
تصمیم گرفت به چهار وزیر از وزراى دولت خاتمى رأى 
اعتماد ندهد... شــب قبل از رأى گیرى، همه یکدل و 
یکدســت گفتند به دولت خاتمى رأى نمى دهیم. هم 
دفاع فوق العاده خود خاتمــى و هم به آب و آتش زدن 
پنجاه شــصت نماینده اصالح طلب و مهمتر از همه 
انصاف فوق العاده خود ناطق نــورى به عنوان رئیس 
مجلس، نمایندگان را مجاب کرد که آنجا تسویه حساب 
سیاسى نکنند. یکى از دالیلى که امروز ناطق نورى هم 
در میان اصالح طلبان و هم اصولگرایان محبوبیت دارد، 

آن انصاف و مروت فوق العاده او بود./2727

خبرخوان

پیکر مسعود مهرابى، مدیرمسئول مجله «فیلم» امروز 
به خاك ســپرده مى شــود. مهرابى که ایــن اواخر به 
پارکینسون هم مبتال بود، روز دوشنبه در 66 سالگى بر 

اثر ایست قلبى درگذشت.
ماهنامه «فیلم» یکى از مهمترین و معتبرترین نشریات 
تاریخ مطبوعات ایران اســت. تا همین چند سال پیش 
که فضاى مجازى هنوز ســیطره اش  بر رســانه هاى 
کاغذى را کامل نکرده بود، نقدها و مطالب منتشر شده 
در ماهنامه «فیلم» به شــکل جدى بر صنعت سینما و 
سریال ســازى در ایران تأثیر مى گذاشت و سینماگر یا 
فعال تلویزیونى نبود که مطالعه این ماهنامه را در برنامه 

زندگى اش نگنجانده باشد. 
در این باره تقریبًا همه دســت انــدرکاران مطبوعات 
و ســینما و تلویزیون متفق القــول معتقدند که یکى 
از مهمترین دالیــل تأثیرگذارى ماهنامــه «فیلم» بر 
جامعه سینماى کشور، همراهى پایه گذاران این مجله 
با یکدیگر بود؛ ســه نفرى که این نشریه از زمان انتشار 
شماره اولش در ســال 1361 تا دوشــنبه همین هفته 
بر آنها تکیه کــرده بود: مرحوم مســعود مهرابى مدیر 
مســئول و صاحب امتیاز، هوشــنگ گلمکانى رئیس 
شوراى نویســندگان و عباس یارى دبیر هیئت اجرایى 

و تحریریه مجله. 
حاال با درگذشت مسعود مهرابى، یکى از سه ستون این 
مجله کم شده و با آشکار شدن اختالفات اخیر او با هوشنگ 
گلمکانى (که خودش یکى از معتبرترین منتقدان کشور 
است)، هیچ بعید نیســت مجله «فیلم» که در سال هاى 
اخیر تیراژش کاهش یافته و تأثیرگذارى اش کمتر شده 

است حتى در معرض تعطیلى قرار بگیرد. 
پایگاه اطــالع رســانى «ســینما روزان» در این باره 
مــى نویســد: «اختالفاتــى کــه مهرابى با شــوراى 
سیاستگذارى مجله "فیلم" و شخص هوشنگ گلمکانى 
داشــت از دیگر عواملى است که شــائبه تعطیلى مجله 
"فیلم" بعد از مهرابى را پررنــگ خواهد کرد. در آخرین 
روزهاى حیات مهرابى، متنى اینستاگرامى از وى منتشر 
شد که بر اختالفات خود با رئیس شوراى نویسندگان مجله 

تأکید کرده بود.»
این موضوع در یادداشت فریدون جیرانى که به مناسبت 
درگذشــت مســعود مهرابى منتشر شــد هم به چشم 
مى خورد. جیرانى در بخشى از متنى که خبرگزارى ها از 

او منتشر کردند نوشت: «آخرین بار من این مرد محترم را 
در رستورانى دیدم... دیدار من با مهرابى بخاطر مصاحبه 
گلمکانى دربــاره مجله "فیلم" با برنامــه "35" بود. 
مى خواست در این دیدار نکاتى از گفته هاى گلمکانى 
را تصحیح کند  و نقش خودش را در انتشــار مهمترین 
مجله سینمایى پس از انقالب یادآور شود... همان موقع 
وقتى ماجراى این دیدار را براى گلمکانى تعریف کردم، 
او هم دلش مى خواست این نکات گفته شود و خودش 
هم براى مهرابى احترام بســیار زیادى قائل بود و نقش 
مهمش را انکار نمى کرد... متأسفانه قرار من و مهرابى 
انجام نشد و مسعود مهرابى محترم تر از آن بود که زنگ 
بزند، بخواهد و اصرار کند که این قرار انجام شود. حتى 
در این دیدار هم اگر از دوستانش دلخور بود، دلخوریش 
را به زبان نیاورد و فقط برایش نکات گمشده یک تاریخ 

مهم بود...»

در آن ســوى ماجرا، از متنى که هوشنگ گلمکانى به 
مناسبت درگذشــت یار قدیمى اش منتشر کرده، بوى 
همین اختالفات بین پایه گــذاران ماهنامه "فیلم" به 
مشــام مى رســد. در حالى که متن عباس یارى کامًال 
احساسى و مملو از اندوه و حسرت در از دست دادن یک 
دوست است اما در متن هوشنگ گلمکانى که گفته شده 
بیشترین اختالف مســعود مهرابى با او بوده، عالوه بر 
آنکه نشــانه هاى این اختالف آشــکار است، نکته اى 
به چشــم مى خورد که حاکى از تکلیف انتشار ماهنامه 

"فیلم“ بعد از درگذشت مدیر آن است. 
رئیس شــوراى نویســندگان این مجله از جمله نوشته 
است:  «... 45 ســال آشــنایى و همکارى زمان کمى 
نیســت. و این 38 ســال مجله "فیلم"؛ با همه فراز و 
نشیب ها در رابطه مان... مرگ مسعود را به قول دوست 
مشترکمان جهانبخش نورایى باید آینه عبرتى کنیم در 

اثبات این حقیقت که همه فقط یک بار زندگى مى کنیم 
و در این یک بار، تمرکز بر تلخى ها و سیاهى ها تمامى 
زندگى را تلخ و سیاه مى کند. مسعود مهرابى یکى از سه 
پایه محکم ماهنامه "فیلم" بود. مى کوشیم میراث او را 

حفظ کنیم...»
«مى کوشــیم میراث او را حفظ کنیــم» یعنى ماهنامه 
"فیلم" از نگاه رئیس شوراى نویسندگان آن قرار نیست 
تعطیل شود. این در حالى است که به لحاظ حقوقى هم 
امکان انتشار مجالت بعد از فوت مدیرمسئول و با معرفى 
مدیرمســئول جدید وجود دارد ولى آیا وارثان مســعود 
مهرابى تصمیم بــه این کار دارنــد؟ و از آن مهمتر؛ در 
صورتى که آنها بخواهند "فیلم“ همچنان به انتشارش 
ادامه دهد آیا حاضر بــه ادامه همکارى بــا تیم فعلى 
اداره کننده این ماهنامه مهم کــه با مهرابى اختالفات 

عدیده اى داشتند خواهند بود؟  /2716

آینده پر ابهام یکى از مهمترین نشریات کشور بعد از درگذشت مدیر مسئول آن

«فیلم»؛ 38 سال بعد

انتشار تصاویرى از «امینه»، همسر «اردوغان» در حال 
تهیه «آش عاشــوره» در فضاى مجازى واکنش هاى 

متفاوت کاربران را به دنبال داشت.
با توجه به اینکه در ترکیه رسم است در روز عاشورا یا دهم 
محرم نذرى  به نام «آش عاشوره» تهیه کنند و در میان 
همسایگان پخش کنند همسر «رجب طیب اردوغان»، 
رئیس جمهور کنونى ترکیه نیز پیرو این آیین و رسوم به 
تهیه این نذرى پرداخت و تصویرى از آن را به اشتراك 

گذاشت که بیشــتر از آن که نذرى مورد توجه قرار گیرد 
آشــپزخانه وى موضوع بحث و انتقــادات کاربران قرار 
گرفت و به لوکس و گران بودن وســایل و حتى شــیر 

آشپزخانه اشاره کردند.
کاربران قیمت شیر آشــپزخانه آنها را در حدود ده هزار 
لیر معادل 30 میلیون تومــان عنوان مى کنند و معتقدند 
کسى که در چنین خانه اى زندگى مى کند از درد مردم و 

رسیدگى به امور آنان غافل است.

جزئیات جدید از به آتش کشیده شدننذرى پر سر و صداى همسر «اردوغان» 
 جسد زن گلپایگانى 

2 روز پیش، خبر به آتش کشیده شدن جسد زن گلپایگانى 
توسط همسر صیغه اى او با همدستى دخترش منتشر شد. 
روز گذشته هم پایگاه اطالع رسانى «رکنا» جزئیات کاملى از 
این اتفاق را منتشر کرد. آنطور که این سایت نوشته است، زن 
جوان حامى حیوانات که توسط همسر صیغه اى خود به قتل 
رسیده بود، چند روز پیش از حادثه در دادگاه از قاتل شکایت 
کرده بود. متهم به قتل که عاشق دختر نوجوان مقتول شده 
بود وقتى او را سد راه خود دید با کمک دختر ناتنى اش اقدام 

به قتل او کرد.
صبح هشتم شــهریور ماه تعدادى چوپان، هنگام کار در 
بیابان هاى حوالى گلپایگان، متوجه توقف مشکوك یک 
دستگاه خودروى پژو شــدند و ماجرا را به مأموران پلیس 
گزارش دادند. در بررسى هاى پلیس جسد زن جوانى که در 
نزدیکى همان خودرو به آتش کشیده شده بود کشف شد. 
بعد از شناسایى هویت جسد، مشخص شد خودروى کشف 

شده متعلق به مقتول است.
در بررسى هاى قضایى، همســر صیغه اى مقتول به نام 
«الهه»، تحت بازجویى قرار گرفت و باالخره لب به اعتراف 
باز کرد و پرده از راز جنایت هولناك خود برداشت و گفت: 
«همسرم به عنوان حامى حیوانات در شهر فعالیت مى کرد 

و پناهگاهى براى ســگ ها تهیه کرده بود. من در جریان 
همکارى با او و خرید تجهیــزات براى پناهگاه حیوانات با 
الهه آشنا شدم و او را به عقد موقت خود در آوردم اما بعد از 
مدتى به دختر 18 ساله او عالقه پیدا کردم. وقتى الهه متوجه 
موضوع شد به شدت مخالفت کرد و مى خواست مانع ازدواج 
من و دخترش شود. براى همین با همدستى دخترش  نقشه 
قتلش را کشیدیم و در خانه خودش او را به قتل رساندیم. 
چند روزى که از قتل گذشــت، چون جنازه در حال فساد 

بود،آن را به بیابان منتقل کرده و به آتش کشیدیم.»
در ادامه مشخص شد که متهم با الهه بر سر مسائل مالى هم 
اختالف پیدا کرده بوده است. مقتول در صفحه اینستاگرام 
خود شماره حسابى به دنبال کنندگان اعالم کرده و براى 
تأمین مخارج پناهگاه حیوانــات از مردم کمک مى گرفته 
است. زمانى که متهم متوجه این موضوع شده بود، از مقتول 
خواسته بود از محل درآمدهاى مردمى، هزینه هایى را که او 

کرده بود به وى بپردازد.
یک هفته قبل از حادثه قتل، مقتول در دادگاه شــکایتى 
علیه متهم مطرح کرد که ظاهراً این اختالف مالى ســبب 
شــکایت مقتول شــده بوده اما دلیل اصلى شکایت هنوز 

مشخص نیست.

گنج پنهان براى خانواده اى در رباط کریم دردسرهاى 
عظیم ایجاد کرد. این خانواده که ساکن محله شترخوار 
واقع در رباط کریم هســتند ادعا دارند در زیرخانه آنها 
گنجى پنهان است و گروهى مى خواهند به هر شکلى 

که شده این خانه را از چنگ آنها خارج کنند.
یکى از دخترهاى این خانواده چهار نفره مى گفت: «چند 
سال پیش وقتى پدرم فوت کرد اقدامات مشکوکى رخ 

داد. برخى همسایه ها پیشــنهاد دادند خانه را بفروشیم 
حتى براى یک خانه ارزان قیمت مشــترى چند میلیارد 
تومانى معرفى کردنــد. یک بار هم یکى از آشــنایان 
دستگاهى با خود به خانه آورد که مشکوك بود. فشارها 
براى فروش خانه به نحوى شــد که استشهادیه علیه 
ما پرکردند که آبروى مــن و خواهرهایم را ببرند. براى 
همین مدتى از خانه خارج شدیم و در بهزیستى بودیم. 

حتى به میراث فرهنگى کشــور نامه نوشتیم اما فایده
 نداشت.»

این خانواده مدعى هستند که به دلیل گنج پنهان در این 
خانه مورد تهدید و حتى ضرب و شتم قرارگرفته اند. هم 
اکنون هم پرونده ضرب و شــتم آنها در دادگاه موجود 
اســت. هرچند گفته هاى آنها نیاز بــه دلیل و مدرك و 

مستندات دارد.

ماجراى
 زیرخاکى پردردسر 

سهیل سنایى
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فراخوان حمایتى
 ویژه محرم  و صفر 

هفتمین فراخـوان حمایـت از برنامه هـاى کانون هاى 
فرهنگى مسـاجد، تشـکل هاى مردمى و سازمان هاى 
مردم نهاد ویژه ایام ماه محرم و صفر اعالم شد. خالقیت، 
نوآورى و تولید محتواى تأثیرگذار از جمله شاخص هاى 
این فراخوان بوده کـه به صورت مجازى از سـوى اداره 
مشـارکت هاى فرهنگـى اجتماعى سـازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان برنامه ریزى شده 
است. گفتنى است؛ زمان ارسال مستندات به این فراخوان 
تا 8 آبان سال جارى بوده که عالقه مندان مى توانند  از 
طریق فضاى مجازى به شماره 09135578928 اقدام 

کنند.

لزوم هم افزایى
 در توسعه ارتباطات 

ناصر مشایخى، سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در 
دیدار با حجت االسـالم نقد على نماینده  مردم محترم  
شهرستان خمینى شهر  در مجلس شـوراى اسالمى بر 
لزوم هم افزایى دستگاه هاى اجرایى در راستاى توسعه 
ارتباطات روستایى تاکید کرد. وى توسعه زیرساخت هاى 
مخابراتى شهرستان ها را مقدمه گسترش خدمات دولت 
الکترونیک دانست و اظهار کرد: امیدواریم با همدلى همه 
جانبه و در سایه تالش هاى  کلیه دستگاه هاى اجرایى در 
شهرستان ها شاهد افزایش روز افزون زیر ساخت هاى  

مخابراتى در این مناطق باشیم. 

امکان سنجى استفاده از 
اتوبوس هاى برقى 

مطالعات امکان سـنجى فنى، مالى و اقتصادى استفاده 
از اتوبوس هاى برقى در شـهر اصفهـان پژوهش جدید 
فناوران شهرك علمى وتحقیقاتى اصفهان است. هدف 
از ایـن مطالعه مقایسـه تکنولـوژى انـواع اتوبوس ها و 
بررسى امکان سنجى فنى استفاده از اتوبوس هاى برقى 
در شهر اصفهان است. در این مطالعه، انواع اتوبوس هاى 
برقى و ویژگى مربوط به آن ها همچون فناورى ساخت، 
زیرسـاخت هاى موردنیاز و بـازار تولیدى آن ها بررسـى 

شده است.

هوا خنک تر مى شود
رئیـس اداره پیش بینى هواشناسـى اسـتان اصفهان 
از کاهش دمـا در بسـیارى از مناطـق خبـر داد. زهرا 
سیدان با اشاره به کاهش یک تا 3 درجه اى دما گفت: 
بیشینه دما در کالنشـهر اصفهان در روز سه شنبه به 
32 درجه سـانتى گراد باالى صفر رسـید و کمینه دما 
صبح روز چهارشـنبه به 15 درجه سـانتى گراد باالى 

صفر مى رسد.

