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چه کسانى خودکشى مى کنند؟چالش مهاجرت نیروهاى کار از استان اصفهانتغییر عجیب مهدى کوشکى و عاشق شدن ریحانه پارسا!دختران را از جلد کتاب ریاضى حذف کردند! طالیى ها بدون دغدغه در قطر  سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از کجا بفهمیم 
سوسیس و کالباس 
فاسد شده است؟

مخالفت جدى وزارت کشور با تقسیم اصفهان
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آغاز ثبت نام بزرگ ترین 
آزمون استخدامى کشور

نرده کشى پل چمران مانع 
خودکشى نمى شود

برخورد با زباله گردها
 در شهر اصفهان 
شدت مى گیرد

5

راز غرق شدن 
همزمان چند کودك 

در شاهین شهر

فرآورده هاى گوشتى به ویژه سوسیس 
و کالباس یکى از پرمصرف ترین مواد 

غذایى در جوامع مختلف هستند.
الهام باباعلى ادامه داد: با توجه به ماهیت 

فسادپذیر محصوالت گوشتى...

مدیرکل بهزیستى اصفهان گفت: غرق شدن سه 
کودك در حاشیه شاهین شهر ربطى به موضوع 
چند روز پیش کودکان کار در بهزیستى این شهر 

ندارد.
سه کودك عصر روز چهارشنبه هفته پیش در یک 
رشته کانال آب در شــاهین شهر اصفهان غرق 
شــدند. برخى کانال هاى پیام رسان در فضاى 
مجازى با انتشار خبر مفقودى و سپس غرق شدن 

این کودکان، موضوع را ...

4

محدود شدن فعالیت ون کافه ها به محدود شدن فعالیت ون کافه ها به 55 نقطه در شهر اصفهان نقطه در شهر اصفهان
ش هردارى: از این به بعد ون کافه ها مانند یک واحد صنفى باید مجوز بگیرندش هردارى: از این به بعد ون کافه ها مانند یک واحد صنفى باید مجوز بگیرند
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یک روز بعد از اعالم وصول طرح تشکیل استان گلساران در مجلس اعالم شد

پرویز پورحسینى 
در آستانه 80 سالگى: 
روزگار من را از 
 صحنه دور کرد

دیگر حوصله  
ندارم

رضاییان- پرسپولیس؛
 دوئل در آخرین روز تابستان

تیم الدحیل قطر براى حضور در ادامه رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 
لیست بازیکنان خود را منتشر کرد که در این میان نام ستاره ایرانى در 

لیست قطرى ها به چشم مى آید.
در گروه C رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا در فصل2020-2019 که 

قرار است از این هفته...
2
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

مدیرکل بهزیستى: این حادثه ربطى به حبس 
10 کودك کار در بهزیستى شاهین شهر ندارد

لزوم 10 بار 
«تعویض هوا» 
در هر ساعت

از کالس درس 

انتخاب نویدکیا برگرفته از خرد جمعى بود
مدیرعامل فوالدمبارکه: 

5

5

خبر مهم خبر مهم 
وریا غفورىوریا غفورى
 درباره استرا درباره استرا

مدیریت شعب  بانک ملت استان اصفهان

مزایده عمومى شماره 99/54 فروش امالك مازاد بانک ملت استان اصفهان
شرکت توسعه بازاریابى و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد امالك مشروحه ذیل در استان اصفهان را از طریق مزایده عمومى شماره  99/54 به فروش 
برساند، متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و  همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1399/06/22 لغایت 1399/06/31  از  ساعت 8:00 الى 13:30 به 

آدرس ذیل  مراجعه فرمایند. 
آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 مى باشد.

ضمنًا جلسه بازگشایى پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/07/06 در محل دفتر مرکزى شرکت برگزار مى گردد. 
شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

 توضیحات :
الف) در فروشهاى نقدى شرایط پرداخت بصورت %40 پیش پرداخت ، %40 حداکثر 2 ماه بعد ( همزمان با تحویل ملک ) و %20 هنگام تنظیم سند در دفترخانه مى باشد.

 ب) نحوه فروش نقد و اقساط ( درصد پیش پرداخت ، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط ) طبق جدول مندرج در آگهى مى باشد.
 ج) در فروشهاى اقساطى اولویت با باالترین قیمت پیشنهادى و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهاى واصله نسبت به تعیین برنده 

مزایده اقدام نماید. 
د) تحویل ملک صرفًا درخصوص امالك فاقد متصرف مى باشــد . همچنین در امالك متصرف دار ، مشاعى و فروش هاى اقساطى انتقال ملک با تنظیم وکالت نامه 

رسمى بالعزل خواهد بود.
ه) سایر شرایط مزایده فروش امالك در اسناد مزایده درج گردیده است.

نقد و اقساط

  پیش کاربرى
پرداخت

تعداد اقساط 
(ماه)

نرخ سود 
اقساط

صنعتى // 
مزروعى // 
فاقد ماشین 

آالت

٪25

120
24٪12
36٪13
48٪14
60٪15
72٪16
84٪17
96٪18

کاربرىکد شناسهردیف
متراژ (متر مربع)

مبلغ با احتساب  قیمت پایه 
تخفیف

 شرایط 
 توضیحات  آدرس فروش 

اعیانعرصه

اصفهان - خیابان الله - حد فاصل خیابان شاهد و خیابان فاطمیه - محل نقد***182/429273,426,000,000تجارى12022
سابق بانک ملت شعبه الله

با وضعیت موجود . همکف 177 مترمربع (تجارى) و طبقه اول 
115 مترمربع (تجارى) - عرصه پس از رعایت بر اصالحى 

180/25 مترمربع مى باشد . 

فریدونشهر - روستاى برف انبار - منطقه صنعتى فریدونشهر - خیابان نقد***36009456,879,000,000صنعتى2306236
اول

با وضعیت موجود . فاقد ماشین آالت - متراژ اعیان تقریبى 
مى باشد - عرصه متعلق به جهاد کشاورزى

بهارستان - خیابان فرهنگ - ابتداى خیابان الفت - مجتمع مسکونى نقد***89/123,560,000,000قدرالسهممسکونى3306707
با وضعیت موجود . داراى پارکینگ و انبارى میسون - طبقه چهارم

کاشان - شهرك صنعتى جعفرآباد - خیابان امیرکبیر - بعد از کارخانه نقد5065/6108720,000,000,00018,000,000,000صنعتى4307442
سیمین کابل

با وضعیت موجود . فاقد ماشین آالت - متراژ اعیان تقریبى 
مى باشد .

نقد و ***54730182210,817,475,000کشاورزى5304567
بادرود - مزرعه عباس آباداقساط

با وضعیت موجود . فاقد ماشین آالت - متراژ اعیان تقریبى
 مى باشد - فاقد حصارکشى و مشتمل بر زمین گاودارى به 
مساحت 10000 مترمربع و باقیمانده به مساحت 44730 

مترمربع بصورت باغ و زمین مزروعى بدون حق آب مى باشد - 
داراى حدود 900 اصله درخت با سن بیش از 7 سال و 100 اصله 

درخت با سن یک سال و 150 اصله درخت انار با سن بیش از 
11 سال 

آدرس دفتر نمایندگى استان  : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، نبش کوچه مسجدالرضا ، ساختمان بانک ملت ، طبقه چهارم ، اداره ساختمان . تلفن : 36225961 - 36225823 - 031 
آدرس دفتر مرکزى : تهران ، بزرگراه آفریقا ، نرسیده به چهارراه جهان کودك ، کوچه ژوبین ، پالك 5 . تلفن : 88781317 - 88872200 - 021    

تلفن کارگزار اجرایى شرکت جهت بازدید از امالك ( آقاى جعفرى ) : 09133114637
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پرویز پورحسینىپرویز پورحسینى
ىسالگ سالگى آستانهدر آستانه 8080 ردر
نروزگار من را از ازو را من روزگار
کرد صحنه دور کرد دور صحنه

حوصلهدیگر حوصله ودیگ ر لی دیگرحوصلهگ
نداندارمندارممندارم
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هشتمین آزمون مشترك فراگیر دســتگاه هاى اجرایى 
احتماًال در مهر یا آبان 99 برگزار مى شــود. شــما دو ماه 
فرصت داریــد تا با مرور ســئواالت عمومى و تخصصى

 7 آزمون مشترك فراگیر دستگاه هاى اجرایى ادوار قبلى، 
خود را براى هشتمین آزمون مشترك فراگیر دستگاه هاى 
اجرایى کشور در سال 99 آماده کنید. همه دارندگان مدرك 
کارشناسى تا دکترا که در استخدام نهادهاى دولتى نباشند 
و زیر 45 سال سن داشته باشند، حق شرکت در آزمون را 

دارند.
از وزارت علوم تا ســازمان زندان ها و سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى در سراسر کشور، از طریق این آزمون، نسبت 

به استخدام منابع انسانى واجد شرایط اقدام مى کنند. 
ثبت نام این آزمون از روز 20 شــهریور آغاز شده و تا 29 
شــهریور 99 ادامه خواهد داشــت. اگر قصد استخدام در 
دستگاه هاى اجرایى از آموزش و پرورش تا وزارت صمت و 
کشاورزى دارید، باید از فرصت ثبت نام در آزمون استخدام 
متمرکز دســتگاه هاى اجرایى استفاده کنید تا در صورت 
کسب حد نصاب، فرصت استخدام در دستگاه هاى اجرایى 

از نیمه دوم سال 99 براى شما فراهم باشد.
براى ثبت نــام در هشــتمین آزمون مشــترك فراگیر 
دستگاه هاى اجرایى کشور باید به سایت سازمان سنجش 

آموزش کشور به نشانى  sanjesh.org مراجعه کنید.

جلیل رحیمى جهان آبادى، نماینده مردم تربت جام، از 
معدود نمایندگان اصالح طلب و بازمانده از مجلس دهم 
در اولین نطقش در مجلس یازدهم خطاب به نمایندگان 
جدیدالورود عنوان کرد: در ایــن صد روزى که نماینده 
ملت هســتید، قیمت برنج به چهار برابر و خودرو به سه 
برابر افزایش یافته و ارزش پول ملى 300 درصد سقوط 
کرده است، واردات کاالهاى غیرضرورى با ارز دولتى 
در حال انجام است، ســهام عدالت به مردم داده شده و 
آنها فروخته اند اما پولــى دریافت نمى کنند و در همین 
ایام دفترچه هاى بیمه روســتایى از 60 هزار تومان به 
700 هزار تومان براى تمدید رســیده اما اقدامى نشده

 است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در کشورى که بیش از 
150 میلیارد بشکه ذخیره نفتى دارد، سومین دارنده گاز 
جهان است و خاك آن صادراتى است، مردم هرروز پشت 
درب مجلس ضجه مى زنند. رحیمى جهان آبادى اضافه 
کرد: نگذارید این کشور تسلیم فرصت طلبان شود و به 
روزى بیا فتد که نتوانیم در فضاى خیابان ها ضجه مردم 

را بشنویم و امروز سکوت کنیم.
وى با اشاره به قانون انتخابات ریاست جمهورى که در 
حال اصالح است، خاطرنشان کرد: 50 درصد شهروندان 

که زنان هستند نادیده گرفته شده اند.

آغاز ثبت نام بزرگ ترین 
آزمون استخدامى کشور

در این 100 روز که
 نماینده ملت هستید...

سوتى عجیب و غریب 
در سکانســى از ســریال   مووى مگ|
«سرزده» که از تلویزیون ایران پخش مى شود، 
مأموران براى دستگیرى فردى به داخل ساختمان 
مراجعه مى کنند. در هنگام ورود، هوا تاریک است 
اما هنگامى که مأموران به داخل مى روند، ناگهان 
هوا روشن مى شود و تابش نور خورشید به راحتى 
قابل مشاهده است! جالب آنکه هنگام خروج از 

ساختمان باز هم هوا تاریک مى شود!

آخرین آمار خودکشى 
رئیــس گــروه دفتــر امــور    ایسنا|
آسیب دیدگان اجتماعى سازمان بهزیستى درباره 
وضعیت آمار خودکشــى در ایــران گفت: طبق 
خالصه سالنامه پزشکى قانونى، در سال گذشته، 
5143 نفر خودکشــى کامل داشــتند که از این 
تعداد 3626 نفر از آنها مــرد و 1517 نفر از آنها 
زن بودند، این درحالى است که در سال 97 طبق 
این گزارش، 5101 نفر بر اثر خودکشــى کامل 

فوت کردند.

گران، نایاب و البته مضر!
همزمان با گــران و نایاب    برترین ها |
شدن کره در بازار، کیانوش جهانپور، رئیس مرکز 
روابط عمومى و اطالع رســانى وزارت بهداشت 
از مردم خواست تا این خوراکى را کمتر مصرف 
کنند! جهانپور در ابتدا در توییتى نوشت:  «فقط 
خواستم یادآورى کنم این کاال از زمره کاالهاى 
آسیب رســان سالمت اســت.» وى همچنین 
ساعاتى بعد در این باره نوشت: «محصوالت لبنى 
پرچرب مانند کره از کالرى و چربى اشباع باالیى 
برخوردارند و باید در حد متوســط از آنها استفاده 
کرد. بهتر اســت آنها را در کنار چربى هاى مفید 
براى قلب مانند روغن زیتــون، آووکادو، آجیل، 

دانه ها و ماهى هاى چرب مصرف کرد.»