لوله گذارى در بلوار آینه خانه
به گـزارش روابـط عمومى آبفـا منطقـه 2، عملیات 
لوله گـذارى عرضـى آب و فاضالب براى سـرویس 
بهداشـتى جدید االحـداث واقـع در بلوار آینـه خانه، 
بنا به درخواست شـهردارى منطقه 6 اصفهان انجام 
شـد. الزم به توضیح اسـت که این عملیات به طول 
30 متر و قطر لوله فاضـالب 250 میلیمتر و لوله آب 
100 میلیمتر توسط نیروهاى امداد و تعمیرات منطقه 

انجام شد.

دانشگاه ذوب آهن
 در میان برترین ها

رئیس دانشـگاه علمـى کاربـردى مرکـز ذوب آهن 
اصفهان گفت: دانشـگاه علمى کاربردى مرکز ذوب 
آهن اصفهان در سـطح بنـدى سـال 99 در بین 10 
دانشـگاه برتـر مراکـز علمى کاربـردى کشـور، قرار 
گرفت. سـعید اظهار کـرد: جهت گیرى سیاسـتهاى 
کالن مرکز در راسـتاى تقویت فعالیـت هاى علمى 
و مهارتـى و تأکیـد بـر پررنگ شـدن فعالیـت هاى 
دانشـجویى در مقولـه کارآفرینى، بسترسـاز نشـاط 
علمى و بروز توانمندى ها و ظرفیت هاى دانشجویى 

در میادین علمى کشور است.

خبر

معاون اجتماعى بهزیستى اســتان اصفهان گفت: امسال 
به علت شیوع بیمارى کرونا 10 درصد از مهدهاى کودك  
استان موقتاً تعطیل شده اند. مدیران برخى مهدها درخواست 

تعطیلى یکساله داده اند و با آن موافقت شده است.
مجتبى ناجى در خصوص آمار مهدهاى کودك اســتان 
اصفهان اظهار کــرد: تعداد 730 مهد کودك در سراســر 
استان فعالیت مى کردند و حدود 40 هزار کودك در آنها به 
فراگیرى مشغول بودند اما همانطور که گفتم تعدادى از آنها 
موقتاً تعطیل شده اند و مابقى مهدها همچنان فعال هستند، 
همچنین با توجه به تعطیلى برخى مهدها با تعدیل نیروى 
کار مربیان مواجه شــده ایم. وى در خصوص کاهش آمار 

پذیرش کودکان افزود: تا این لحظه آمار نهایى از ثبت نام  
کنندگان سال جدید نداریم و تعداد نهایى در اواخر مهر ماه 
مشخص خواهد شد، پیش بینى ما این است که آمار کاهشى 
کودکان ثبت نام شده در مهدها را نسبت به سال هاى گذشته 

داشته باشیم.
ناجى گفت: تا این لحظه برنامــه اى براى اجراى آموزش 
آنالین یا مجازى نداریم. البته اگر خانواده ها استقبال کنند 
شاید در ادامه کار محتویاتى تدوین شود. وى درباره زمان 
آغاز کار رسمى مهدها عنوان کرد: مهدها در تابستان هم 
فعالیت مى کردند اما با توجه به شروع رسمى مدارس، از 15 

شهریور آمادگى پذیرش و فعالیت داریم.

حجت االسالم و المسلمین رمضانعلى معتمدى، مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان در پیامى از 
برگزارکنندگان مراسم عزادارى حضرت اباعبدا... الحسین 

(ع) در استان تقدیر کرد. در این پیام از جمله آمده است:
آیین هاى ســوگوارى در محرم به ویژه در تاســوعا و 
عاشوراى حسینى تجلى عالى آگاهى و فهم عمیق مردمى 
است که معرفت حسینى در وجودشان، جوشش و جریان 
دارد و ایــن ادراك عمومى در حــوزه فرهنگ عمومى، 
سرمایه اى گرانقدر به شــمار مى رود. محرم امسال اما 
اگرچه با نگرانى ها و دلواپسى هایى همراه بود اما تدبیر و 
عقالنیت توأم با شور و سوز مردم غیرتمند و عاشورایى، 

صحنه هایى زیبا و ماندگار از دلدادگــى عزاداران را به 
نمایش گذاشت. هیئات حسینى با لحاظ دوگانه سالمت 
-عزادارى پیام آور حماســه اى دیگر در آزمون بزرگى 

بودند که دشمن آن را به کمین نشسته بود.
بدین وسیله و از سوى شــوراى فرهنگ عمومى استان 
اصفهان این انســجام و وحدت مثال زدنى را ارج نهاده 
و از همه آحاد و مجامع و هیئات مذهبى اســتان و دست 
اندرکاران آیین هاى عزادارى حضرت اباعبدا... الحسین 
(علیه الســالم)براى موفقیت در مدیریت همزمان این 
مراسم ها و رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى صمیمانه 

سپاسگزارى مى نماییم.

تقدیر مدیرکل ارشاد از 
برگزارکنندگان مراسم عزادارى 

10 درصد مهدهاى کودك 
استان تعطیل شده اند

اداره پایدار و مطلوب کشــور فقط با تکیه بر «نظام 
مالیاتى کارا، منصف و هوشــمند» امکانپذیر است. 
یکى از اقدامات مهم در خصوص مدرن سازى نظام 
مالیاتى، اجراى طرح جامع مالیاتى بوده که با تکیه بر 
آن، خدمات مالیاتى به صورت الکترونیکى به مؤدیان 

ارائه مى شود.
بر همین اساس سازمان امور مالیاتى کشور با استناد 
به قانون مالیات هاى مستقیم و سایر قوانین مربوط، 
سازوکارهاى ابالغ الکترونیکى اوراق مالیاتى را به اجرا 
درآورده است. با این روش، شکل و فرایند ابالغ از حالت 
سنتى (کاغذى) به صورت جدید (الکترونیکى) تغییر 
یافته و به جاى تشریفات ادارى حضورى ابالغ، فرایند 
ابالغ به صورت فنى (سامانه هاى مالیاتى) به اجرا در 
مى آید. با اجراى طرح جامع مالیاتــى، کلیه مراحل 
پرونده هاى مالیاتى از ابالغ اوراق مالیاتى تا پرداخت 

مالیات به صورت الکترونیکى انجام خواهد شد. 
پروژه ابالغ الکترونیــک اوراق مالیاتى از تازه ترین 
اقدامات سازمان اســت که به منظور توسعه دولت 
الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه هاى سازمان 
در حوزه مکانیزاســیون فرایندها اجرایى شــده و 
هم اکنون مؤدیان سراسر کشــور با تأیید و ارسال 
فرم الکترونیکى «درخواســت اســتفاده از خدمات 
الکترونیکــى ابالغ و مدیریت درخواســت ها» که 
از کانال سامانه عملیات ســازمان در دسترس قرار 

گرفته، از این خدمت نوین بهره مند شده اند.
هدف از اجراى این طرح توسعه دولت الکترونیک و 
مکانیزاسیون فرایندهاى مالیاتى است، الکترونیکى 
شدن امور مالیاتى باعث تســهیل و تسریع در امور 
مردم و حرکت به ســمت ارتقاى حقوق شهروندى 

است.

ابالغ الکترونیکى اوراق مالیاتى

مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان گفت: در راستاى ساماندهى گذرهاى منتهى 
به چهارباغ عباسى، عملیات کف سازى پروژه خیابان 

عباس آباد آغاز شده است.
محمد فیض اظهار کــرد: خیابــان عباس آباد که 
در گذشــته گذرى بین باغات صفــوى بوده، 190 
متر طول و 16 متر عرض دارد که فاز نخســت کف 
سازى آن شروع شده اســت. وى تصریح کرد: فاز 
نخست خیابان عباس آباد با ترکیب سنگ آذرشهر و 
هتن آباد سنگ فرش مى شود و فاز دوم آن تا خیابان 
شمس آبادى به صورت محور سواره آرام با سنگ 20 

در 20 اجرا خواهد شد.
مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان با اشاره به ســاماندهى خیابان شیخ بهایى 

به عنوان دیگــر محور منتهى به چهاربــاغ، افزود: 
طول پروژه خیابان شیخ بهایى 223 متر و عرض آن 
22 متر است که در ابتدا پیاده روهاى آن کف سازى 

مى شود.
وى ادامه داد: با توجه بــه عملیات عمرانى مترو، در 
قسمت میانى خیابان شیخ بهایى اقدام عمرانى انجام 

نمى شود اما پیاده روهاى آن تکمیل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى 
اصفهان گفت: در گذشته خیابان سید علیخان گذرى 
بین باغات صفوى بوده که در طرح پیشنهادى حدود 
23 متر ابتدایى آن به پیاده راه اختصاص خواهد یافت 
که براى ســنگفرش آن از سنگ آذرشهر 40 در 40 
استفاده شده و بقیه گذر بدون تغییر تبدیل به سنگ 

فرش و کف سازى از جنس سنگ هتن آباد مى شود.

ساماندهى 3 گذر منتهى به چهارباغ

ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از محبوس شدن دو نفر در خودروى 

پژو پارس در حادثه واژگونى آن خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه واژگونى خودروى 
پژو پارس در اتوبان معلم اصفهان، اظهار کرد: این حادثه 
در ساعت 7 و 15 دقیقه صبح دیروز (سه شنبه) به ستاد 
فرماندهى آتش نشــانى و خدمات ایمنى شــهردارى 

اصفهان اعالم شد. در این حادثه دو نفر مصدوم داخل 
خودروى پژو پارس محبوس شده بودند که حال یکى 
از آنها وخیم تر گزارش شــده بود. سخنگوى سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان با بیان 
اینکه آتش نشانان از ایستگاه 6 به محل این حادثه اعزام 
شدند، ادامه داد: هر دو مصدوم از داخل خودرو آزادسازى 

و تحویل عوامل اورژانس شدند.

محبوس شدن 2 نفر در خودروى پژو

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه به همراه جمعى از 
معاونان و مدیران این شرکت با حضور در مجتمع فوالد 
اسفراین، بر توسعۀ همکارى هاى دو شرکت و استفاده 
از توانمندى ها و ظرفیت هاى موجود در تکمیل بیش از 

پیش زنجیرة فوالد تأکید کرد.
عظیمیان در این خصوص گفت: فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین فوالدســاز ایران و منطقۀ خاورمیانه یکى 
از مشتریان اصلى فوالد اســفراین است. این شرکت 
در بســیارى از خطوط تولید خود و با رویکرد حمایت 
حداکثرى از تولیدکنندگان و سازندگان داخلى در نظر 
دارد همکارى هاى خود را با این شرکت گسترش دهد.

وى با اشاره به ابرپروژة نورد گرم شمارة 2 شرکت فوالد 
مبارکه گفت: ازآنجاکه فوالد اسفراین عمدة مادة اولیه 

قطعات یدکى فوالدسازان را تولید مى کند، بر آن شدیم 
تا در این بازدید زمینۀ همکارى بیش از پیش دو شرکت 
را براى اســتفادة حداکثرى از ظرفیت هاى سازندگان 

داخلى بررسى کنیم.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه  در خصوص ســطح 
همکارى هاى فوالد مبارکه و فوالد اسفراین گفت: در 
قرارداد احداث ابرپروژة 4,2 میلیون تنى نورد گرم شمارة 
2 به گونه اى برنامه ریزى کرده ایم که حدود 54 درصد 
این طرح عظیم باارزش 5 هزار میلیارد تومان در داخل 
کشور و 46 درصد آن توسط شرکت خارجى ساخته شود. 
این در حالى است که بخشى از سفارش هاى این پروژه، 
یعنى غلتک هاى نورد، مى تواند توسط فوالد اسفراین 

تأمین گردد و از خروج  ارز    از کشور جلوگیرى شود.

گسترش همکارى شرکت هاى فوالد مبارکه و 
مجتمع فوالد اسفراین

15 شهریور نزدیک اســت و دانش آموزان و والدین آنها 
در تب و تاب براى ایــن که بدانند این ســال کرونایى 
عجیب را باید چگونه آغاز کنند. هنوز بسیارى از والدین 
نمى دانند که تکلیف فرزندانشــان براى نشستن پشت 
نیمکت کالس ها چگونه است و آیا اصًال باید در مدرسه 

حضور داشته باشند یا خیر. 
در همین باره رییس ستاد پروژه مهر اداره کل آموزش و 
پرورش اصفهان گفت: در صــورت اعالم وضعیت قرمز 
تمامى آموزش ها در شــبکه مجازى شاد و غیرحضورى 
ارائه مى شود اما در مدارس کمتر از 50 نفر و کالس هاى 
زیر 10 نفر، دانش آمــوزان مى توانند به صورت حضورى 
در مدرسه تحصیل کنند که این شــرایط در بسیارى از 
روســتاهاى اســتان و برخى از مدارس غیردولتى شهر 

اصفهان نیز وجود دارد.
محمدرضا ناظم زاده در گفت و گو با «ایرنا» افزود: هرگونه 

تصمیم گیرى براى بازگشایى حضورى یا غیرحضورى 
مدارس و تحصیل 857 هــزار و 435 دانش آموز در  پنج 
هزار و 354  واحد آموزشى در اســتان در 15 شهریور با 
اولویت قراردادن دانش آموز ســالم نسبت به دانش آموز 
عالم صورت مى گیرد؛ براین اســاس بــه تمامى نواحى 
و مناطق اعالم شــده که در روزهاى آینده با استعالم از 
فرماندارى ها آخرین وضعیت شهرســتان  را اخذ کنند و 
براساس رنگ بندى وزارت بهداشت براى شیوه بازگشایى 

مدارس تصمیم نهایى بگیرند.
رییس پروژه مهر اداره کل آمــوزش و پرورش اصفهان 
افزود:همچنین براساس رنگ بندى وزارت بهداشت در 
وضعیت زرد، دانش آموزان براساس تصمیم مدیر، شوراى 
مدرســه، وضعیت فیزیکى و تعــداد جمعیت کالس ها 
گروه بندى و  در قالب روزهــاى زوج و فرد یا هفتگى در 

مدرسه حاضر مى شوند.
وى همچنین هرگونــه تصمیم گیرى بابــت حضور یا 

عدم حضور معلمان را بســته به تصمیم مدیران مدارس 
و امکانات و زیرساخت هاى آموزش مجازى در مدارس 
عنوان کرد و گفت: به هر شــکل ممکــن آموزش ها با 
بهترین کیفیت و با نظارت بیشــتر به دانش آموزان ارائه 

خواهد شد.
در همین حال معاون خدمات شــهرى شهردار اصفهان 
هم از آماده سازى شهر به منظور آغاز سال تحصیلى جدید 
خبرداد و گفت: با توجه به نزدیکى بازگشــایى مدارس، 
اقدامات گســترده اى براى آماده سازى شهر در راستاى 
مدیریت مناسب این ایام در دستور کار معاونت خدمات 

شهرى و مناطق 15 گانه قرار گرفته است.
حسین امیرى در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: شهردارى 
اصفهان امسال نیز همچون ســال هاى گذشته شهر را 
براى ایام آغاز سال تحصیلى جدید آماده مى کند و شیوع 
ویروس کرونا تأثیــرى در ارائه خدمات به شــهروندان 

نخواهد داشت.