طرح تشویقى 
براى زاد و ولد

  ایسنا| نماینده مردم ملکان در مجلس 
از تدوین طرحى در مجلس براى تشــویق زاد و 
ولد خبر داد. سیدعلى موسوى اظهار کرد: در این 
طرح پیش بینى شــده براى تشویق افزایش زاد 
و ولد، براى فرزند ســوم و چهارم به بعد سهامى 
از شــرکت هاى معتبر دولتى از جمله پاالیشگاه 
و پتروشــیمى ها به عنوان «ســهام آیندگان» 
تخصیص داده شــود که این سهام مختص به 

فرزندان سوم و چهارم به بعد است.

بى تأثیر و با تأثیر
  ایرنا | وزیر آموزش و پــرورش با بیان 
اینکه ســالمت روانى و روحى دانــش آموزان 
به اندازه سالمت جســمانى آنان اهمیت دارد، 
افزود: براساس مطالعات میدانى صورت گرفته 
باز یا بسته شــدن مدارس تأثیر چشمگیرى در 
شــیوع ویروس کرونا نداشــته ولى دور بودن 
دانش آمــوزان از فضاى مــدارس با اختالالت 
عظیم و گســترده اى در حوزه روابط اجتماعى 
و ارتباطــات میــان فــردى همــراه خواهد

 بود.

ارزش روز سهام عدالت 
در پایان بــازار معامــالت هفته    فرارو |
پیش بازار سهام، ارزش سهام عدالت 530 هزار 
تومانى به 15 میلیون و 55 هزار تومان رسید و با 
این حساب ارزش 60 درصد سهام عدالت قابل 
فروش به 9 میلیون و 22 هــزار تومان و ارزش 
30 درصد سهام عدالت قابل فروش هم به 4/5 
 میلیون تومان رســید. درباره برگه هاى ســهام 
عدالت یک میلیون تومانى نیز ارزش آن به حدود 
30 میلیون تومان رسید که 60 درصد آن معادل 
18 میلیون و 30 درصد آن معادل 9 میلیون تومان 

مى شود.

نامه حناچى به دفتر رهبرى
شــهردار تهران در نامه اى به دفتر    انتخاب |
مقام معظم رهبرى درخواســت کرد که منابع مالى 
خرید اتوبوس و واگن مترو از محل بازگشــت منابع 
صندوق توســعه ملــى پرداخت شــود. حناچى در 
نامه اش نوشته: شــهر تهران با کمبود حدود 3000 
دستگاه اتوبوس و 1500 دستگاه واگن مترو مواجه 
است... شهردارى تهران در نظر دارد نسبت به خرید 
1000 دستگاه اتوبوس به مبلغ 30 هزار میلیارد ریال 
و 210 دستگاه واگن مترو اقدام کند، لذا... خواهشمند 
است دستور فرمایید نسبت به اخذ مجوز استفاده از 
بازگشت منابع صندوق توسعه ملى براى تأمین مالى 
خرید اتوبوس ها و واگن هاى مذکور به مبلغ 80 هزار 

میلیارد ریال اقدام الزم مبذول نمایند.

تکلیف پرونده «زم» 
دادستان تهران گفت: پرونده روح ا...    مهر |
زم همچنان در حال بررسى است و فعًال رأى نهایى 
همان چیزى است که سخنگوى قوه قضاییه گفته 
است. پیش تر ســخنگوى قوه قضاییه در خصوص 
صدور حکم روح ا... زم گفت: حکم این فرد مبنى بر 
محکومیت زم صادر شده است. دادگاه سیزده مورد 
عناوین اتهامى را از مصادیق افساد فى االرض دانسته  
و بابت مواردى به حبس محکوم شده است البته این 

رأى غیر قطعى است.

روزى که حرمت ها شکست
محمد قوچانى، سردبیر روزنامه    انصاف نیوز |
سازندگى و عضو شــوراى مرکزى حزب کارگزاران 
علت ناامیدى اصالح طلبان از گرایش مردم به سمت 
آنها را ماجراى محمدعلى نجفى مى داند و مى گوید: 
شهردار تهران کســى بود که همیشه به عنوان یک 
رجل سیاسى خوشنام و معتبر و کارآمد و تکنوکرات 
شناخته مى شــد؛ نقطه  اشــتراك جریانات مختلف 
اصالح طلبى بود. کسى که مورد حمایت اتحاد ملت 
و کارگزاران و اعتماد ملى و کل جریان اصالحات و 
دولت و مجلس و آقــاى خاتمى بود فرصت خدمت 
کردن به مردم را از دست داد و اعتمادى که در مردم 
ساخته بود و از آنها کســب کرده بود را با مجادالت 
بیهوده و وارد کردن مســائل شــخصى به مسائل 
عمومى، از کف داد. این یک نقطــه مهم بود. البته 
نقاط قبل و بعد از این ماجرا هم بسیار زیاد است ولى 
در حقیقت این موضوع جایى بود که حرمت بین ما 

و مردم شکست.

سخنرانى مجازى روحانى 
در دانشگاه 

مراسم رســمى آغاز سال تحصیلى    ایسنا|
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى روز یک شنبه 
23 شهریور ماه سال جارى در دانشگاه تهران برگزار 
مى شود. به دلیل شــیوع کرونا ویروس مراسم آغاز 
سال تحصیلى امسال دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالى بر خالف روال مرسوم به صورت مجازى برگزار 
خواهد شد.  در این مراسم رئیس جمهورى به صورت 

مجازى سخنرانى خواهد کرد.

سراغتان مى آییم!
معاون وزیر خارجــه آمریکا در امور    ایسنا|
خاور نزدیک مدعى شد: ما از لحاظ اقتصادى به سراغ 
کشورهایى که [با ایران] تجارت تسلیحاتى کنند و به 
تهران اسلحه بفروشند، خواهیم رفت ولى همچنان 
به بازگرداندن تحریم هاى [سازمان ملل علیه ایران] 
ادامه مى دهیم. «دیوید شنکر» ادعا کرد: همانطور 
که مى دانید زمان آن 21 سپتامبر خواهد بود. من به 
طور دقیق نمى دانم چگونه خواهد بــود. ما اگرچه 
مشــغول گفتگو با شــرکایمان براى جلب حمایت 
آنها از این موضوع هســتیم اما ایاالت متحده یک 
ماشین اقتصادى قدرتمند است و شرکت ها، فارغ از 
پایبندى یا عدم پایبندى دولت هاى شان به سازوکار 
بازگرداندن تحریم ها، نمى خواهند هدف تحریم هاى 

ثانوى قرار بگیرند.

خبرخوان

یک کارشــناس ایمنى مى گوید حاال که مدارس باز شد 
هواى موجود در کالس هــاى درس باید حداقل ده بار در 

ساعت با «تعویض هوا» رو به رو شود.
احمد یارى، مدرس دانشــگاه و مشــاور صنایع در حوزه 
سالمت، ایمنی و محیط زیست در رابطه با باز شدن مدارس 
و خطر انتقال ویروس کرونا در میان دانش آموزان عنوان 
کرد: به گفتــه تعدادى از کارشناســان داخلى و خارجى و 
نقل قول هایى که از زبان برخى از مســئوالن نظیرخانم 
دکتر مینو محرز (عضو کمیته ملى مبارزه با کرونا) شنیده 
مى شــود «گردش هوا» اهمیت زیادى دارد. گردش هوا 
یعنى تعداد دفعاتی که جریان هوا در یک ساعت از فضاى 
بسته خارج شود و هواى تازه اى داخل شود. یعنى هوا باید 

کامًال عوض شود.
این کارشناس ایمنى و بهداشــت افزود: به عقیده برخی 
متخصصان حداقل ده بار در ســاعت باید در یک فضاى 
بسته و یا همان کالس درس تعویض هوا صورت بگیرد؛ 
یعنى شش دقیقه یک بار. البته توصیه و راهنماي سازمان 
بهداشت جهانی در سال 2009 براي محیط هاي عفونی 
این تعویض هوا را 12 مرتبه در ساعت توصیه کرده است؛ 

یعنى هر پنج دقیقه یک بار.
یارى ادامه داد: اگر فضایی سربســته مثل اتاق یا کالس 
را در نظر بگیریم و یک نفر آلــوده به ویروس قبل از ما در 
آنجا حضور داشته باشــد این احتمال وجود دارد که در آن 
فضا عطسه کرده باشد و آن عطســه حاوى چند میلیون 
ذره ویروس است که در فضا پرتاب شده و بخشی از آن با 
توجه به اندازه ذرات در هوا شناور باقی مانده است. از این 
رو تا نیم ساعت بعد که اگر فردي به آن فضاى بسته وارد 
شده و تنفس کند احتمال ابتالي وي نیز وجود دارد. انتقال 
از چند طریق انجام مى شود و به همین دلیل است که همه 

ما نگران هستیم.
وى گفت: در ماجراى بازگشــایى مدارس ما با مســائلى 
همچون نوع مدیریت مدرسه روبه رو هستیم، مدیریتى که 
باید موضوع تعویض هوا در کالس ها را در نظر بگیرد که 
من بسیار بعید مى دانم در بسیارى از مدارس این اتفاق رخ 
دهد. اکنون مى توان پنجره ها را باز کرد اما باید به این نکته 

توجه داشت که بسیارى از مدارس سیستم تهویه مطبوع 
هوا را ندارند. در واقع درصد بسیار باالیی از مدارس فاقد این 
سیستم هستند و در صورت دارا بودن این سیستم نیز باید از 
 سیرکوله شده هوا جلوگیري شود. در صورتی که کمى هوا 
سرد شود همین پنجره ها هم بسته مى شوند. آن موقع واقعًا 

اندیشیدن تدابیر سخت است.

وى یادآور شد: بحث کوتاه شدن کالس ها بسیار اهمیت 
دارد اما در کالسى که 30 نفر حضور دارند بحث کمتر شدن 
زمان کالس ها فایده اى ندارد. این را هم باید مد نظر داشت 
که در کالس هاى پایین تر مى توان بحث درسى را در 30 
دقیقه جمع کرد اما در کالس هاى باالتر نمى توان مبحث 

مهم درسى را در این مدت زمان به سرانجام رساند.

لزوم 10 بار «تعویض هوا» در هر ساعت
 از کالس درس 

سه شنبه هفته پیش که خبر رسید «ســرژ آواکیان» از دنیا رفته است، شاید 
خیلى ها حتى نتوانستند نام این گرافیست و طراح برجسته را درست تلفظ کنند 
چه رســد به اینکه بخواهند در قبال خبر درگذشت او واکنشى نشان دهند. اما 
بعد از آنکه مشخص شد چند نسل از ایرانى ها سال هاى متمادى است با آثار 
طراحى شده توسط او زندگى مى کنند، آن وقت زندگى و شخصیت «آواکیان» 
رفته رفته مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و تا آخر هفته درباره او حرف و بحث 

در جریان بود. 
ســرژ آواکیان متولد ســال 1317 خورشــیدى در تبریز، گرافیست، نقاش و 
پایه گذار زیر مجموعه هاى جدید رشته گرافیک در ایران مانند طراحى حروف 
گرافیک تلویزیونى و چاپ گرافیک بر اثر ایست قلبى در تهران درگذشت. او 
هنگام مرگ 82 سال داشت و بعید است کسى که مشترى «پفک نمکى» و 
«آدامس شیک» باشد، حاال دیگر نام طراح بسته بندى هاى این محصوالت را 
فراموش کند؛ همانطور که قدیمى ترها وقتى محصولى از «صنایع شیر ایران» 

را خریدارى مى کردند، اولین چیزى که توجه آنهــا را جلب مى کرد طراحى 
ماندگار این هنرمند برجسته روى محصولى بود که خریده بودند.

آواکیان دانش آموخته «دانشــگاه هنرهاى زیباى کرویدون» لندن در رشته 
هنرهاى تجسمى و دانشگاه لندن در رشته نقاشى بود و پس از بازگشت به ایران 
به کار گرافیک مشغول شد. در دهه 50 وقتى در گروه صنعتى مینو تصمیم به 
تولید پفک مى گیرند بسته بندى این محصول را به سرژ سفارش مى دهند، او 
مى گوید:  «تازه به ایران برگشته بودم و به عمرم پفک ندیده بودم؛ رنگ و شکل 
لوگو را از خود فرم پفک گرفتم. این تصاویر هستند که باید حرف بزنند. یک روز 
رفتم به چاپخانه اى که قرار بود سلفون ها را چاپ کنند، در جوانى چاپ سیلک 
را پیش آلدو صرافیان کار کرده بودم و از چاپ هم سر رشته اى داشتم. فهمیدم 
که کار پفک نمکى را مى باید با ساده ترین فرم و رنگ اجرا کنم کار را با دو رنگ 
زرد و قرمز طراحى کردم. بعدها مینو همان طرح را چهار یا پنج رنگ چاپ کرد 

ولى از آن استقبال نشد و دوباره به همان طرح قبلى برگشتند.»
وى حدود 40 سال عضو رسمى هیئت علمى دانشگاه هنر بود و به تدریس هنر 
در این دانشگاه مشغول بود و همچنین ریاست گروه گرافیک دانشگاه تهران 

را هم بر عهده داشت. 

گول دوربین را خوردیم!
بعد از آنکه کم رنگ یا حتى سیاه سفید شدن گریم بعضى بازیگران زن سریال 
«سرزده» که این شب ها از شبکه یک سیما روى آنتن مى رود دستمایه طنز 
کاربران فضاى مجازى قرار گرفت، بهادر اســدى، کارگردان این مجموعه 

توضیحانى درباره این کار داده است. 