نقشه راه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در سال تحصیلى جدید اعالم شد 

اولویت «دانش آموز سالم»
 به «دانش آموز عالم»

انهدام باند سارقان 
خودرو هاى وانت مزدا 

اعضاى یک باند 5 نفره سرقت خودرو هاى وانت مزدا در 
اصفهان دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهى استان گفت: در پى وقوع چندین فقره 
سرقت خودروى وانت مزدا در شهرستان اصفهان موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با سرقت پلیس 

آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.
سرهنگ حســین ُترکیان افزود: با اقدامات کارآگاهان 
پلیس، باند پنج نفره این نوع خودرو ها شناســایى شدند. 
وى با بیان اینکه متهمان همگى داراى ســوابق متعدد 
کیفرى بوده و دو نفر از آن ها نیز نسبت پدر و پسر با هم 
دارند گفت: با شناسایى سارقان، ماموران در هماهنگى با 
مقام قضائى متهمان را در مخفیگاه خود دستگیر کردند. 
سرهنگ ُترکیان با اشــاره به اینکه متهمان به ده مورد 
ســرقت خودروى وانت مزدا در اصفهان اعتراف کردند 
افزود: کارشناسان ارزش اموال مســروقه را ده میلیارد 

ریال اعالم کردند.

آرمان کیانى

پس از بروز دو حادثه برق گرفتگى منجر به فوت و کما 
در مردادماه امسال در سى و سه پل اصفهان، آیا مشکل 
موجود در این پل رفع عیب و خطر شــده یا تنها راه حل 

کشیدن نوارهاى خطر اطراف این اثر تاریخى است؟
به گزارش  ایرنا، حدود یک ماه پیش یعنى 13 مردادماه 
بود که خبرى مبنى بر برق گرفتگى و غرق شدگى یک 
پسر 12 ساله در سى و سه پل به سرعت تیتر رسانه ها شد.  
پسرى نوجوان که در چله تابستان و براى فرار از گرماى 
جانسوز در دهانه هاى پایینى سى و سه پل پا به آب زده 
بود اما با پاى خود به خشکى بازنگشت. شاهدان عینى 
حاضر در محل از جمله چند کودك دیگر عنوان کردند 
که وى را برق گرفته است.  دقایقى پس از انتشار این خبر 
که عنوان برق گرفتگى نیز در آن بیان شده بود مسووالن 
شهردارى اصفهان این موضوع را رد و عنوان کردند که 
در آن نقطه خطرى براى برق گرفتگى وجود نداشته است.

دو روز بعد هم جوان حدود  18 ساله اى که با دوستان خود 
به آب زده بود تا در قســمت کم عمق آب در دهانه هاى 
زیرین ســى و ســه پل پیاده روى کند درست در همان 
محدوده اى که پرهام دچار حادثه شده بود با برق گرفتگى 
دچار لرزش مى شــود ولى در این حادثه دوستان وى به 
قصد کمک دســتش را مى گیرند و این موضوع حرکت 
جریان برق را از بدن او و با شدت کمتر از بدن دوستانش 
عبور مى دهد و وى زنده  مانده اما به کما مى رود. به گفته 
نزدیکان وى، او بیش از یک روز در کما به سر برد و پس 

از آن دچار اختالل حافظه شد.
یکى از نیروهاى اورژانس اصفهان روز بعد از حادثه رخ 
داده براى این جوان 18 ساله پیگیر ماجرا مى شود تا این 
حادثه قربانى دیگرى نداشته باشد. با کمى پیگیرى شماره 

مسوول مربوطه در منطقه 3 شهردارى را مى یابد تا ماجرا 
را با وى مطرح کند و این مسوول عنوان مى کند که اکنون 
براى بررسى مورد در محل بروز حوادث اخیر حاضر شده 
است. رفع عیبى که به گفته یکى دیگر از عوامل شهردارى 
که مایل به بیــان نامش نبود نیازمنــد اعتباراتى براى 
نگهدارى و تعمیرات تجهیزات نورپردازى و روشــنایى 

است که هنوز به منطقه مربوطه پرداخت نشده است.
در چند هفته اخیر و به دنبال وقوع این حوادث، شهردارى 
به مسدود کردن مسیرهاى زیرین پل هاى تاریخى سى 
و سه پل و خواجو اقدام کرده است و نیروهاى کنترل و 
نظارت شهردارى به هیچ عابر پیاده اى اجازه عبور از این 

مسیر را نمى دهد. 
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان درباره این موضوع گفت: شــهردارى اصفهان 
طرح بهینه سازى و ایمن سازى نورپردازى سى و سه پل 
را یکسال پیش بررسى کرده و اکنون این طرح در دست 

تدوین نهایى است.
یک منبع آگاه در شهردارى اصفهان که خواست نامش 
فاش نشــود نیز درباره این موضوع گفت: هنوز نظریه 
کارشناســى اداره برق و جوابیه پزشکى قانونى اعالم و 
فوت آن نوجوان براثر برق گرفتگى محرز نشده است. وى 
معتقد است مسدود شدن دهانه هاى سى و سه پل و به 
تبع آن پل خواجو بنا به احتیاط و براى پیشگیرى از تکرار 
حوادث بوده اســت.  این منبع همچنین بیان کرد: اداره 
برق پس از بررسى تاسیسات برقى پل به صورت شفاهى 
عنوان کرده که هیچ مشکل برقى در قسمت پایینى سى 
و سه پل وجود ندارد اما همچنان باید منتظر ماند و دید که 

نظر مکتوب و رسمى این اداره چیست.

سرنوشت نامشخص پرونده برق گرفتگى دوجوان در سى و سه پل

توقف پشت نوارکشى هاى «خطر» 
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این روزها و با تعطیلى کنســرت ها شاهد ورود قابل 
توجه خواننده هاى جوان به عرصه بازیگرى هستیم؛ 

از بهنام بانى تا فرزاد فرزین.
در سال هاى اخیر خواننده ها دیگر تنها به انتشار تک 
آهنگ یا آلبوم و اجراى کنســرت اکتفــا نمى کنند و 
بازیگرى را هم به فعالیت هایشــان اضافه کرده اند به 
طور مثــال، رضا یزدانى در ســریال «از یادها رفته» 
بازى کــرد، امید نعمتى خواننده گــروه پالت در فیلم 
سینمایى «دست انداز» به کارگردانى کمال تبریزى 
جلوى دوربین رفت، مازیار فالحى در فیلم سینمایى 
«یادم تــو را فراموش» بــازى کــرد و امیر عباس 
گالب هم به فیلم ســینمایى «سلفى با دموکراسى»

 پیوست.

بنیامین بهادرى– موافقت اصولى
چندى پیش ویدیویى با عنــوان رقص بدل محمود 
احمدى نژاد در خیابان هاى تهران در فضاى مجازى 
منتشر شد. با پربازدید شدن این ویدیو امیر پورکیان 
تهیه کننده و کارگردان در توضیح این ویدیو نوشت این 
سکانســى از فیلم جدیدش به نام «موافقت اصولى» 
اســت که در آن بنیامین بهادرى خواننده موســیقى 
پاپ به همراه بهاره افشارى و شخصى با گریم شبیه 

احمدى نژاد بازى کرده اند. این اولین تجربه بازیگرى 
بهادرى نیست و چهار سال پیش او و همسرش شایلى 
محمودى براى اولین بار در فیلم ســینمایى «سالم 
بمبئى» به همــراه یکدیگر جلوى دوربیــن رفتند. 
بنیامبن بهادرى از ســال 94 آلبوم جدیدى منتشــر 
نکرده و در چند ســال گذشــته به انتشار تک آهنگ 

روى آورده است.

بهنام بانى– گشت ارشاد 3
اخیراً فیلمبردارى سومین فیلم از مجموعه سینمایى 
«گشت ارشــاد» به تهیه کنندگى و کارگردانى سعید 
ســهیلى به پایان رســید. این اولین تجربه حرفه اى 
بهنام بانى در عرصه بازیگرى اســت. او در این فیلم 
سینمایى با ساعد ســهیلى، پوالد کیمیایى و ریحانه 
پارسا همبازى بوده اســت. بانى با یک گریم خاص 
در «گشــت ارشــاد 3» نقش یک خواننده موسیقى 
پاپ بد صدا ظاهر شده که قصد برگزارى کنسرت در 
مشهد دارد و با مشــکالتى مواجه مى شود. او پیش تر 
در ششــمین فصل از مجموعه ســریال «پایتخت» 
که نوروز 99 روى آنتــن رفت در سکانســى کوتاه 
در نقــش خودش بــه عنــوان خواننده پــاپ بازى

 کرد.

فرزاد فرزین– ملکه گدایان
فرزاد فرزین مدتى است که به جمع بازیگران سریال 
«ملکه گدایان» در شــبکه نمایش خانگى پیوســته 
است. تصویربردارى این سریال به کارگردانى حسین 
سهیلى زاده از اواســط مرداد ماه امسال آغاز شد. این 
ســومین تجربه بازیگرى فرزاد فرزین بعد از سریال 
«عاشــقانه» و «مانکن» در شــبکه نمایش خانگى 
است. جالب اینکه او همزمان فعالیت خود را در دنیاى 
خوانندگى کم نکرده و تا قبل از شیوع کرونا، همزمان 
روى صحنه کنسرت مى رفت. فرزین پیش از این در 
فیلم هاى سینمایى «پسران آجرى» و «کنسرت روى 

آب» بازیگرى را تجربه کرده است.

پازل بند- گل به خودى
على رهبرى و آرین بهارى خواننده هاى  پازل بند این 
روزها اولین حضور ســینمایى خود را مقابل دوربین 
«گل به خودى» تجربه مى کنند. ایــن فیلم در ژانر 
کودك و نوجوان ساخته مى شود و گروه پازل عالوه بر 
حضور على رهبرى و آرین بهارى به عنوان بازیگران 
فیلم، ســاخت موســیقى متن را نیز بر عهده دارند. 
همچنین یکى از قطعات جدید این گروه در «ُگل به 

خودى» رونمایى مى شود.

کدام خوانندگان این روزها 
مشغول بازیگرى هستند؟

بازیگر نقش «شعبان» در سریال «روزى روزگارى» همزمان با بازپخش 
این مجموعه از شبکه «آى فیلم» درباره حضورش در این سریال، از نقش 

خود و ویژگى هاى این مجموعه خاطره انگیز سخن گفت.
محمود جعفرى بیان کرد: قبل از این سریال در فیلمى بازى کرده بودم به 
نام «شاخه هاى بید» به کارگردانى آقاى امرا... احمدجو که نقش پسرى 
ساده لوح را بازى مى کردم یعنى دقیقًا شبیه نقش «شعبان» در «روزى 
روزگارى». آقاى احمدجو بــراى دیالوگ هاى این کاراکتر خیلى زحمت 
کشیده بود و من هم ســعى کردم این دیالوگ هاى طوالنى و زیبا را به 

خوبى ادا کنم.
وى اضافه کرد: من خیلى این نقش را دوســتش داشــتم و با او هم ذات 
پندارى مى کردم. از آنجا که خودم در چنین محیطى بزرگ شده ام ایفاى 
نقش «شعبان» خیلى برایم مشکل نبود چون مى دانم شرایط زندگى در 

آن زمان خیلى بدوى بوده است.
جعفرى درباره دوبله صدایش در این سریال نیز گفت: خیلى دوست داشتم 
که خودم در نقش خود صحبت مى کردم اما نشد؛ با این حال، دوبلورى که 
جاى من صحبت مى کرد خیلى زحمت کشیده بود و فضاى کار را به خوبى 
منتقل مى کرد. البته آن زمان، صدابردارى سر صحنه خیلى مرسوم نبود و 
مثل حاال نبود که صدابردارى سر صحنه است و مخاطب صداى واقعى 

هنرپیشه را روى نقش مى شنود.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور خسرو شکیبایى در این سریال 
بیان کرد: یک شب دور هم جمع بودیم و اشک در چشمان مرحوم خسرو 
شکیبایى حلقه زد و به آقاى احمدجو گفت سه ماه است که اینجا حضور 
دارم اما یک پالن هم از من فیلمبردارى نکردى! و آنجا بود که فهمیدم 

یک هنرپیشه چقدر باید صبر و حوصله داشته باشد و اعتراض نکند. 
وى درباره دالیل ماندگارى سریال نیز گفت: کارگردانى و نویسندگى خوب 
و بازیگران توانا و اینکه براى تمام جزئیات سریال فکر شده است، از جمله 
این دالیل بوده است. از همه مهمتر اینکه، مجموعه اى از عوامل در این 

سریال به شکل عاشقانه کار مى کردند. /2711

 این شب ها سریال تلویزیونى «مرضیه» آخرین اثر فلورا سام از شبکه 
2 سیما پخش مى شود؛ مجموعه تلویزیونى که سال قبل در تکاپوى 
بیمارى سرطان همسرش ساخته و روى آنتن رفت. فلورا سام منتظر 
اســت اجازه تولید «پیش پرداخت»، فیلمنامه جدیدى که به نگارش 

درآورده،  صادر شود. 
این هنرپیشه، نویســنده و کارگردان تلویزیون و تئاتر کشورمان در 
گفتگو با «تسنیم» اظهار کرد: فیلمنامه 30 قسمتى «پیش پرداخت» 
را مدت هاست که نوشته ام، اما براى شروع تولید به من گفته اند بودجه 
نداریم. در جریان فیلمنامه به این نکته اشاره کرده ایم که آدم ها نباید 
نسبت به مشــکالت بى تفاوت باشند و هرکســى به نحوى از جانب 

خودش، باید جلوى تشدید وضعیت نابسمان را بگیرد. 
وى در پاسخ به این ســئوال که چرا کم کار شــده اید و قهرمان این 
فیلمنامه جدیدتان هم یک زن است، تأکید کرد: قهرمان این داستان 
بچه اى 13 ساله است. من چهار پنج سال است کار نکردم و این مشکل 
کم کارى را همیشه داشــته ام. «مرضیه» هم در این میانه ساخته شد 
همیشــه مى گویم خدا کمک کرد این اتفاق بیافتد که مجید اوجى به 
عنوان تهیه کننده کار دلشکسته از دنیا نرود. چون مجید هم مثل خیلى 
از تهیه کنندگان قدیمى دوست داشــت کار کند و بابت خیلى چیزها 

ناراحت بود. 
ســام افزود: به ما مى گویند بودجه نداریــم و از طرفى دیگر برخى از 
کارهایى را مى بینیم که هیــچ توفیقى ندارند و بــه صاحبان  آن اثر 
کارهاى چندین قســمته دیگرى پیشنهاد مى شود. ســام با انتقاد از 
سانســور «مرضیه» در پخش دوبــاره و مقصودش از ســاخت این 
سریال تلویزیونى، گفت: متأسفانه در پخش امسال خیلى «مرضیه» 
با سانسور مواجه شد و اصًال سکانســى داریم که کامل درآمده است. 
با همه این اتفاقات، آن رگه هاى تازه و تأثیرگــذار را با خودش دارد، 
چون به واقعه عاشــورا و مفاهیمــش در زمان معاصــر توجه کرده

 است. /2713

جعفر دهقان مى گوید سریال «ایل دا» به کارگردانى راما قویدل تالش 
دارد در قالب یک کار تلویزیونى رشادت عشایر را در هشت سال دفاع 

مقدس به تصویر بکشد.
این بازیگر ســینما و تلویزیون با بیان اینکه از زمستان سال گذشته 
مشغول بازى در سریال «ایل دا» است، بیان کرد: سریال «ایل دا» به 
کارگردانى راما قویدل سریالى تاریخى است که ایثار و شجاعت عشایر 
در هشت سال دفاع مقدس را به تصویر مى کشد. این کار که در خرم 
آباد تصویربردارى مى شود مدتى به دلیل شیوع بیمارى کرونا تعطیل 
بود اما از چندى پیش مجدد کار جلوى دوربین رفت تا هر چه سریع تر

 آماده پخش شود.
وى ادامه داد: این سریال داســتانى جدید دارد که تا به حال کمتر در 
آثار نمایشى بازگو شده است، آن هم جانفشانى عشایر در هشت سال 
دفاع مقدس است، براى همین ضرورى مى دانم چنین کارهایى بیشتر 
مدنظر مدیران سینما واقع شود. مجید مظفرى، پوریا پورسرخ، فاطمه 
گودرزى، خســرو شــهراز، على دهکردى، کاظم هژیر آزاد، کورش 
سلیمانى، امیرمحمد زند، غالمرضا على اکبرى، سینا رازانى، مهدى 
صبایى، شهین تسلیمى و… بازیگرانى هســتند که در این کار با آنها 

همبازى هستم.
این  بازیگر درباره دیگر پیشنهادهاى خود هم گفت: پیشنهاد براى بازى 
وجود دارد اما در شرایط فعلى نمى توان به طور همزمان در چندین کار 
حضور داشــت براى همین ترجیح مى دهم کارم در « ایل دا» به پایان 

رسد تا در ادامه به پیشنهادهاى دیگر فکر کنم./2710

پریناز ایزدیار، بازیگر سینما، تولد 35 ســالگى خود را جشن گرفت. او 
تصاویرى منتشر کرد و نوشت: «یکسال دیگه هم گذشت...»

چهره هایى نظیر مهتاب کرامتى، شهره سلطانى، مستانه مهاجر، الهام 
پاوه نژاد، رضا یزدانى، بهاره کیان افشار و هومن سیدى تولد پریناز ایزدیار 

را تبریک گفته اند.
ایزدیار در ســریال هایى نظیر «شــهرزاد» و «زمانه» و در فیلم هایى 
همچون «ابد  و یک روز»، «مترى شیش و نیم» و «سرخپوست» ایفاى 

نقش کرده است./2715

«سیلوستر استالونه» اعالم کرد دارد روى تدوین جدید «راکى 4» در سالگرد 
اکران آن، که 27 نوامبر (7 آذر) است، کار مى کند.

وى نوشته در سى و پنجمین ســالگرد اکران «راکى 4» تدوین جدیدى از 
آن را که توسط خودش انجام شده ارائه مى کند. وى همچنین از استودیو 
ام جى ام تشکر کرده که این فرصت را به او داده است تا دست به این کار بزند. 
وى همچنین گفته روبات «پائولى» را که در دهه 1980 کمى هم عجیب 
و غریب بود از فیلم حذف مى کند. وى در این باره افزود: «این روبات براى 
همیشه کنار مى رود، دیگر روبات بى روبات.» استالونه جزییات بیشترى ارائه 
نکرده اما همین کافى بود که این خبر را در شــبکه هاى اجتماعى حسابى 

پرمخاطب کند.
این فیلم در ســال 1985 موفقیت بزرگى بود و «دلــف الندگرن» را به 
مخاطبان معرفى کرد که در نقش «ایوان دراگو» ظاهر شد که بوکس بازى 
قدر و جوان از جماهیر شوروى بود و به همین دلیل به شهرت رسید. او پس 
از این فیلم در چندین پروژه اکشن بازى کرد. این فیلم در ضمن آخرین بارى 

است که «کارل ویترز» در مجموعه ظاهر شد.
این فیلم ســینمایى در زمان اکران 127 میلیون دالر در گیشه داخلى و در 
مجموع گیشــه جهانى 300 میلیون دالر فروخت. این در حالى است که 
بودجه فیلم تنها 30 میلیون دالر بود. فیلم «راکــى» بعد از «رمبو: اولین 
خون قسمت دوم» پرفروش ترین فیلم سیلوستر استالونه در گیشه داخلى 

محسوب مى شود.
سرى فیلم هاى «راکى»، عنوان هشت فیلم سینمایى است که  زندگى و 
مسابقات بوکسورى به نام «راکى بالبوآ» از دوران گمنامى و بى پولى تا به اوج 
رسیدن به شهرت و ثروت و دوباره در مسیر سراشیبى افتادن او و خانواده اش 
را روایت مى کند. از این میان قسمت هاى دوم، سوم، چهارم و ششم را خود 

استالونه کارگردانى کرده است./2714

بازیگر نقش «شعبان» در مجموعه به یادماندنى تلویزیون:

«روزى روزگارى»
 عاشقانه ساخته شد

روایت فلورا سام از سانسور 
سریال «مرضیه»

سورپرایز «استالونه» 
براى هواداران «راکى»

انتشار فیلم کوتاهى از ریحانه پارسا در کنار روزبه بمانى یکى 
از خوانندگان معروف کشورمان جنجال جدیدى در اطراف 

پارسا به وجود آورده است.
این هنرپیشه سینما و تلویزیون اخیراً از مهدى کوشکى جدا 
شد و حذف کلیه تصاویر مشــترك ریحانه پارسا با مهدى 
کوشکى در اینســتاگرام هر دو هنرمند جوان سینما و تئاتر 
کشــورمان که با انتشــار ویدیوى توضیحات ریحانه پارسا 
از طالق همراه شــده بود، پایان بخش اولین تجربه ازدواج 

ریحانه پارسا بود.
مهدى کوشــکى چندى پیــش بــا انتشــار ویدیویى در 
اینستاگرامش گفته بود که حق طالق با مرد است و دادن این 
حق به زن، بى دلیل است. ویدیویى که بازتاب هاى زیادى 
پیدا کرد. او در اینستاگرام 155 هزار فالوورى خود، توضیحاتى 
درباره جدایى اش از ریحانه پارسا 22 ساله ارائه نکرده، گرچه 
جدید ترین اینستانوشته هایش از تئاتر مستقل تهران، محفل 

کامنت زنى موافقان و منتقدان ریحانه پارسا شده است.
حاال انتشــار فیلمى از ریحانه پارســا با روزبه بمانى در یک 
اتومبیل واکنش هایى در شــبکه هــاى اجتماعى به وجود 
آورده و دوباره شــایعات درباره ریحانه پارسا را افزایش داده 
است. مشخص نیست فیلمى که در آن ریحانه پارسا مشغول 

رانندگى است، مربوط به چه زمانى و چه شهرى است. 
روزبه بمانى خواننده و شاعر کشورمان متولد 7 آذر سال 1357 
در تهران است و ریحانه پارسا متولد 4 اسفند سال 1377 است 
و 20 سال از روزبه بمانى کوچک تر است. مهدى کوشکى، 
همسر سابق ریحانه پارسا، متولد 13 مرداد سال 1360 بود و 

17 سال از ریحانه پارسا بزرگ تر بود. مهدى کوشکى، بازیگر 
تئاتر و دانش آموخته ادبیات نمایشــى بود و از سال 1376 تا 

کنون فعالیت هنرى دارد.
ریحانه پارســا اوایل شــهریور 99 بــا انتشــار ویدویى در 
اینستاگرامش که از پشت بام یکى از برج هاى تهران گرفته 
شده بود، توضیحاتى درباره طالقش از مهدى کوشکى ارائه 
کرد. این ویدیو ظرف یک هفته، بیش از 1/5 میلیون بازدید 
کننده داشــت و یکى از پربیننده ترین ویدیوهایى بود که در 
هفته اول شهریور ماه امســال در اینستاگرام سلبریتى هاى 

ایرانى منتشر شــده بود و بیش از 7000 کامنت نیز دریافت 
کرد.

او در این ویدیو از هوادارانش بخاطر احوالپرسى تشکر کرد 
و ابراز امیدوارى کرد که مهدى کوشــکى هر جا که هست، 
خوب و سالمت باشد. این ســلبریتى جویاى نام در روزهاى 
کرونایى ایران، از طریق اینســتاگرامش با انتشــار تصاویر 
مختلف از ســبک زندگى خود، در کانون توجه عده اى قرار 
گرفت و توانست شمار فالوورهایش را 360 هزار نفرى کرده 

و تیک آبى بگیرد.

پاسخ ریحانه پارسا به شایعات
بعد از انتشار فیلم روزبه بمانى، شاعر و خواننده با ریحانه پارسا 
در یک اتومبیل که با واکنش هاى بســیارى در شبکه هاى 
اجتماعى همراه شد، ریحانه پارسا با انتشار پستى اینستاگرامى 
به این حواشى پاسخ داد. او نوشــت: «مى خواستم از طریق 
این متن جوابى بدم به حواشى به وجود آمده براى من و آقاى 
روزبه بمانى در مسیر بازگشت از یک قرار کارى مشترك با 
حضور مدیر برنامه هاشون که فرد بى وجدانى با قصد اخاذى 
فیلم بسیار کودکانه اى در مســیر از ما گرفته و طلب مبلغى 
براى انتشار ندادن این فیلم کرد که مورد بعضى قضاوت هاى 
بسیار ناجوانمردانه اى در فضاى مجازى قرار گرفت و الزمه 
بگم از طریق قانونى در پى برخورد قضایى با این فرد هستیم. 
از دوستان همراه در فضاى مجازى خواهش مى کنم با معنا 
دادن به یک تصویر بسیار ســاده و قضاوت آدم ها با آبروى 

اونها بازى نکنند.»/2712

 از ازدواج عجیب با مهدى کوشکى تا دیده شدن در کنار روزبه بمانى

فصل جدید ماجراهاى ریحانه پارسا!

  عطیه مؤذن/ خبرگزارى مهر |

«ایل دا» سراغ سوژه اى
 بازگو نشده رفته است

پریناز ایزدیار 35 ساله شد
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محمد رضا ساکت، مدیر عامل باشگاه سپاهان در تالش براى انتخاب مربى جدید براى تیم است و البته باید به 
او حق داد کمى با تأمل عمل کند چون این مهمترین تصمیم براى فصل پیش رو خواهد بود. 

ساکت در مراسم تجدید میثاق با شهدا بارها و بارها مورد پرسش اطرافیان قرار گرفت؛ به خصوص طرفداران 
سپاهان با این مضمون: مربى فصل آینده سپاهان چه کسى است؟ اولین نامى که مطرح مى شود محرم نوید 
کیاست. همان نامى که بعد از شکست سپاهان در برابر نســاجى در مجموعه تمرینى تیم سپاهان از سوى 
تماشاگران فریاد زده شد. اما بعد از استعفاى امیر قلعه نویى شاهد بودیم که تکسیرا به عنوان سرمربى موقت 

تیم برگزیده شد. 
محمدرضا ساکت در صحبتى که با اطرافیان در مراسم مورد اشاره داشت به مذاکره با محرم نویدکیا اشاره کرد 
و اینکه این مذاکرات شاید به گونه اى پیش رود که او به عنوان سرمربى جدید تیم برگزیده شود. این دو از هم 
شناخت کافى دارند. در دوره اى که محمدرضا ساکت مدیر عامل بوده محرم براى تیم سپاهان بازى مى کرد و 
انتخاب محرم یک انتخاب آگاهانه خواهد بود. محمدرضا ساکت در صحبت رسمى که در این باره با خبرنگاران 

داشت؛ گفت: «ان شاءا... به موقع اعالم مى کنند. ما تازه آمده ایم. اجازه بفرمایید. ما هنوز شروع نکرده ایم.»
دو مربى جوان دیگر هم جزو گزینه هاى سپاهان هســتند. دالیل متعددى وجود دارد که مذاکرات باشگاه 
سپاهان با محرم نویدکیا به بن بست بخورد. محرم اگر چه هنوز مربیگرى را استارت نزده اما براى شروع کار با 
سپاهان خواست هایى دارد که این خواست ها باید با سیاست هاى باشگاه سپاهان تطابق پیدا کند و محمدرضا 
ساکت هم نشان داده مدیر با برنامه اى است و بر سر همه جزییات با محرم بحث خواهد کرد. در این بین به 
نظر مى رسد هر کسى سرمربى سپاهان شود تکسیرا در کنار او خواهد بود؛ به عنوان دستیار اول و مربى تمرین 
دهنده. باشگاه ســپاهان و همچنین اعضاى کادر فنى تیم از او راضى به نظر مى رسند. زوج تکسیرا و محرم 
نویدکیا اتفاق محتملى است که تماشاگران سپاهان آن را به سود باشگاه مى دانند. دو گزینه جوان زمانى اولویت 
به حضور در سپاهان پیدا مى کنند که مذاکره با محرم به بن بست بخورد. مربى اى که براى حضور در سپاهان 

نشان داد عجله اى ندارد و براى در اختیار گرفتن این صندلى بزرگ دست و پا نمى زند. 
سپاهان با تکسیرا ادامه مى دهد و حتى شاید با این مربى به لیگ قهرمانان آسیا برود. محمدرضا ساکت البته 
نشان داده مى خواهد در آرامش، کار را دنبال کند. او تزریق آرامش به تیم و جذب بازیکنانى که تیم را تقویت 
کنند را در اولویت قرار داده و گام هاى مهمى هم برداشته؛ پروسه انتخاب سرمربى جدید هم بعد از رسیدن به 

توافق نهایى، به پایان مى رسد و اعالم خواهد شد.
اما شاید سئوال مهم این باشد که اگر نویدکیا سکان هدایت طالیى پوشان اصفهان را برعهده بگیرد چه کسانى 

قرار است در کنار محرم حضور پیدا کنند؟
محمدعلى احمدى و احمد جمشیدیان دو ستاره سابق سپاهان دستیاران اول نویدکیا در سپاهان خواهند بود؛ 
جمشیدیان پس از تجربه نافرجام صعود مستقیم به لیگ یک با پاس همدان، حاال گویا پذیرفته که در لیگ برتر 
در قامت دستیار محرم نویدکیا حضور پیدا کند. دستیار سوم هم یکى از بازیکنان سابق سپاهان نوین است که 

هنوز حضور وى در کادر فنى سپاهان قطعى نشده است.
رحمان احمدى، سنگربان نام آشنا و سابق تیم ملى فوتبال ایران هم حضورش روى نیمکت سپاهانى ها قطعى 
شده است و قرار است در نقش مربى دروازه بان  ها کار خود در این تیم پرطرفدار را آغاز کند؛ خداحافظى یک 

باره او از فوتبال و حضورش در جرگه مربیان بدون تردید یکى از اتفاقات جالب توجه لیگ بیستم خواهد بود.

زوج ایرانى - پرتغالى براى لیگ قهرمانان

محرم نویدکیا 
در یک قدمى 
هدایت سپاهان

بعد از دربى در شرایطى که انتقادها از تصمیمات غلط و توجیهات عجیب یحیى 
گل محمدى باال گرفته بود، ناگهان افشــین پیروانى وارد معرکه شد و کشف 
تاریخى اش را با عموم مردم در میان گذاشت: «االن اگر بازى را برده بودیم، 

همه در حال تعریف از کادرفنى بودند.» 
چرا هیچکس از ایــن زاویه به موضوع نگاه نمى کنــد؟ اى کاش در اروپا هم 

توجه مى شد که اگر بارسلونا 8 بر 2 بایرن مونیخ را مى برد، االن کیکه ستین سر 
جایش بود و آلمانى ها داشتند پوست فلیک را مى کندند. پسر چرا الکى شلوغش 
مى کنید؟ اصــًال در همین جام ملت هاى قبلى اگر ما 3 بــر صفر ژاپن را برده 
بودیم، تاریخ فوتبالمان عوض مى شد. شاید کى روش مى ماند و گیر شیادى به 

اسم ویلموتس هم نمى افتادیم. حقیقتًا که آفرین به درایت افشین خان؛ 

عضو هیئت مدیره ســپاهان در مورد قانون منع 
جذب بازیکــن و مربى خارجى اظهــار کرد: این 
تصمیمى اســت که با توجه به تفــاوت نرخ ارز و 
مشــکالتى که در قراردادها بوده است، گرفته اند. 
به جرأت مى توانیم بگوییم باشــگاه سپاهان تنها 
باشگاهى بوده که هیچ مشکلى در جذب بازیکن 
خارجى نداشته اســت. نمى گوییم مبالغ باال بوده 
ولى پرداخت هاى ما به موقع و طبق بودجه صورت 

گرفته است.
سیدعلى پزشک افزود: وقتى برنامه و بودجه وجود 
داشته باشــد طبق همان هزینه مى شود و کم و 
کســرى به وجود نمى آید. ما مشکلى از این بابت 
نداشــتیم. یکى از گالیه هایمان هم همین است 
که چرا باشگاه هایى که در جذب مشکل نداشتند 
منع شدند. فقط هم ســپاهان نبوده، باشگاه هاى 
دیگرى هم بوده اند که مشکل خاصى و پرونده اى 
در مورد بازیکن یا مربى خارجى نداشتند، آنها هم 

منع شدند.
عضو هیئ ت مدیره باشگاه ســپاهان گفت: از آن 
طرف هم گالیه داشــتیم؛ صحبت هایى مطرح 
مى شد که فالن باشگاه مى تواند آن مربى را بیاورد. 
یکباره دیدیم براى بعضى باشگاه ها باز هم مسیرى 

باز شد.