او به خبرگزارى «مهر» گفته: زمانى که ما ســریال را ســاختیم رنگ و نور 
آرایش و گریم زنان کمى پررنگ بود و االن که پخش مى کنیم با شــرایط 
سازمان صداوسیما مطابقت ندارد و ما هم ســعى کردیم ماسک بیاندازیم و 
به این ترتیب گریم ها را کمرنگ کردیم. ما بیشــتر گول دوربین را خوردیم، 
ما با سیستمى فیلمبردارى کردیم که ابتدا سیاه و سفید فیلمبردارى مى شود 

و بعداً به آن رنگ داده مى شود. البته ما در مانیتور رنگى مى بینیم ولى به هر 
حال گول دوربین را خوردیم. استانداردها را مى دانستیم ولى به نظر من این 
گریم آنقدر پررنگ نبود که بخواهیم کمرنگ کنیم بــا این حال ما موظف 
هســتیم وقتى سریالى را براى شــبکه اى مى ســازیم قوانین آن را رعایت

 کنیم. 

کاربران در فضاى مجازى تصاویرى از جلد کتاب ریاضى 
سوم ابتدایى منتشــر کرده اند که نشــان مى دهد تصویر 
دختــران از روى جلد این کتاب حذف شــده اســت. این 
تغییر عجیب واکنش هــاى مختلفى را به همراه داشــته

 است .
 «تابناك» در این باره نوشــت: بله! تغییرى ابهام آفرین در 
جلد یکى از کتاب هاى درســى که معلوم نیست علت پدید 
آوردنش چه بوده اســت، همان گونه که معلوم نیست چرا 
کتاب ریاضــى پایه اول مدارس پر شــده از تصاویر انجام 

فرایض دینى، همان گونه که مشــخص نشد چرا چوپان 
دروغگو جایش را به چوپان راســتگو داد یا درس حسین 
فهمیده از کتاب ها حذف شــد و برگشت و همان گونه که 
مشخص نیست چرا تغییرات کتاب هاى درسى پایانى ندارد 

و اینقدر سلیقه اى است؟!
 به نظر مى رسد کتب درسى سال جدید با تغییرات گسترده اى 
همراه شده است، به گونه اى که برخى از معلمین نیز به تغییر 
محتواى برخى دروس از جملــه درس مطالعات اجتماعى 

انتقاد وارد کرده اند. 

دختران را از جلد کتاب ریاضى حذف کردند!

با طرح هایش زندگى کردیم اما... 

آرمان کیانى

مانى مهدوى

  هیلدا حسینى خواه/ جام جم آنالین  |
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اوضاع کامالً کرونایى کاشان
سـید على رضا مروجى، رئیس دانشـگاه  علوم پزشکى 
کاشان گفت: در حال حاضر 25 درصد بیماران حاد تنفسى 
این منطقه در بخش مراقبت هاى ویژه بسترى هستند 
درحالى که این رقم در اسفند گذشته 12 تا 13 درصد  بود.

نقش تعاونى ها در اشتغالزایى
استاندار اصفهان در حاشیه افتتاح طرح هاى تعاونى در 
اردستان گفت: تعاونى هاى فعال استان اصفهان با 550 
هزار عضو ، زمینه اشتغال مستقیم 52 هزار و 500 نفر 
را فراهم کرده اسـت. عباس رضایى با اشاره به افتتاح 
68 طرح تعاونى با سرمایه گذارى 974 میلیارد ریال در 
اصفهان افزود: استان اصفهان همانند 12 سال گذشته 
رتبه اول کشور از نظر تعداد طرح هاى افتتاحى، تعداد 
اعضاى سـرمایه گذارى و فرصت هاى شـغلى ایجاد 

شده را در این طرح ها به خود اختصاص داده است.

تعویض الکترو پمپ 
به گزارش روابط عمومى آبفا بویین و میاندشت، الکترو 
پمپ شناور چاه روستاى ازناوله در منطقه تعویض شد. 
این عملیات بـه علت معیوب شـدن لولـه هاى پمپ 
وکاهش دبـى خروجى و کمبـود آب در روسـتا انجام 
گرفت. الزم به ذکر است که با انجام این عملیات دبى 

دو لیتر در ثانیه به چهار لیتر در ثانیه افزایش یافت.

افتتاح و کلنگ زنى 59 طرح 
با حضور معاون وزیر کشور 25 طرح عمرانى، فرهنگى 
و خدماتى با 620 میلیـارد ریال هزینه در شهرسـتان 
نجف آباد افتتاح شد. همچنین با حضور مهدى جمالى 
نژاد 34 طرح دیگر هم در شهرستان نجف آباد کلنگ 
زنى شـد. پنج زمیـن ورزشـى رو بـاز در پنـج منطقه 
شهردارى نجف آباد به مسـاحت 20 هزار مترمربع از 
مهمترین طرح هایى است که افتتاح و کلنگ زنى شد.

ایمن کردن بازار 
با همکارى دانشگاه 

طرح مطالعاتى ایمنى میدان امـام(ره) و بازار تاریخى 
اصفهان با همکارى دانشگاه اصفهان در حال اجراست. 
منصـور شیشـه فـروش، مدیـرکل مدیریـت بحران 
استاندارى اصفهان با اشـاره به اینکه سیم کشى برق 
یکى از معضل هاى اصلى بازار تاریخى اصفهان است، 
گفت: از ابتداى سال تاکنون، شش فقره حریق در بازار 
اصفهان به علت مشکالت سیم کشـى برق رخ داده و 

کنترل شده است.

رتبه دوم در احداث گلخانه 
رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزى اسـتان اصفهان با 
بیان اینکه استان اصفهان در بحث گلخانه رتبه سوم 
کشور را دارد، بیان داشت: در سال جهش تولید استان 
اصفهـان در زمینه احداث به رتبه دوم کشـور رسـیده 
اسـت. مهرداد مرادمند افزود: براى احداث گلخانه ها 
از منابع تسـهیالت تلفیقـى در مناطق برخـوردار وام 
14.5 درصدى و براى نقاط کم برخوردار 12.5 درصد 

پرداخت مى شود و محدودیتى در این زمینه نداریم.

حضور مدیرکل امورمالیاتى 
در نجف آباد

نشسـت تخصصـى بررسـى وضعیـت امـور مالیاتى 
شهرسـتان نجف آباد با حضور مدیـرکل امور مالیاتى 
استان در محل فرماندارى این شهرستان برگزار شد. در 
این جلسه که با هدف تبادل نظر در خصوص مشکالت 
و مسـائل واحدهاى صنعتى و تولیدى و نقد و بررسى 
معافیت هاى مالیاتى و شرایط بهره مندى این واحدها 
از مزایاى در نظر گرفته شده برگزار شد مهدلو، مدیرکل 
امور مالیاتى استان اصفهان تاکید کرد: از عملکرد سال 
1398 به بعد، در صورتى که مودیان اظهارنامه مالیاتى 
خود را با رعایت مقررات تنظیم و در مهلت قانونى ارائه 
کنند، اظهارنامه آنان بدون رسـیدگى مـورد پذیرش 

قرار مى گیرد.

خبر

سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان در دیدار با منصور یزدى زاده، مدیر عامل ذوب 
آهن، راهکارهاى تحقق بخشــى به اهــداف دولت در 
دستیابى به توسعه و توازن منطقه اى، رفع محرومیت و 
توانمندسازى اقتصادى و فرهنگى مردم در سطح استان 

را بررسى و نظرات خود را بیان کرد.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهــان در این دیدار با تأکید بر 
مسئولیت پذیرى اجتماعى شرکت ذوب آهن و استقبال 
از طرح تعیین شرکت ها و مجموعه هاى اقتصادى بزرگ 
استان به عنوان معین مناطق، آمادگى این شرکت را در 
پیشبرد اهداف توســعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى 

استان اعالم کرد.
کامران کالنى، سرپرســت اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان نیز گفت: اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان طرحى مبنى بر تعیین 
شــرکت ها و مجموعه هاى اقتصادى بزرگ استان به 

عنوان معین مناطق ارائه کرده است.
وى در خصوص نحوه اجراى  این طرح افزود: بر اساس 
این طرح با جلب مشارکت هاى مردمى و جذب سرمایه 
گذاران در راستاى اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى 
به ویژه درون زایى، مردم باورى و عدالت محورى در هر 

منطقه بر عهده معین آن منطقه خواهد بود.

معاون سرمایه گذارى و امور شــرکت هاى فوالد مبارکه 
گفت: این شرکت در راســتاى سیاست هاى دولت و تأکید 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو براى حمایت از ســهامداران و 

شرکت هاى سرمایه پذیر، دو اقدام مهم انجام داد.
غالمرضا طاهرى اظهار کرد: با توجه به روند منفى هیجانى 
ایجاد شده در بورس طى هفته هاى اخیر که منجر به ایجاد 
فضاى نامطمئن در جامعه سهامداران حقیقى و درنتیجه، 
خروج نقدینگى از این بازار شده است شرکت فوالد مبارکه 
نسبت به حمایت از سهامداران خود و شرکت هاى سرمایه 

پذیر اقدام کرد.
وى افزود: در نخستین اقدام، با توجه به صدور مجوز خرید 

سهام خزانه، پیگیرى براى دریافت مصوبه از هیئت مدیره 
شرکت، توســط معاون اقتصادى و مالى فوالد مبارکه در 
دستور کار قرار گرفت و این موضوع بر اساس دستورالعمل 
افشاى اطالعات با اهمیت، طى اعالمیه شفاف سازى در 

سامانه کدال، اطالع رسانى شد.
معاون ســرمایه گذارى و امور شرکت هاى فوالد مبارکه با 
اشاره به اقدام دیگر این شرکت براى حمایت از بازار سرمایه 
تصریح کرد: حمایت از سهام شرکت هاى موجود در پرتفوى 
شرکت فوالد مبارکه (سرمایه گذارى توسعه معادن و فلزات، 
فوالد هرمزگان و ســرمایه گذارى توکا فوالد) به فراخور 

فضاى حاکم بر آنها، گام دیگر حمایتى بود.

اقدامات اساسى فوالدمبارکه 
براى حمایت از سهامداران

آمادگى ذوب آهن در پیشبرد 
اهداف توسعه اى استان

مدیرکل بهزیستى اصفهان گفت: غرق شدن سه کودك 
در حاشیه شاهین شــهر ربطى به موضوع چند روز پیش 

کودکان کار در بهزیستى این شهر ندارد.
سه کودك عصر روز چهارشنبه هفته پیش در یک رشته 
کانال آب در شاهین شــهر اصفهان غرق شدند. برخى 
کانال هاى پیام رســان در فضاى مجازى با انتشار خبر 
مفقودى و سپس غرق شدن این کودکان، موضوع را به 
حبس ده کودك کار در بهزیستى شاهین شهر پیوند دادند 

و سبب دلهره و شایعه پراکنى در این خطه شدند.
چندى پیش تعدادى از کودکان کار که شمارشان ده َتن 
اعالم شده است  در طرح پاکسازى و ساماندهى شهر از 
متکدیان در شاهین شهر جمع آورى و به اداره بهزیستى 
این شهر تحویل داده شدند. کوتاهى مسئوالن بهزیستى 

شاهین شهر در ارجاع هرچه ســریع تر آنها به خانواده یا 
انتقال آنها بــه مکانى امــن و داراى امکانات و به نوعى 
حبس آنها در اتاقکى در بهزیستى موجب اتفاقاتى شد که 
واکنش هاى بسیارى را در بین مردم و کاربران شبکه هاى 

اجتماعى به همراه داشت.
مرضیه فرشاد، مدیر کل بهزیستى استان اصفهان روز پنج 
شنبه به «ایرنا» گفت که جانباختگان کودکان کار نیستند 
و  اسامى آنان با کودکان تحویل شده در چند روز پیش به 
بهزیستى اصفهان مطابقت ندارد. به گفته وى همچنین 
این موضوع در فضــاى کار براى کــودکان رخ نداده و 

کارکنان بهزیستى در آن نقشى ندارند.
مجتبى ناجى، معاون اموراجتماعى اداره کل بهزیســتى 
اصفهان نیز گفت که موضوع غرق شدن سه کودك در 

حیطه مسئولیت بهزیستى نیست زیرا  آن ده کودك پس 
از انتقال به مکان دیگرى در بهزیستى شاهین شهر از آن 

محل گریختند.
اما مدیر آتش نشــانى شهردارى شــاهین شهر از دادن 
هرگونه اطالعات در رابطه با غرق سه کودك در این شهر 
خوددارى کرد اگرچه مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان مرگ ناشى از غرق شدگى سه کودك در کانالى 

آبى در حاشیه شاهین شهر را تأیید کرد.
منصور شیشه فروش روز پنج شنبه گفت: در این حادثه که 
عصر چهارشنبه هفته پیش روى داده است چهار کودك 
وارد کانال آبى نزدیک آرامستان شاهین شهر شدند که 
جسد سه کودك پیدا شده و تالش ها براى یافتن کودك 

چهارم ادامه دارد.

راز غرق شدن همزمان چند کودك 
در شاهین شهر

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان گفت: دستور ویژه از مقام دادستانى اصفهان 
براى برخورد و جمع آورى زباله گردها توسط ضابطان 

این سازمان دریافت شده است.
رحیم محمدى اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، دســتورالعمل هاى خاصى به دســتگاه هاى 
مختلف ابالغ شده تا شــرایط به وجود آمده به خوبى 

مدیریت شود.
او با بیان اینکه یکى از موضوعات بسیار مهم و حساس 
حوزه پسماند، جمع آورى زباله و برخورد با افرادى است 
که در این راســتا مداخله غیرقانونى مى کنند، افزود: 
برخورد قانونى با خودرو هــاى دوره گرد که مجوزى 
براى جمع آورى پســماند ها در ســطح شهر ندارند، 

یکى از دغدغه هاى ســازمان براى حفظ ســالمت 
شهروندان است.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان ادامه داد: با شــیوع ویروس کرونا نظارت ها 
براى جلوگیرى از فعالیت زباله گرد ها افزایش یافته و 
دستور ویژه از مقام دادستانى اصفهان براى برخورد 
و جمع آورى زباله گرد ها توسط ضابطان این سازمان 

دریافت شده است.
او با ابراز نگرانى از ســوء اســتفاده از کودکان براى 
زباله گردى گفت: انتظار مى رود شهروندان از تحویل 
زباله ها به این افراد خــوددارى کنند چرا که برخورد 
با این پدیده با مشارکت شــهروندان بهتر و سریع تر 

انجام مى شود.