مدافع چپ فصل گذشته سپاهان قرارداد خود را با 
پرسپولیس رسمى کرد.

سعید آقایى که در پایان لیگ نوزدهم قراردادش 
با طالیى پوشــان به پایان رسیده بود، ظهر دیروز 
در پایان جلســه با مدیران پرسپولیس قراردادش 
را با این باشــگاه به امضا رســاند تا اولین خرید 

سرخپوشان براى لیگ بیستم لقب گیرد.
آقایى که با توجه به شــلوغى محوطه ساختمان 
باشگاه، با درخواســت مدیران این تیم در مکان 
دیگرى مذاکره خود با این تیم را دنبال کرده بود، 
بعد از توافق نهایى، قراردادش را به امضا رســاند 
و طبق برنامه در تمرین عصر دیروز پرســپولیس 

حضور یافت.
آقایى از تراکتور و استقالل هم پیشنهاد داشت ولى 
تصمیم گرفت در پرسپولیس فوتبالش را ادامه دهد. 

سپاهان 
در جذب خارجى ها 
مشکلى نداشت

سعید آقایى 
پرسپولیسى شد

پورتو به پاس جذب طارمى در فضاى مجازى طرفداران بیشترى پیدا کرده است. صفحه رسمى باشگاه پورتو هم 
رکورد زد. آنها با مهدى طارمى به این رکورد دست پیدا کردند. این باشگاه رشد چشمگیرى در تعداد فالوورهاى 
خود داشت و عالوه بر این تعداد الیک هاى پست هاى آخر صفحه پورتو هم رشد چشمگیرى داشت. همچنین 

پست هاى مربوط به مهدى طارمى رکورد تعداد کامنت را هم شکست و باالى 4000 کامنت رفت. 
طارمى در استورى باشگاه به زبان فارسى از طرفداران خواست تا از این به بعد اخبار او را در آنجا پیگیرى کنند. 
باشگاه پورتو هم چند استورى از ستاره ایرانى منتشر کرده که در یکى از آنها به زبان فارسى به مهدى طارمى 

خوشامد گفتند.
اما مهدى طارمى بعد از حضور در پورتو گفت: همیشه آرزوى بازى در یک تیم بزرگ را داشتم و خوشحال هستم 
به تیم بزرگى چون پورتو پیوستم که در لیگ قهرمانان اروپا بازى مى کند. من اولین ایرانى تاریخ پورتو هستم و 

این براى من افتخار بزرگى است و بابت آن خوشحال هستم. 
او در ادامه صحبت هاى خود گفت: همه کسانى که فوتبال دنبال مى کنند از پورتو شناخت دارند. پورتو یکى از 
بزرگ ترین تیم هاى فوتبال در جهان است و خیلى خوشحال شدم آرزوى من محقق شد و از این به بعد پیراهن 

این تیم را مى پوشم.

دور جدید تمرینات شهر خودرویى ها در زمین منزل آباد آغاز شد؛ با این تفاوت که 
این بار سکان هدایت عنابى پوشان مشهدى در اختیار سید مهدى رحمتى بود و او 
در نقش یک سرمربى عملکرد شاگردانش را زیرنظر داشت. شاگردانى که تا یک 
ماه قبل در کنار آنها همبازى بود و البتــه رحمتى اعالم کرد که تا روزى که بتواند 
مى خواهد به فوتبال خود ادامه دهد تا همچنان رابطه نزدیک خود با بازیکنان را 

حفظ کند.
یکى از چهره هاى بســیار نزدیک به مهدى رحمتى که رفاقــت دیرینه اى با او 
دارد، محمدرضا خلعتبرى است که حاال وظایف جدیدى را به دوش مى کشد؛ او 
با توجه به جدایى احتمالى اکبر صادقى از شــهر خودرو، بازوبند کاپیتانى را هم به 
بازوى خود خواهد بست و در نقش بزرگ تر تیم باید عصاى دست مهدى رحمتى 
باشد تا نقش جدیدى را در سال هاى پایانى فوتبالش در کنار سید مهدى رحمتى 

تجربه کند.

پورتو با طارمى رکورد  زد

کشف تاریخى افشین پیروانى!

نقش جدید براى خلعت 
در کنار یار قدیمى! 

یکى از خبرگــزارى هاى داخلى 
ادعا کرده مهدى قائدى با پیشنهاد 

دو میلیون و 700 هزار یورویى 
یــک باشــگاه قطرى 

مواجه شده است.
فصــل  قائــدى 
درخشــانى را به 
همراه آبى پوشان 
پایتخت پشت سر 
گذاشــته است. 
پس از درخشش 
قائدى  مهــدى 

در ایــن فصــل، 
ایــن بازیکــن حاال 

با پیشــنهاد هاى سنگین 
مالى مواجه شــده است. در این 
مــورد از زبان یکــى از نزدیکان 
قائدى شــنیده شــده باشگاهى 
قطرى حاضــر اســت مبلغ دو 
میلیون و 700 هــزار یورو براى 
جذب این بازیکن پرداخت کند 
که پیشنهاد قابل توجهى براى 
مهاجم بوشهرى استقالل به 

حساب مى آید.
البته اخیراً احمد سعادتمند، 
مدیرعامل اســتقالل هم 
اعالم کرد مبلغ رضایتنامه 
قائــدى دو میلیون یورو 
است و هر تیمى خواستار 

ایــن بازیکن اســت، باید 
این مبلغ را به باشــگاه استقالل 

پرداخت کند.
قائدى این فصــل بهترین دوران 
حضورش در لیگ برتر را تجربه 
کرد و با ثبت ده گل و هشت پاس 
گل، یکى از مؤ ثرترین بازیکنان 
لیگ نوزدهم شــناخته مى شود. 
قائدى با اســتقالل قرارداد دارد و 
اگر تیمى خواهان او باشــد، باید 
رضایتنامه این بازیکن را از باشگاه 

استقالل دریافت کند.

مهدى قائدى 
در تیررس 

باشگاه قطرى

دست رد اوزیل به پیشنهاد 
نجومى همگروه سپاهان

پیشنهاد50 میلیارد تومانى 
به گل محمدى؟!

آینده مبهم رسن

نشریه «دیلى تلگراف» انگلیس خبر داد که مسعود اوزیل، 
هافبک آرسنال پیشنهاد 20 میلیون دالرى النصر عربستان 

را رد کرده است.
این هفته رسانه هاى ترکیه از پیشنهاد دستمزد 20 میلیون 
دالرى النصر به ستاره آرسنال خبر داده بودند اما در نهایت 
هافبک سابق تیم ملى آلمان حاضر به پذیرفتن این پیشنهاد 
نشد. النصر یکى از رقباى سپاهان در مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آسیا 2020 است. تیم اصفهانى باید در اولین بازى 
بعد از ایام تعطیالت کرونا در تاریخ 25  شهریور در دوحه به 

مصاف این تیم سعودى برود.

حیدر افسرى، سرپرســت تیم فوتبال گل گهر سیرجان در 
خصوص پیشــنهاد 50 میلیارد تومانى باشگاه گل گهر به 
یحیى گل محمدى،  سرمربى پرســپولیس اظهار کرد: به 
نظرم این رقم اصًال منطقى نیســت و بعید مى دانم درست 
باشد. خوش بینانه ترین حالت ممکن این است که امسال 
به ما 50 میلیارد تومان بودجــه بدهند که با این بودجه باید 
براى تیم کارگرى، امید و... هم هزینه کنیم. 50 میلیارد شاید 
دست باال در بودجه ما باشد، اگر این پول را فقط به سرمربى 

بدهیم، بقیه را چکار کنیم؟
افسرى در مورد اینکه به جز گل محمدى، از قلعه نویى و تارتار 
هم به عنوان گزینه هاى نزدیک به هدایت گل گهر نام برده 
مى شود، عنوان کرد: همه این افرادى که نامشان مطرح شده 
و حتى کادرفنى قبلى هم گزینه هستند، اما هیئت مدیره و 
مدیران باال دستى هستند که گزینه ها را بررسى و در نهایت 

بهترین گزینه را انتخاب مى کنند.

یک رسانه عراقى خبر داد هافبک پرسپولیس در انتظار تعیین 
تکلیف آینده اش است. سایت «الکره العراقیه» خبر داد بشار 
رسن، هافبک تیم ملى این کشور قراردادش با پرسپولیس 
به پایان رســیده و اکنون در تمرینــات تیمش حضور پیدا 
نمى کند. رسن در انتظار جلسه با مدیران باشگاه ایرانى است 
تا مطالبات باقیمانده اش را بگیرد. او بعد از این جلسه براى 
آینده اش تصمیم گیرى مى کند. البته باشگاه پرسپولیس 
مى خواهد پیشنهاد تمدید قرارداد این بازیکن براى چهارمین 
 سال را به او ارائه کند. سرپرست باشگاه پرسپولیس هم خبر از 

توافق اولیه این باشگاه با بشار رسن داده است.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                                 
برابر آراءصادره هیئت هاى اول ودوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینى شــهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
پانزده روز آگهى مى شود.در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.  
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- راى  شــماره 3582        مــورخ         1399/04/14    آقاى / خانــم روح اهللا جمالوند به 
شناسنامه شماره 767 کدملی 5759537083 صادره فرزند نصیر  نسبت به 2 دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب خانه . به مساحت 157,53 مترمربع پالك شماره 768فرعی از 111اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر   شامل سند 7397 مورخ 91/12/24 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
2- راى  شماره 3581       مورخ            1399/04/17  آقاى / خانم محمد جمالوند به شناسنامه 
شماره 36 کدملی 5759971646 صادره فرزند نصیر  نسبت به 2 دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 157,53 مترمربع پالك شــماره 768فرعی از111 اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــهر   شامل سند 7397 مورخ 91/12/24 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
3- راى  شماره             3583   مورخ     1399/04/17         آقاى / خانم  غالمرضا جمالوند به 
شناسنامه شــماره 1150015276 کدملی 1150015276 صادره فرزند نصیر  نسبت به 2 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 170 مترمربع پالك شماره768 فرعی 
از111 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ( مبایعه نامه عادي 
/ سند رسمی /ســند مالکیت مشــاعی/.......................) و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
4- راى  شماره 5677        مورخ          1399/05/25    آقاى / خانم علیرضا مجیري فروشانی 
به شناسنامه شماره 866 کدملی 1818379228 صادره فرزند جعفر  نسبت به 3 دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه . به مساحت 202,24 مترمربع پالك شماره92 فرعی از106 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت درصفحه 215 دفتر 610و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
5- راى  شماره          5676      مورخ      1399/05/25        آقاى / خانم  زهره آقایی فروشانی به 
شناسنامه شماره 483 کدملی 1141657813 صادره فرزند محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 202,24 مترمربع پالك شماره 92فرعی از106 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 215 دفتر 610 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شــماره 5645      مورخ           1397/04/06   آقاى / خانم  امید قدیري فروشــانی 
به شناســنامه شــماره 1130283811 کدملی 1130283811 صادره خمینی شهر فرزند 
محمدرضا  نســبت به 6 دانگ یکباب دامدارى به مســاحت 610 مترمربع پالك شماره 
748فرعی از106 اصلی واقع در صحراى پیوندها بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 223007 مورخ 1393/03/07 دفتر خانه 73 با حق اختیار فسخ  و منافع 
مورد مصالحه مادام الحیوت با مصالح است و در صورت فوت و عدم فسخ تابع عین است  و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شماره           5684     مورخ       1399/05/26       آقاى / خانم محمد على ابو ترابى به 
شماره شناسنامه 14877 کدملى 1140147536 صادره فرزند حبیب اله نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه به مساحت 224,78 متر مربع پالك شماره 2764 و 2761 و 2774 و فرعى از 
87 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل ثبت در صفحه 461 و 
ودفتر 678 صفحه 163 و 251 و 347 دفتر 173 و 233 و 677 ومع الواسطه از مالکیت اکبر و 

عزت اهللا و ناصر مانى و خانم جهان مانى  مالحظه و محرز گردیده است.
8- راى  شماره 5692     مورخ           1399/05/27   آقاى / خانم    مصطفی شفیعی خوزانی 
به شناسنامه شماره 8040 کدملی 1142305295 صادره فرزند علی اصغر نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه د به مســاحت 335,50 مترمربع پالك شــماره 50فرعی از84اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 99382 مورخ 76/06/13 دفتر 
73 و سند 66751 مورخ 63/09/26 مع االوسطه از طیبه شیروى و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس   مالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شماره 9643         مورخ         1398/08/02     آقاى / خانم  نگین سجادیه به شناسنامه 
شــماره 1272345831 کدملی 1272345831 صادره فرزند سیدعلی  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب کارگاه  به مساحت 1190,7 مترمربع پالك شماره693 فرعی 
از111 اصلی واقع در  نخود جارى اندان  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شــهر  
شامل  سند 5628 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
10- راى  شــماره 9641      مورخ         1398/08/02     آقاى / خانم   حمید ظهوري پور به 
شناسنامه شــماره 1772 کدملی 1286110874 صادره فرزند علیرضا  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب کارگاه  به مساحت 1190,7 مترمربع پالك شماره693 فرعی 
از111 اصلی واقع در نخود جارى اندان  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شــهر      
شامل  سند 5628 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شماره 11600     مورخ         1393/12/07     آقاى / خانم مصطفی پرنده خوزانی به 
شناسنامه شماره 95 کدملی 1141385732 صادره خمینی شهر فرزند رمضان در   نسبت به 
شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 367,60 مترمربع پالك شماره 135فرعی از 115اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند رسمی   25733 مورخ 

50/08/27  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
12- راى  شماره  5357 مورخ        1399/05/20      آقاى / خان    جعفر قهرمان شهرکی به 
شناسنامه شــماره 52 کدملی 4622567911 صادره فرزند شمس علی نسبت به 6 دانگ 
یکباب انبار ضایعات . به مساحت 358 مترمربع پالك شماره1546 فرعی از99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر   شامل سند 21133 مورخ 97/10/25 دفتر 

305 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
13- راى  شــماره           5631     مورخ      1398/12/03        آقاى / خانم مهدي پریشــانی 
فروشانی به شناسنامه شماره 673 کدملی 1141277158 صادره فرزند محمدابراهیم  نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 98 مترمربع پالك شماره 2206فرعی از 159اصلی واقع 
در  اراضى شــمالى  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

320 دفتر 610 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
14- راى  شــماره   3336 مــورخ          1399/04/14    آقاى / خانم     اســمعیل تقیان به 
شناسنامه شماره 26 کدملی 1141976307 صادره فرزند صفرعلی نسبت به 6 دانگ یکباب 
خانه به مساحت 217,64 مترمربع پالك شماره117 فرعی از59 اصلی واقع در دینان  بخش 
14 صفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 281 دفتر 387  و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
15- راى  شماره 5811     مورخ 1399/05/30    آقاى / خانم    رضوان حاجی باقري فروشانی 
به شناسنامه شــماره 8591 کدملی 1142310787 صادره فرزند محمد نسبت به 6 دانگ 
یکباب ساختمان دراى سقف  به مســاحت 158,40 مترمربع پالك شماره60 فرعی از80 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 11494و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
16- راى  شــماره 5803  مورخ 1399/05/30   آقاى / خانم گوهر ســتاره ورنوسفادرانی 
به شناســنامه شــماره 141 کدملی 1141057395 صادره فرزند حسن  نسبت به6 دانگ 
یکباب دامدارى  به مساحت 2187,38 مترمربع پالك شماره109 فرعی از77 اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 243179 مورخ 99/04/26دفتر 
73 و ســند 11838 مورخ 84/07/09 دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
17- راى  شماره 3414    مورخ 1399/04/15  آقاى / خانم    شهناز زمانی مقدم به شناسنامه 