برخورد با زباله گردها در شهر اصفهان شدت مى گیرد

مدیرعامل ســازمان ساماندهى مشــاغل شهرى 
شــهردارى اصفهان گفت: با تصویب شوراى شهر 
و تشکیل کمیته فنى در سازمان ساماندهى مشاغل 
شهرى و فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان، 
از این به بعــد ون کافه هاى شــهر مانند یک واحد 
صنفى با دریافت مجوز در پنج نقطه شــهر فعالیت 

مى کنند. 
محمد مجیرى با اشاره به اینکه دستورالعمل فعالیت 
ون کافه ها سال گذشته در شوراى شهر اصفهان به 
تصویب رسید، اظهار کرد: مسئولیت اجرایى این کار 
با معاونت خدمات شهرى شــهردارى است که این 
معاونت هم با تفویض اختیار به سازمان ساماندهى 
مشاغل شهرى و فرآورده هاى کشاورزى، بر این کار 

نظارت مى کند. 
وى ادامه داد: براساس این دستورالعمل، کمیته فنى 
با حضور دســتگاه هاى مختلف شهردارى تشکیل 
شــده و افراد متقاضى فعالیت در حوزه ون کافه باید 
مجوز الزم را از طریق ارسال درخواست به این کمیته 

دریافت کنند.
مدیرعامل ســازمان ساماندهى مشــاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان تصریح 

کرد: در این زمینه نیاز به هماهنگى با اتحادیه هاى 
مربوطه، مرکز بهداشــت و نیروى انتظامى بود که 
تعامل برقرار شده و نیاز است براى تکمیل این فرایند 
تفاهمنامه اى میان شــهردارى و نیــروى انتظامى 

برقرار شود.  
وى بیان کرد: بــا توجه به پیگیرى هاى شــهردار 
اصفهان و تعامالتى که بــا فرمانده نیروى انتظامى 
اســتان اصفهــان وجود داشــته، به امضــاى این 
تفاهمنامه نزدیک شده ایم تا در صورت نهایى شدن 

روند ارائه مجوز به متقاضیان انجام شود.
مجیرى با اشاره به اینکه پنج نقطه شهر اصفهان از 
جمله صفه، ناژوان، چهارباغ عباسى، چهارباغ باال و 
پایین براى استقرار ون کافه ها مشخص شده است، 
اظهار کرد: این ون ها در دو بخش اغذیه و نوشیدنى 

مجوز فعالیت دریافت مى کنند.
وى از ارائه درخواست از سوى بیش از 30 نفر براى 
دریافــت مجوز خبــر داد و گفت: با ارائــه مجوز به 
متقاضیان، همه دستگاه هاى ناظر مانند شهردارى، 
بهداشــت و پلیس اماکــن ملزم به ارائــه خدمات 
ترافیکى، بهداشــتى و تأمین امنیت این ون کافه ها 

همانند یک واحد صنفى هستند.     

محدود شدن فعالیت ون کافه ها
 به 5 نقطه درشهر اصفهان

کورش محمدى، رئیس کمیسیون اجتماعى و محیط 
زیست شوراى اسالمى شهر اصفهان در پاسخ به این 
ســئوال که آیا اقداماتى مانند نرده گذارى پل چمران 
اصفهان که به مکانى براى خودکشــى نمایشــى یا 
واقعى افراد تبدیل شــده و به طور کلــى اقداماتى از 
این قبیل مى تواند در کاهش خودکشــى مؤثر باشد 
به «ایمنا» گفت: نرده گذارى بــه نوعى پاك کردن 
صورت مســئله اســت، فرض کنید در این پل خطر 
خودکشى رفع شد و امکان پریدن از بین رفت؛ اما آیا 
نمى دانیم که سازه هاى داراى ارتفاع در این شهر کم 
نیست؟ نباید با اقداماتى مانند خودکشى ساده انگارانه 
برخورد کنیم؛ عاملى که فرد را به مرحله خودکشــى 
رسانده، پل چمران نبوده بلکه این مکان یک خرده 
فرهنگ و یک مسیر هدف گذارى شده پس از عوامل 

اصلى است و مى تواند به راحتى تغییر کرده و در فضاى 
دیگر اتفاق افتد. آیا افرادى که در یک کالنشهر بزرگ 
مانند اصفهان تمایل به خودکشى دارند، نمى توانند پل 
را عوض کنند؟ قطعاً جایگاه انجام این پدیده به راحتى 

در شهر قابل تغییر است.
از طرفــى با نرده گــذارى یک پل تغییــرى در آمار 
خودکشــى ها رخ نداد و اکنون کــه در دوران پس از 
موج اول کرونا هستیم و فشارهاى روانى و اجتماعى 
بر تاب آورى افــراد تأثیر بســیارى دارد، اضطراب و 
افسردگى در جامعه افزایش یافته است. همین عوامل 
باعث افزایش شمار خودکشــى ها شده و مسئوالن 
ذیربط مرتب از خودکشــى هاى موفق و غیر موفق 
گزارش مى دهند که نشان مى دهد ریشه خودکشى 

همچنان در شهر زنده است.

نرده کشى پل چمران مانع خودکشى نمى شود

درحالى که روز چهارشنبه هفته گذشته طرح تقسیم 
استان اصفهان به دو اســتان و تشکیل استان جدید 
موسوم به گلساران به مرکزیت کاشان توسط هیئت 
رئیسه مجلس اعالم وصول شد و در دستور کار بررسى 
قرار گرفت، روز پنج شنبه وزارت کشور هر گونه برنامه 

ریزى براى تقسیم استان اصفهان را رد کرد.
مدیرکل تقسیمات کشورى وزارت کشور با اشاره به 
انتشار اخبارى مبنى بر تصویب طرح تشکیل استان 
جدیدى به نام گلســاران یا اصفهان شــمالى، گفت: 
وزارت کشور هیچ برنامه اى براى تشکیل استان جدید 

در کشور نداشته و این موضوع صحت ندارد.
زهرا احمــدى اظهار کرد: پیش تر هــم پس از طرح 
مطالب و مدعاهایى راجع به تشکیل استان هاى جدید 
در نقاط مختلف کشور، به صراحت اعالم کرده ایم که 

اگرچه در حوزه تقسیمات کشورى، همواره مطالبات و 
تقاضاهایى براى تبدیل یا ارتقا مطرح است، ولى مجدداً 
تأکید مى کنیم که تغییرات و تحوالت تقسیماتى در 
سطح تشکیل استان جدید یا کاهش تعداد استان هاى 
کشــور، مقوله اى کامًال تخصصى و داراى بار مالى 
فراوان اســت و در شــرایط فعلى وزارت کشور هیچ 

برنامه اى براى تشکیل استان جدید ندارد.
وى افزود: اعالم موافقت وزارت کشــور با تشــکیل 
استان گلساران واقعیت ندارد و وزارت کشور در مقاطع 
مختلف، نظر کارشناسى و تخصصى خود را مبنى بر 
مخالفت با تشکیل اســتان جدید اعالم کرده است. 
مدیرکل تقسیمات کشورى وزارت کشور خاطرنشان 
کرد: این پیشنهاد هیچ گونه تطابقى با قانون تقسیمات 

کشورى ندارد.