شماره 15445 کدملی 1140153234 صادره فرزند مهدي  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  
به مساحت 189,06 مترمربع پالك شماره فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحه 155 دفتر 442 و صفحه 76 دفتر 61 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس  مالحظه و محرز گردیده است.
18- راى  شــماره 3381      مورخ 1399/04/15     آقاى / خانم    ســهراب محمدي عبده 
وند به شناسنامه شماره 341 کدملی 1972350447 صادره فرزند برفی  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 159 مترمربع پالك شماره 647فرعی از111 اصلی واقع در نخود 
جارى بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل نسبت به سهم االرث و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس     مالحظه و محرز گردیده است تاریخ انتشار اول :1399/06/12 
تاریخ انتشــار دوم :1399/06/27 م الف :965990- نبى اله یزدانى- ریاست محترم ثبت 

اسناد خمینى شهر/6/127
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى  
برابر آراءصادره هیئت هاى اول ودوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
پانزده روز آگهى مى شود.در صورتیکه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالك محل، تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.  
الف)آراء صادره از هیات شعبه اول :

1- راى  شماره   5055    مورخ 1399/05/11 آقاى / خانم مریم عجمی به شناسنامه شماره 
95 کدملی 4590964813 صادره فرزند محمد حسین نسبت به 2 دانگ مشاع از 6 دانگ 
یکباب ویال به مساحت 3773,53 مترمربع پالك شــماره 16فرعی از154 اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 281 دفتر 161و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
2- راى  شماره   5053    مورخ 1399/05/11آقاي / خانم محسن شاه طوسی به شناسنامه 
شماره 60003 کدملی 1282432321 صادره فرزند حسینعلی نسبت به 2 دانگ مشاع از 6 
دانگ  یکباب ویال  به مساحت 3773,53 مترمربع پالك شماره 16فرعی از154 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  ثبت در صفحه 281 دفتر 161 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
3- راى  شماره   5057    مورخ 1399/05/11 آقاي / خانم مهدیه شاه طوسی به شناسنامه 
شماره 1918 کدملی 1288072864 صادره فرزند حســینعلی نسبت به 2 دانگ مشاع از 
6 دانگ یکباب ویالبه مســاحت 3773,53 مترمربع پالك شماره 16فرعی از154 اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 281 دفتر 161و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
4- راى  شماره   2600    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم افسانه چیت ساز زاده به شناسنامه 
شماره 592 کدملی 1285678699 صادره فرزند حسن نسبت به 7,2حبه از 72 حبه یکباب 
زمین داراى اعیانى  به مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره 91 اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 23150 و سند 28985 مورخ 52/08/19 و 
سند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
5- راى  شــماره   3612    مــورخ 1399/04/17آقاي / خانم مرتضی چیت ســاز زاده به 
شناسنامه شماره 976 کدملی 1285560086 صادره فرزند حسن  نسبت به 7,2 از 72 حبه 
از شش دانگ یکباب زمین داراى اعیانى. به مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره91 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل  سند 23150 و سند 
28985 مورخ 52/08/19 و سند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
6- راى  شــماره   3604    مــورخ 1399/04/17 آقاي / خانم مجتبی چیت ســاززاده به 
شناسنامه شماره 591 کدملی 1285678680 صادره فرزند حسن  نسبت به 7,2 حبه از 72 
حبه یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره91 اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 28985 مورخ 
52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
7- راى  شــماره   3607    مورخ 1399/04/17 آقاي / خانم اســماعیل چیت ساز زاده به 
شناسنامه شماره 943 کدملی 1285495233 صادره فرزند حسن نسبت به 7,2از 72 حبه 
یکباب زمین داراى اعیانى  به مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره91 اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  ســند 23150 و سند 28985 مورخ 
52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
8- راى  شــماره   2610    مورخ 1399/04/17 آقاي / خانم مصطفی چیت ســاز زاده به 
شناسنامه شماره 1070 کدملی 1285526198 صادره فرزند حسن  نسبت به 7,2 حبه از 72 
حبه یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره91اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 28985 مورخ 
52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
9- راى  شماره   1744    مورخ 1399/04/17 آقاي / خانم مهدي چیت ساززاده به شناسنامه 
شماره 1660 کدملی 1286371708 صادره فرزند حســن نسبت به 14,4 حبه از 72 حبه  
یکباب زمین داراى اعیانى به مســاحت 7797,80 مترمربع پالك شماره91اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  ســند 23150 و سند 28985 مورخ 
52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
10- راى  شــماره   3595    مــورخ 1399/04/17 آقاي / خانم ملیحه چیت ســاززاده به 
شناسنامه شماره 823 کدملی 1285362144 صادره فرزند حســن  نسبت به 3,6حبه از 
72 حبه یکباب زمین داراى اعیانى  به مســاحت 7797,80 مترمربع پالك شماره فرعی 
از91 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 
28985 مورخ 52/08/19 و سند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
11- راى  شــماره   3597    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم ابراهیم چیت ســاز زاده به 
شناسنامه شماره 942 کدملی 1285495225 صادره فرزند حسن  نسبت به 7,2 حبه از 72 
حبه یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره 91 اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 28985 مورخ 
52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
12- راى  شــماره   3593    مورخ 1399/04/17 آقاي / خانم محمدرضا چیت ساز زاده به 
شناسنامه شماره 484 کدملی 1285441095 صادره فرزند حسن نسبت به 7,2 حبه از 72 
حبه یکباب زمین داراى اعیانى ه مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره91 اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 28985 مورخ 
52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
13- راى  شــماره   3594    مــورخ 1399/04/17 آقاي / خانم توران چیت ســاز زاده به 
شناسنامه شماره 47972 کدملی 1281576778 صادره فرزند حسن نسبت به 3,6حبه از 72 
حبه  یکباب زمینداراى اعیانى به مساحت 7797,80 مترمربع پالك شماره 91 اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 23150 و سند 28985 مورخ 
52/08/19 و ســند 12770 مورخ 84/11/24و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
14- راى  شــماره   5375    مورخ 1399/05/20آقاي / خانم اعظم حاجیان فروشانی به 

شناسنامه شــماره 355 کدملی 1141696789 صادره فرزند عباسعلی نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه . به مســاحت 176,27 مترمربع پالك شــماره773 فرعی از109 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل مع االوسطه از فتح اهللا جوالى 
ثبت در صفحه 13 دفتر 16 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
15- راى  شماره   3541    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم حمید پرنده خوزانی به شناسنامه 
شماره 18320 کدملی 1140182749 صادره فرزند حسین  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 130,41 مترمربع پالك شماره228 و 135 فرعی از 
115اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه ازسند 
62150 مورخ 86/08/19 دفتر46 و سند 241527 مورخ 86/08/19 دفتر 73 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
16- راى  شماره   3544    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم مینا پرنده خوزانی به شناسنامه 
شماره 16558 کدملی 1142380300 صادره فرزند اصغر  نسبت به 3 دانگ مشاع از شش 
دانگ یکباب خانه  دو طبقه . به مساحت 130,41 مترمربع پالك شماره 228 و 135فرعی 
از115 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ( مع االوسطه از 
سند 62150 مورخ 81/08/19 دفتر 46 و سند 24157 مورخ 98/09/13 دفتر 73 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
17- راى  شــماره   4417    مورخ 1399/04/26آقاي / خانم یعقوب شــمس الدینی به 
شناســنامه شــماره 340 کدملی 4699706592 صادره فرزند تاجعلی  نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه  به مساحت 190 مترمربع پالك شماره 392 و 395فرعی از141 اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االواسطه بنیاد تعاون ثبت در صفحه 
57 دفتر 18 و شــهردارى ثبت در صفحه 580دفتر 18 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

مالحظه و محرز گردیده است.
18- راى  شــماره   3374    مورخ 1399/04/15مالکیت آقاي / خانم سیدجواد منتظري 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 20925 کدملی 1140208802 صادره فرزند سید حسین  
نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه  به مســاحت 45,48 مترمربع پالك شماره 970فرعی از 
165اصلی واقع در شما ل شــهر  بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 6804 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
19- راى  شــماره   3372    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم جابر عموشاهی فروشانی به 
شناسنامه شماره 1872 کدملی 1141255839 صادره فرزند حبیب  نسبت به 6 دانگ یکباب 
مغازه  به مساحت30/30 مترمربع پالك شماره970 فرعی از165 اصلی واقع در  شمال شهر  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 6923 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
20- راى  شــماره   3379    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم فاطمــه رضائی ادریانی به 
شناسنامه شماره 362 کدملی 1142437795 صادره فرزند محمدحسین نسبت به 6 دانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 39,79 مترمربع پالك شــماره970 فرعی از165 اصلی واقع در  
شمال شهر  بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 6735 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
21- راى  شــماره   3377    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم جابر عموشــاهی فروشانی 
به شناسنامه شــماره 1872 کدملی 1141255839 صادره فرزند حبیب نسبت به 6 دانگ 
یکباب مغازه . به مساحت 73 مترمربع پالك شماره 970فرعی از165 اصلی واقع در  شمال 
شهر بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 6923و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
22- راى  شــماره   3529    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم نوراله صمدي فروشانی به 
شناسنامه شماره 2992 کدملی 1141198576 صادره فرزند محمد  نسبت به 3 دانگ مشاع 
از شش دانگ 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 153,33 مترمربع پالك شماره116 فرعی 
از80 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 
245 و 406 و 172 و 403 و 169 و 400 دفتر 226 و 124و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
23- راى  شماره   5055    مورخ 1399/04/16 آقاي / خانم اکرم عموشاهی فروشانی به 
شناسنامه شماره 1232 کدملی 1142240495 صادره فرزند محمدمهدي نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه . به مســاحت 153,33 مترمربع پالك شماره 116فرعی 
از80 اصلی واقــع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  ثبت در صفحه 
245 و 406 و 172 و 403 و 169 و 400 دفتر 226 و 124) و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
24- راى  شماره   4583    مورخ 1399/04/28 آقاي / خانم مرضیه سلمانیان به شناسنامه 
شماره 570 کدملی 1141314657 صادره فرزند حسن  نسبت به 6 دانگ یکباب خانه  به 
مساحت 304,34 مترمربع پالك شماره200 فرعی از82 اصلی واقع در فتح اباد  بخش14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  ســند 30983 مورخ 29/04/98 دفتر 322 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
25- راى  شماره   3590    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم صفوراالسادات حسینی اندانی به 
شناسنامه شماره 1377 کدملی 1142241955 صادره فرزند سید کمال  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ش دانگ یکباب خانه  به مساحت 145,30 مترمربع پالك شماره918 فرعی از112 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 287 دفتر 

651و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس
مالحظه و محرز گردیده است.

26- راى  شــماره   3591    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم حجت اله عمادي اندانی به 
شناسنامه شماره 3407 کدملی 1141236761 صادره فرزند احمد د نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششش دانگ یکباب خانه  به مساحت 145,30 مترمربع پالك شماره908 فرعی از112 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 290 دفتر 

651 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
27- راى  شــماره   3531    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم محمدعلی کارگر خوزانی به 
شناسنامه شماره 520 کدملی 1141652048 صادره فرزند حسن نسبت به 3 دانگ مشاع از 
6 دانگ یکباب خانه و مغازه متصله  به مساحت 208,72 مترمربع پالك شماره250 فرعی 
از85 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند 137134 
مورخ 81/05/12 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
28- راى  شــماره   3533    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم فاطمه خسروي خوزانی به 
شناسنامه شــماره 264 کدملی 1141727188 صادره فرزند صفرعلی نسبت به 3 دانگ 
مشاع از 6 دانگ یکباب خانه و مغازه متصله  به مســاحت 208,72 مترمربع پالك شماره 
250فرعی از 85اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  سند 
137134 مورخ 81/05/12 دفتر 73و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
29- راى  شــماره   3697    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم خــداداد محمدي خوزانی 
به شناسنامه شــماره 88 کدملی 1141413264 صادره فرزند اســداله  نسبت به 1 دانگ 
875,691 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 158 مترمربع پالك شماره597 
فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 9682 
مورخ 39/10/08 و ســند 17306 مورخ 46/10/11و ســند 43055 مورخ 56/05/15و 
سند 23091 مورخ 50/12/06 و ســند 90832 مورخ 71/04/10و سند 1688817 مورخ 
85/10/23 و سند 189712 مورخ 88/03/19و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
30- راى  شــماره   3696    مورخ 1399/04/18آقاي / خانم رضــا محمدي خوزانی به 
شناسنامه شماره 199 کدملی 1141070693 صادره خمینی شهر فرزند خداداد  نسبت به 
1 و 875,289 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه  به مساحت 158 مترمربع پالك شماره 
597فرعی از 85اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  سند 
9682 مورخ 39/10/08 و سند 17306 مورخ 46/10/11و سند 43055 مورخ 56/05/15و 
سند 23091 مورخ 50/12/06 و ســند 90832 مورخ 71/04/10و سند 1688817 مورخ 
85/10/23 و سند 189712 مورخ 88/03/19و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
31- راى  شــماره   3695    مورخ 1399/04/18آقاي / خانم محترم محمدي خوزانی به 
شناسنامه شماره 9859 کدملی 1140351893 صادره خمینی شهر فرزند اسماعیل  نسبت 
به 2و 22/25 دانگ از شــش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 158 مترمربع پالك شماره 
597فرعی از85 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  سند 
9682 مورخ 39/10/08 و سند 17306 مورخ 46/10/11و سند 43055 مورخ 56/05/15و 
سند 23091 مورخ 50/12/06 و ســند 90832 مورخ 71/04/10و سند 1688817 مورخ 
85/10/23 و سند 189712 مورخ 88/03/19و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
32- راى  شــماره   3686    مورخ 1399/05/22آقاي / خانم مهناز پیمانی فروشــانی به 
شناسنامه شــماره 2070 کدملی 1141189356 صادره خمینی شهر فرزند عبدالحسین 
نسبت به دو دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه  به مســاحت 168 مترمربع پالك 
شماره49 فرعی از73اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل 
سند رسمی 37405 مورخ 90/12/13 دفتر 139 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
33- راى  شماره   3577    مورخ 1399/04/16آقاي / خانم محمدرضا نقدي به شناسنامه 
شماره 1830 کدملی 0491710593 صادره فرزند ابوالقاسم  نسبت به 6 دانگ یکباب مغازه 
به مساحت 20/46 مترمربع پالك شماره2666 فرعی از87 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  ى  ثبت در صفحه 77 دفتر 477 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
34- راى  شــماره   3434    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم معصومه مفیدي خوزانی به 
شناسنامه شماره 367 کدملی 1141549085 صادره فرزند رضا  نسبت به 3 دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب خانه. به مساحت 150 مترمربع پالك شماره 166فرعی از115 اصلی 
واقع در  کهندژ بخش حوزه ثبت ملک خمینی  شهر شامل  ثبت در صفحه 263 دفتر 249 
و صفحه 590 دفتر 204 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
35- راى  شماره   3433    مورخ 1399/04/15آقاي / خانم مصطفی لري احمد آبادي به 
شناسنامه شماره 18 کدملی 1141493624 صادره فرزند ابراهیم نسبت به 3 دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 150 مترمربع پالك شماره 166فرعی از115 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل  ثبت در صفحه 263 دفتر 
249 و دفتر 204 صفحه 590) و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
36- راى  شــماره   4104    مــورخ 1399/04/24آقاي / خانم پروانــه رحمتی اندانی به 
شناسنامه شــماره 2364 کدملی 1141226332 صادره فرزند حســین  نسبت به 6 داگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت  به مســاحت 132,12 مترمربع پالك شماره 175فرعی 
از111 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 49 
دفتر 479 مع الواسطه از  صغرى رجبى  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
37- راى  شــماره   4165    مــورخ 1399/04/25آقاي / خانم اعظــم کاظمی اندانی به 
شناسنامه شماره 574 کدملی 1141208393 صادره فرزند حسن  نسبت به 6 دانگ یکباب 
خانه به مساحت 152,29 مترمربع پالك شماره 842فرعی از111 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 600 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
38- راى  شــماره   4190    مورخ 1399/04/25آقاي / خانم شراره منصوري به شناسنامه 
شماره 1200 کدملی 2594231126 صادره فرزند محمدعلی در  نسبت به 3 دانگ مشاع از 
شش دانگ یکباب خانه . به مساحت 180 مترمربع پالك شماره156 اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از شــهردارى  سند 188205 مورخ 
88/01/17 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
39- راى  شــماره   4191    مورخ 1399/04/25آقاي / خانم علیرضا ملک محمودي به 
شناسنامه شــماره 13364 کدملی 4170124091 صادره فرزند فاضل  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 180 مترمربع پالك شماره 156 اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  مع االوســطه از شهردارى سند 
188205 مورخ 88/01/17 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
40- راى  شــماره   9865   مورخ 1398/08/19آقاي / خانم احســان زمانی فروشانی به 
شناسنامه شــماره 1130173240 کدملی 1130173240 صادره فرزند محمد نسبت به 
6 دانگ یکباب خانه . به مســاحت 105,50 مترمربع پالك شماره 995فرعی از73 اصلی 
واقع در جوتنده بخش14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 39437 مورخ 
97/12/25 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 

است.
41- راى  شماره   3259    مورخ 1399/04/14آقاي / خانم مجید دباغی ورنوسفادرانی به 
شناسنامه شماره 550 کدملی 1141208156 صادره فرزند اکبر  نسبت به 6 دانگ یکباب 
خانه  به مساحت 200 مترمربع پالك شماره591 و 602 فرعی از 158اصلی واقع در صدر 
اباد  بخش14 اصفهان  حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االوسطه از شهردارى خمینى 

شهر  و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
42- راى  شــماره   4283    مورخ 1399/04/25 آقاي / خانم اسد اهللا مشهدي حسینی ور 
نوسفادرانی به شناسنامه شماره 2016 کدملی 1140776541 صادره فرزند عباس  نسبت به 
6 دانگ یکباب انبار به مساحت 1012,54 مترمربع پالك شماره156 اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل مع االوسطه از مالکیت احمد اصفهانى و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
43- راى  شماره   3590    مورخ 1399/04/17آقاي / خانم جواد خانی خوزانی به شناسنامه 
شماره 3576 کدملی 1141344777 صادره خمینی شهر فرزند ولی اله نسبت به 6 دانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 08/150 مترمربع پالك شماره 243 فرعی از 114 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 1845 مورخ 03/08/89 دفتر 

231 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
44- راى  شماره   4314    مورخ 1399/04/25آقاي / خانم مریم رفیعى دهقانى به شماره 
شناســنامه 5403 کد ملى 5129394021 صادره فرزند امراهللا نسبت به 6 دانگ یکباب 
خانه دو طبقه به مساحت 196,89 متر مربع پالك شماره 306 فرعى از 115 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت و ملک خمینى شهر شامل معالواسطه ار محمود فخارى ثبت در 
صفحه صفحات 151 و 290 و 281 دفتر 200 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار اول :1399/05/28
تاریخ انتشار دوم :1399/06/12

م الف:949856 ریاست محترم ثبت اسناد خمینى شهر نبى اله یزدانى/5/226
حصروراثت

  خانم  زهرا حسین رشید اصفهانى داراى شناســنامه شماره 818 به شرح دادخواست به 
کالسه 9900856 از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان صنم بر حیدرى جوزدانى بشناسنامه  935 در تاریخ 98/2/25 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. زهرا 
حسین رشــید اصفهانى  ش ش 818  ، 2. معصومه حسین رشید اصفهانى ش ش 531 ، 
3. اکرم حسین رشید اصفهانى ش ش 737 ، 4. فاطمه حســین رشید اصفهانى ش ش 
40 ، 5. على رشیدى نیا ش ش 658 ، 6. احمد حسین رشــید اصفهانى ش ش 390، 7. 
جعفر حسین رشید اصفهانى ش ش 206 ، 8. محمود حسین رشید اصفهانى ش ش 667 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد 
یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 964341 /م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/6/117
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مزایده
شــماره مزایده: 139904302121000020 تاریخ ثبت: 1399/06/02 آگهى مزایده اموال 
غیرمنقول پرونده اجرایى کالســه 9700827- تمامت شش دانگ پالك ثبتى 2588 فرعى 
واقع در خمینى شــهر 158 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمینى شهر میدان نماز 
خ انقالب اسالمى خ بسیج نبش کوچه فجر 3 شرقى پالك 11 کدپستى 8413644863 که 
حسب نامه شماره 1398/01/10- 139885602006000067 ثبت اسناد خمینى شهر طبق 
صفحه 241 دفتر 150 و شماره ثبت 36654 و شــماره سند 083270 الف 94 به نام خانم زیبا 
حاج هاشــمى فرزند محمدرضا نسبت به 3 دانگ مشــاع و نیز طبق صفحه 238 دفتر 150 و 
شماره ثبت 36654 و شماره سند 083271 الف 94 به نام آقاى علیرضا حاجى حیدرى فرزند 
رضا نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ مسبوق به ثبت و ســند مى باشد و محدود است: 
1- شماال دیواریست مشترك بطول (10/50) ده متر و پنجاه ســانتیمتر به شماره دو هزار و 
پانصد و هشتاد و هفت فرعى. 2- شرقا دیواریست بطول (23/00) بیست و سه متر به خیابان. 
3- جنوبا در دو قسمت اول دیواریست بطول (1/70) یک متر و هفتاد سانتیمتر به پخى است به 
خیابان و کوچه دوم دیواریست بطول (9/03) نه متر و سه سانتیمتر به کوچه. 4- غربا دیواریست 
مشترك بطول (25/00) بیست و پنج متر به شماره دو هزار و پانصد و هشتاد و نه فرعى حقوق 
ارتفاقى ندارد. که طبق نظر کارشناس به مساحت 261/06 عرصه و  حدود 470 متر اعیانى به 
صورت مجتمع مسکونى سه طبقه (همکف- اول و دوم بصورت سوئیت) با مشخصات اسکلت 
بتنى و ســقفها تیرچه بلوك- بدنه هاى طبقه همکف گچ و نقاشى و اول کاغذ دیوارى- کفها 
سرامیک- چهارچوب ها فلزى و دربهاى داخلى چوبى- آشپزخانه و سرویس بهداشتى کاشى 
و سرامیک- کابینت ام دى اف- فاقد آسانسور- سیستم گرمایشى پکیج و رادیاتور و سیستم 
سرمایشى کولر آبى مى باشد پالك فوق داراى اشــتراکات آب و برق و گاز بوده و بنا به اعالم 
بستانکار فاقد بیمه مى باشد که ملکى خانم زیبا حاج هاشمى فرزند محمدرضا و علیرضا حاجى 
حیدرى فرزند رضا به موجب ســند شــماره 90086- 1396/7/13 تنظیمى دفترخانه 129 

اصفهان موضوع پرونده اجرایى کالسه 9700827 در رهن بانک مهر اقتصاد اصفهان مى باشد 
و به موجب گزارش کارشناس به مبلغ هجده میلیارد و پانصد میلیون ریال (18/500/000/000 
ریال) ارزیابى شده است. بدینوسیله شــش دانگ پالك مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم 
شرعیه و عرفیه از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1399/7/1 در محل واحد اجراى اسناد 
رسمى خمینى شــهر از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى 
گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1399/6/12 م الف: 958779 هاجر حاجى حیدرى- مدیر اجرا واحد اجراى اسناد رسمى 

خمینى شهر/6/106
مزایده اموال منقول 

شــماره آگهــى: 139903902127000013 تاریخ آگهى: 1399/06/04 شــماره پرونده: 
139304001012000477 بــه موجب پرونده اجرائى به شــماره بایگانــى 9800222 و 
9800223 له اداره کل حقوقى بانک ملت تهران و علیه شرکت حمل و نقل راهور ریل کوثر 
و غیره، تعداد 187 دستگاه بوژى متعلق به شرکت مدیون قبال توسط این اجرا در قبال طلب 
بستانکار و حق االجرا بازداشت و توسط کارشناس رســمى دادگسترى بدین شرح توصیف 
و ارزیابى شده است: هربوژى از نوع ZK 1 و اســتاندارد DIN 483 که تاکنون هیچ گونه 
 CHINA بهره بردارى از آنها نشده است میباشــد، بوژهاى مذکور ساخت شرکت چینى
NATIONAL ELEKTRIC IMP & EXP CORP مى باشــد. این بوژى 
ها با اقتباس از طراحى بوژى هاى BARBER آمریکائى است. و مزیت بیشترى نسبت 

به بوژهاى دیگر دارند و هر دســتگاه بوژى به مبلغ دو میلیارد و یکصد و بیست و نه میلیون و 
چهارصد و بیست و هشــت هزار و چهارصد و هشتاد و یک ریال (2/129/428/481) ریال و 
ارزش پایه 187 دستگاه بوژى به مبلغ سیصد و نود و هشت میلیارد و دویست و سه میلیون و 
یکصد و بیست و پنج هزار و نهصد و چهل و هفت ریال (398/203/125/947 ریال) ارزیابى 
گردیده است. در جلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه مورخ 1399/06/17 در 
شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد به فروش مى رسد. مزایده از مبلغ کارشناسى 
398/203/125/947 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادى و به هر کس که خریدار 
باشد فروخته میشود، طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 
25 جاده شهرضا- اصفهان شــهرك صنعتى رازى، بلوار رازى، خیابان سوم، میدان توسعه، 
خیابان سمت راست آخر خیابان جاده خاکى، شرکت واگن سازى کوثر بازدید به عمل آورند. 
طبق ماده 136 اصالح آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى (پایه مزایده) به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده میباشد. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
تجدید میگردد. این آگهى یکنوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار چاپ اصفهان درج و 
منتشر میگردد. تاریخ چاپ: 1399/06/12 م الف: 964580 زهرا جهانى یلمه جمبزه- مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/6/120
حصروراثت

خانم زهره باب الخانى داراى شناسنامه شماره 24006 به شرح دادخواست به کالسه 9900818 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
حسین باب الخانى بشناسنامه  3614 در تاریخ 96/2/28 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهره باب الخانى   ش ش 24006  ، 2. 
زهرا باب الخانى ش ش 892 ، 3. محمود باب الخانى ش ش 931 ، 4. محمد على باب الخانى 
ش ش 1133 ، 5. مرتضى باب الخانى ش ش 1077 ، 6. فاطمه مختارى ش ش 104، متوفى 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 964070/م الف رئیس 

شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/6/121
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1399 برابــر راى شــماره  /05 شــماره: 139960302012000445 تاریــخ: 15/
139960302012000381 هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى کریمى فرزند میرزاعلى بشماره شناسنامه 9 صادره از داران 
در یک یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 24. 142714 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 
2 فرعى از 51 اصلى واقع در مزرعه شافلق روستاى انالوجه خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى 
آقایان على طاهرى انالوجه- حسن و قربانعلى و غالمحسین و... محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 99/6/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/27 م الف:  965211 موسى الرضا امامى- رئیس 

ثبت اسناد و امالك فریدن/6/124

آگهى تغییرات
شــرکت راه و ســاختمانى و تاسیسات 
آفرینش راه بهارســتان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 32436 و شناسه ملى 
10260529753 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/05/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد :مهدى شــمس اژیه کدملى 
5659853080 -حسین قاسمى کدملى 
5659639259 - رســول شمس اژیه 
کدملى5650030685 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. حمیدتوکلى اژیه کدملى 
5659188915و محســن دانش فر به 
کدملى 1199852945بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(964310)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى هاتف نجف آباد به شماره ثبت 
3580 و شناســه ملــى 10840092874 به 
استناد نامه شماره 3134 مورخ 1399/04/22 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان نجف 
آباد و صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1398/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - 
صورتهاى مالى سال 1397 مشتمل بر ترازنامه، 
عملکرد سود به تصویب رسید. - سعید قربعلى 
به شماره ملى 1091146861، حسن صالحى 
به شماره ملى 1090455771، مریم جوشیرى 
به شماره ملى 1091227640، على شرفى به 
شماره ملى 1091378843، رسول جاللى به 
شماره ملى 1091758093 به سمت اعضاى 
اصلى هیئت مدیره، مهدى ادیمى به شــماره 
ملى 1290995664، محمدعلى یزدانى نجف 
آبادى به شــماره ملى 1090940726 و زهرا 
پورپیرعلى آبپونه به شماره ملى 5499098141 
به عنوان اعضاى على البدل هیئت مدیره براى 
مدت سه سال انتخاب شــدند. - محمدحسن 
روشنائى به شماره ملى 1091386676، على 
احمدى به شماره ملى 1091757887 و حسن 
میرعباســى به شــماره ملى 1092108947 
بسمت بازرســان اصلى، محســن رضایى به 
شماره ملى 1091088152 و اسماعیل ادیمى 
به شماره ملى 1290983879 بسمت بازرسان 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (964330)

آگهى تغییرات
شرکت گستر نصب آروین سهامى خاص به شماره ثبت 18695 و شناسه ملى 10260395949 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/10/12 شمســعلى جهانگیرى چم پیرى به 
شــماره ملى6209900828 به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - على شاهین گهر به 
شماره ملى1280820500 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره - ناجى پیمان ضیایى به شماره 
ملى 3255330841 به سمت عضو هیئت مدیره - محســن جهانگیرى چم پیرى به شماره ملى 
6209677975 به ســمت عضو هیئت مدیره - مریم فروهان به شماره ملى 1292164883 به 
سمت عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاى شمسعلى جهانگیرى چم 
پیرى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد . هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض 
نمود : انجام امور ادارى از هر قبیل و تشریفات قانونى - حفظ و تنظیم فهرست دارایى - شرکت و 
تعیین بودجه سالیانه و تعیین پرداخت حقوق و انجام و پرداخت هزینه هاى رسیدگى به محاسبات 
- پیشنهاد سود قابل تقسیم ســالیانه - تعیین آیین نامه هاى داخلى - اجراى تصمیمات مجامع 
عمومى - اداى دیون و وصول مطالبات - تاسیس شــعب ، واگذارى و قبول نمایندگى ، انتخاب و 
انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هرگونه پیمان با شرکت ها و بانک ها 
و اشــخاص - خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آالت به طور کلى وسایل 
مورد نیاز و همچنین معامالت به نام و حساب شرکت - مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیت هاى 
حقیقى و حقوقى - استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک 
ها و اشخاص و شرکت ها و باز کردن حساب جارى و ثابت در بانکها ، دریافت وجه از حساب هاى 
شرکت - صدور ظهرنویسى و پرداخت بروات و اســناد و سفته و هزینه ها - مرافعات چه شرکت 
مدعى باشد و چه مدعلى باشد چه مدعى علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه 
هاى صالحه ابتدایى و استیناف و دیوان عالى کشور ، انتخاب و کیل و وکیل در توکیل ، دادن اختیارات 
الزمه به نامبرده و عزل آن - حل و فصل دعاوى با صلح و سازش اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (964314)

تاسیس
شرکت سهامى خاص صنایع فوالد مبین صنعت فریدن درتاریخ 1399/06/04 به شماره ثبت 503 
به شناسه ملى 14009390040 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید سیم مفتولى، تولید قالب هاى فلزى جهت 
سازه هاى بتنى، تولید جک مکانیکى غیر خودرویى، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک 
ها، اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى، شــرکت در نمایشگاه ها و غرفه آرائى، اخذ وام و 
تسهیالت از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان فریدونشهر ، بخش مرکزى ، شهر برف انبار، محله سنگباران ، 
بلوار (خدامرادیبلویى) ، خیابان ((شهرك صنعتى)) ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8599147477 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 90548/97 مورخ 1399/05/16 نزد بانک ملت شعبه خوانسار با کد 90548 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى اصغر اصالنى به شماره ملى 1129608093 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین سولتى به شماره ملى 1817396617 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد سولتى 
به شماره ملى 2298288046 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقاى داودعلى مقصودى به شماره ملى 
1129002624 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى آقاى عبدالناصر بنده بهمن به 
شماره ملى 1818826941 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فریدون شهر (964321)

شاید در نگاه اول اینطور به نظر نرسد اما انتخاب بالشى 
که هر شب مى خواهیم روى آن بخوابیم کار بسیار مهمى 
محسوب مى شود. شــاید خودتان متوجه نشده باشید، 
اما نوع بالشــى که انتخاب مى کنید و نحوه مراقبت تان 
از آن روى کیفیت خواب شما و ســالمت کلى تان تأثیر 
مى گذارد. مثًال ممکن است علت جوش هاى همیشگى 

تان در روبالشى تان نهفته باشد.
1- گردن درد

اگر ســرتان را مدت زیادى خم نگه دارید، مثل وقتى که 
خواب هستید، این مسئله مى تواند باعث مشکالتى براى 
شما شود. به عالوه، میزان سفتى بالش هم بسته به مدل 
خوابیدنتان مهم است. چون بالش اگر خیلى نرم یا خیلى 

سفت باشد، مى تواند باعث گردن درد شود.
مثًال اگر عادت دارید به پهلــو بخوابید، باید از بالش 

ســفت ترى اســتفاده کنید تا تکیــه گاهى که 
گردنتان به آن نیاز دارد را براى آن فراهم کنید 
و گردن تان دیگر خیلى به یک طرف خم نشود. 

اگر عادت دارید به شکم بخوابید، بهتر است سراغ 
بالش هاى نرم تر بروید، در غیر اینصورت، بالش سرتان 

را به عقب مى آورد که این مسئله باعث مى شود گردنتان 
انحنا پیدا کند. اگر هم عادت دارید به پشــت بخوابید، 

بالش هاى سفت گزینه مناســبى براى شما 
نیســتند چون گردن شــما را خیلى جلو 

مى آورند و آن را نامیزان مى کنند.
2- پشت درد

نحوه قرارگیرى ســر، گردن و شانه ها 
هنگام خوابیــدن روى بالش هم مى تواند 

روى وضعیت پشت شما تأثیر بگذارد. نامیزان بودن 

آنها در هنگام خواب مى تواند پشت درد شما را تشدید کند.
مثًال اگر عادت دارید به شکم بخوابید، بهتر است از یک 
بالش صاف استفاده کنید، درغیراینصورت دچار کمر درد 
خواهید شــد. کســانى که عادت دارند به پهلو بخوابند، 
بالش آنها باید آنقدر ارتفاع داشته باشد که گردن و ستون 
فقراتشان در یک سطح قرار بگیرند. اگر هم جزو کسانى 
هستید که عادت دارند به پشــت بخوابند، باید به دنبال 

بالشى باشید که انحناى طبیعى گردنتان را حفظ کند.
3- سردرد

خوابیدن روى بالش نامناسب مى تواند باعث سردرد هم 
شود. اگر بالشتان تکیه گاه 

مناسبى نباشد، ممکن اســت گردنتان هنگام خواب در 
وضعیت راحتى قرار نگیرد. این مسئله مى تواند باعث وارد 

شدن فشار به گردن و درنتیجه، بروز سردرد شود.
4- واکنش آلرژیک

اگر ســخت خوابتان مى برد، چشــم هایتان مى خارد و 
سردرد دارید، یا اگر روزها عطســه مى کنید و احساس 
خستگى مى کنید، بهتر است وضعیت بالشتان را بررسى 
کنید. براى جلوگیرى از ایجاد حساسیت باید بالش خود 
را مرتب بشــویید. علت این مســئله مایت هاى گرد و 
غبار هستند که بسیارى از ما به 
آنها حساسیت 

داریم. دیگر نشانه هاى این حساسیت ممکن است آسم، 
اگزما و مشکالت سینوسى باشد.

5- بدخوابى
چه بخاطر حساسیت باشــد و چه بخاطر گردن درد که 
شب ها خوابتان نمى برد، استفاده از بالش نامناسب مى 
تواند علت بدخوابى شما باشــد. به این ترتیب بدن شما 
فرصت کافى براى تجدید قوا پیدا نمى کند. کمبود خواب 
مى تواند مشکالت زیادى ایجاد کند، از تحت تأثیر قرار 
گرفتن مهارت هاى فکرى گرفته تا باال رفتن ریسک بروز 

دیابت، چاقى و فشار خون.
6- مشکالت پوستى

وقتى به شکم یا پهلو مى خوابید، صورت تان با روبالشى 
تماس پیدا مى کند. به این ترتیــب، همه باکترى ها، 
آلودگى ها و چربى هــاى صورت تان به بالش 
منتقل مــى شــوند. همــه اینها 
مى توانند پوست شما را تحریک 

کنند و باعث بروز جوش شوند.
7- خروپف

نامناسب بودن بالش یا سفت بودن 
آن، که باعث جلو آمدن ســر مى شــود، 
مى تواند موجب خروپف کردن شود. اگر هم 
به مایت هاى گرد و غبار حساسیت 
داشته باشید، التهابى که بر 
اثر این حساسیت در داخل 
بینى و حلق شما رخ مى دهد 
هم مى تواند باعث مســدود 
شــدن مجراى تنفسى شما و در 

نتیجه خروپف کردنتان شود.
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7 تأثیر منفى بالش بر سالمتى ما

یک ابَررایانه ژاپنى شبیه سازى هایى انجام داده است که نشان مى دهد ماسک هاى پزشکى بسیار مؤثرتر 
از ماسک هاى پارچه اى است.

«فوگاکو»، سریع ترین ابررایانه جهان شبیه سازى هایى را انجام داده است که شامل سه نوع ماسک است. 
فوگاکو دریافته است که ماسک هاى صنعتى و غیردوخته شده در مسدود کردن اسپرى ساطع شده هنگام 

سرفه ها، بهتر از ماسک هاى ساخته شده از کتان و پلى استر هستند.
ماسک هاى صنعتى به ماسک هاى پزشکى یکبار مصرف یا جراحى معروفند و معموًال در فصل هاى اوج 
بیمارى آنفلوآنزا در ژاپن استفاده مى شوند. این ماسک ها از پلى پروپیلن ساخته شده اند و قیمت مناسبى دارند.

ماسک هاى پارچه اى، از جمله مدل هاى مورد استفاده در شبیه سازى فوگاکو، به طور معمول از پارچه هایى 
مانند کتان ساخته مى شوند و پس از آنکه بعضى کشور ها که در تولید ماسک پزشکى با کمبود مواجه شدند 
به ماسک هاى پارچه اى روى آوردند. این نوع ماسک ها قابل استفاده مجدد هستند و هنگام استفاده از آنها 
عموماً آزادنه تر مى شود تنفس کرد، اما طبق گفته سازمان جهانى بهداشت (WHO) باید حداقل یک بار 

در روز در صابون یا مواد شوینده و آب حداقل 60 درجه شسته شود.
طبق گفته کارشناسان «ریکن» (یک مؤسسه تحقیقاتى ژاپنى)، ماسک صنعتى یا همان پزشکى تقریباً تمام 
قطرات ساطع شده در یک سرفه را مسدود مى کند اما ماسک هاى پنبه اى و پلى استر کمتر مؤثر هستند، این 

ماسک ها  مى توانند حداقل 80 درصد قطرات را مسدود کنند.
ماسک هاى جراحى یا پزشکى در مســدود کردن قطرات کوچک تر با اندازه گیرى 20 میکرومتر یا کمتر 
نفوذپذیرى 10 درصدى  دارند، اما ماسک هاى پارچه پلى استرى و پنبه اى اجازه مى دهند تا 40 درصد از 
قطرات کوچک تر فرار کنند. «ماکوتو تسوبوکورا»، سرپرست تیم در مرکز محاسبات رایکن مردم را تشویق 

کرد تا علیرغم هواى گرما که در قسمت هاى وسیعى از ژاپن وجود دارد، حتماً ماسک بزنند.
تسوبوکورا گفت: ماسک نزدن بسیار خطرناك تر از زدن ماسکى با کارآیى کمتر است.

شاید شما هم شنیده باشید که مى گویند باید به میزان کافى 
آب نوشید و تا جایى که ممکن است به بدن آب رساند. با 
این حال سئوالى که همیشه وجود دارد این است که آب 
مصرفى باید گرم باشد یا سرد و مهمتر اینکه بهترین درجه 

آب براى نوشیدن چیست؟

دانشمندان مى گویند نوشیدن کافى آب سالم براى کارکرد 
ذهنى و جسمى انسان ضرورى است. یک مرد باالى 19 
ســال باید روزانه 3/7  لیتر و یک زن باالى 19 سال باید 

روزانه 2/7 لیتر آب بنوشند.
نوشیدن آب ســرد مى تواند باعث عود بیماران مبتال به 
آشاالزى (احساس سوزش پشــت جناغ) شود. آشاالزى 
یک اختالل حرکتى مربوط به ریه افراد است که طى آن 
اسفنگتر تحتانى مرى در زمان عمل بلع شل نمى شود و در 
نتیجه آن بیمار در خوردن و بلع غذا دچار مشکل مى شود. 

نوشیدن آب ســرد در این افراد مى تواند باعث عود 
بیمارى شود. نوشیدن آب گرم مى تواند باعث تسکین و 
آرامش مرى شده و در نتیجه عمل بلع را در افراد تسهیل 
کند. برخى تحقیقات نشان داده است افرادى که سوپ گرم 
و یا آب داغ مصرف مى کنند، تنفس راحت ترى نسبت به 
افرادى که آب ســرد مصرف مى کنند دارند. اگر از سرما 
خوردگى و یا آنفلوآنزا رنج مى برید، نوشــیدن آب ســرد 

مى تواند باعث بدتر شدن حالتان شود.
در برخى فرهنگ ها از دیرباز نوشیدن آب گرم را تشویق 

مى کنند. از زمان چین باســتان، مردم این کشور اعتقاد 
داشتند نوشیدن آب سرد و غذاى داغ باعث عدم توازن 
در بدن مى شود. از این رو، چینى ها همواره وعده هاى 
غذایى خود را با آب گرم و یا چــاى داغ میل مى کنند. 
شبیه چنین فرهنگى در بســیارى از کشورهاى جهان 

مشاهده مى شود.
زمان آن رسیده است که به دماى آبى که مى نوشید، توجه 

کنید. نوشیدن آب سرد مى تواند باعث بروز سردرد و عالیم 
میگرن در شما شود. کســانى که از بیمارى میگرن رنج 
مى برند به احتمال زیاد، نسبت به افراد عادى زمانى که آب 

سرد بنوشند بیشتر دچار سردرد مى شوند.
دانشــمندان توصیه مى کنند افراد به جاى آب سرد بهتر 
است از آب ولرم استفاده کنند. بهترین دما براى آب مصرفى 
انسان، دماى اتاق اســت. البته این نکته را نباید فراموش 
کرد که مسئله نوشیدن مقدار کافى آب در طول روز بسیار 

مهمتر از دماى آب است. 

تشخیص اَبررایانه ژاپنى براى کیفیت ماسک ها

دردهایى که با نوشیدن
آب سرد مى آیند!

تسوبوکورا گفت: ماسک نزدن بسیار خطرناك تر از زدن ماسکى با کارآیى کم

شاید شم
آب نوش
اینحال
مصرفى
آب براى
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آب



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

همانا پرداخت زکات و اقامه نماز، عامل نزدیک شــدن مسلمانان به خداست، 
پس آنکس که زکات را با رضایت خاطر بپردازد، کفاره گناهان او مى شود و 
بازدارنده و نگهدارنده انسان از آتش جهنم است، پس نباید به آنچه پرداخته 
با نظر حسرت نگاه کند و براى پرداخت زکات افسوس خورد، زیرا آنکس 
که زکات را از روى رغبــت نپردازد و انتظار بهتــر از آنچه را پرداخته 
داشته باشد، به سنت پیامبر(ص) نادان است و پاداش او اندك و عمل او تباه و 

همیشه پشیمان خواهد بود.
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على عسگرى - شهردار گرگاب

آگهى مزایده آگهى مزایده 
شهردارى گرگاب به استناد مجوز شماره5/1968 مورخ 1398/04/15 قصد دارد نسبت 
به فروش یک پالك زمین مسکونى به مساحت103/82 متر مربع واقع در خیابان شهید 
مطهرى شــهر گرگاب اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند همه روزه تا آخر وقت ادارى 
روز شنبه مورخ 1399/06/15 جهت خرید اسناد مزایده به شهردارى گرگاب مراجعه و 
تاپایان وقت ادارى روز سه شنبه 1399/06/18  پیشنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه 
شهردارى تحویل نمایند جلسه کمیسیون معامالت در روز چهارشنبه مورخ 1399/06/19 
رأس ساعت 15 تشکیل خواهد شد کمیسیون در رد یا انتخاب یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار است .
تلفن:03145754545 

م.الف:962227

نوبت دوم

جهان کرونایى از دریچه کاریکاتور

با حضور مدیرکل دفتر امور روســتایى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان و برخى از مقامات، طرح آبرســانى به روستاى کمیتک 

چادگان در هفته دولت به بهره بردارى رسید.
معاون بهره بردارى و توسعه آب شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اعالم کرد: با تجهیز یک فقره چاه، اجراى خط انتقال به 
طول 1600 متر و احداث یک مخزن 400 مترمکعبى طرح آبرسانى 

به روستاى کمیتک چادگان به بهره بردارى رسید.
ناصر اکبرى با بیان اینکه با اجراى این پروژه دسترسى پایدار اهالى 
این روستا به آب شرب سالم و بهداشتى فراهم شد، عنوان کرد: 
روستاى کمیتک  به دلیل جاذبه هاى گردشگرى در چند سال اخیر 
با افزایش تعداد گردشگران مواجه گردیده و این عامل افزایش 

تقاضاى آب را به همراه داشته است. 
وى افزود: در سالهاى اخیر جمعیت این روستا با رشد 5 درصدى  
مواجه بوده و هم اکنون جمعیت این روستا بالغ بر 835 نفر است، 
این درحالیست که در بهار و تابستان جمعیت این روستا به بیش 

از 1500 نفر مى رسد .
اکبرى با اشاره به مخزن 100 متر مکعبى این روستا عنوان کرد: تا 
قبل از اجراى این طرح ظرفیت مخزن ذخیره ى این روستا حدود 
100 متر مکعب بوده که پاسخگوى نیاز ساکنان روستا نبوده است 
و هم اکنون از این مخزن به عنوان تقلیل فشار شبکه در برخى از 

ساعات شبانه روز استفاده مى شود.
وى افت فشار آب و بعضا قطعى آب را یکى از چالش هاى مهم اهالى 
روستاى کمیتک برشمرد و تصریح کرد: در چند سال گذشته به دلیل 
کاهش آبدهى چاه و ظرفیت بسیار محدود مخزن ذخیره اهالى این 
روستا دسترسى پایدارى به آب شــرب نداشتند و خوشبختانه با 
اجراى این طرح که با اعتبارى بالغ بر 6,5 میلیارد ریال در دستور 

کار قرار گرفت، این چالش برطرف شد.
معاون بهره بردارى و توسعه آب شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان ادامه داد: با اجراى این پروژه  بیــش از 280 خانوار در 
روستاى کمیتک تحت پوشش طرح آبرسانى پایدار قرار مى گیرند.

بهره بردارى از طرح آبرسانى
 به روستاى کمیتک چادگان