مخالفت جدى وزارت کشور با تقسیم اصفهان

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: تاکنون 1500 شــیر هیدرانت در شــهر 

اصفهان نصب شده است.
محسن گالبى اظهار داشت: ساالنه 50 شیر جدید به این 
تعداد اضافه مى شــود. وى با بیان اینکه شیرهاى آتش 
نشانى (هیدرانت) براى تأمین آب مورد نیاز براى اطفاى 

حریق و آبگیرى تانکرهاى آب خودروهاى آتش نشانى 
مورد استفاده قرار مى گیرد، اضافه کرد: در همه مناطق و 
محالت شهردارى اصفهان این شیرها نصب شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه این شیرهاى مخفى در برخى 
مناطق در کنار مجتمع هاى آتش نشانى نصب شده است، 

تصریح کــرد: تعداد قابل توجهى از این شــیرها در بازار 
اصفهان نصب شــده تا بتوان در کمترین زمان ممکن 

بهترین بهره بردارى را داشته باشیم.
وى گفت: شیرهاى هیدرانت به شبکه آبرسانى شهرى 
وصل مى شود و آب مورد نیاز آنها از این سیستم آبرسانى 

تأمین مى شود.

1500 شیر هیدرانت در اصفهان نصب شد

معاون فرهنگى شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان جزئیات اجراى طرح 

ملى شهرهاى فعال ایران را تشریح کرد.
اولین نشست شوراى سیاســت گذارى شهرهاى فعال 
ایران شهریورماه جارى از سوى فدراسیون ورزش هاى 
همگانى و با حضور وزیر ورزش و جوانان، رییس کمیته 
ملى المپیک، رییس فراکسیون ورزش مجلس و جمعى از 
شهرداران کالن شهرها در وزارت ورزش و جوانان برگزار 

و از طرح ملى شهرهاى فعال ایران (شفا) رونمایى شد.
محمد عیدى معاون فرهنگى شــهردار و رئیس سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى به عنوان نماینده 

شهردارى اصفهان در مراسم رونمایى از این طرح حضور 
داشت.

وى گفت: یکــى از مدل هایى که معاونــت فرهنگى و 
ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 
از حدود دو سال پیش و براى نخســتین بار پى گرفت، 
شهر فعال بود که معاونت ورزشــى و به خصوص اداره 
تفریحى سازمان آن را مطرح کرد و این موضوع مجدداً 
در کمیســیون فرهنگى اجتماعى مجمع شــهرداران 
کالنشهرهاى کشور مطرح شــد که اگر مى خواهیم به 
سطحى از پایدارى اجتماعى در شــهرها برسیم باید به 
سوى تحقق شهر فعال حرکت کنیم که شهروندان فعال 

و البته سالم دارد.
به گفته عیدى، این موضوع در کمیتــه ورزش و تفریح 
کمیســیون فرهنگــى اجتماعــى مجمع شــهرداران 
کالنشــهرهاى کشــور پیگیرى و جلســاتى با وزارت 

ورزش و جوانان برگزار و مقرر شد با کنش متعامل میان 
شهردارى هاى کالنشــهرها، وزارت ورزش و جوانان و 
به زودى با همکارى آمــوزش و پرورش به صورت یک 
فرآیند درآید تا مولفه هاى شــهر فعال در کالنشــهرها 

پیاده سازى شود.
عیدى تصریــح کرد: البتــه برخى کالنشــهرها مانند 
اصفهان و تهــران با اقداماتى مانند احداث مســیرهاى 
دوچرخه سوارى، جاده هاى ســالمت و غیره مولفه هاى 
شهر فعال را فراهم کرده اند. از میان سایر شهرهاى ایران 
نیز دو شهر یزد و همدان براى اجراى این مولفه ها کاندیدا 
شدند و مقرر شد شهرهایى مانند اصفهان و تهران نیز با 
همکارى وزارت ورزش و جوانان الگوى شــهر فعال را 
پیاده سازى کنند و احکام آنها براى شهرداران کالنشهرها 
از سوى وزیر ورزش و جوانان امضا شد که به نمایندگى از 
شهردار اصفهان این حکم را دریافت و تقدیم ایشان کردم.

اصفهان
 شهر فعال مى شود

معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه ریزى استان اصفهان 
به توزیع نابرابر جمعیت و منابع در اســتان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: 39 درصد جمعیت کل استان در شهر اصفهان 
هستند اما این کالنشــهر ســهم پنج درصدى از منابع و 
امکانات را دارد و شهرســتان هاى نزدیک مرکز اســتان، 
امکانات رفاهى و منابع بهترى در مقایسه با سهم جمعیتى 

اصفهان دارند. 
محمدرضا لعلى تدوین سند جمعیت براى استان ها و کل 

کشور را ضرورى بیان کرد و افزود: مهاجرت به کالنشهر 
اصفهان روبه افزایش است و این موضوع موجب افزایش 
سالمندى در این منطقه مى شود از طرفى مهاجرت نیروهاى 
جوان از شهرستان ها به مرکزاستان و تهران براى برخى از 
مشاغل موجب افزایش سالمندى در روستاها شده و قدرت 

اقتصادى را در این بخش از کشور کاهش مى دهد.
به گفته وى، بى برنامگى ها موجب مهاجرت نیروى کار از 
برخى از شهرستان ها مثل خوانسار، فریدونشهر و نطنز که 

موقعیت کار نیز دارند نگرانى هایى را ایجاد مى کند و تعادل 
جمعیت را به هم مى زند.

لعلى خروج نیروهاى کار از استان اصفهان به دیگر مناطق 
کشــور و یا خارج از کشور را چالش ســاز براى این منطقه 
اعالم کرد و گفت: تــوازن جمعیت به هــم ریخته و این 
موضوع آســیب هاى جدى براى اصفهان ایجاد مى کند و 
با افزایش سالمندى در استان، هزینه هاى جارى در آینده 

افزایش مى یابد.

چالش مهاجرت نیروهاى کار از استان اصفهان

مدیرکل بهزیستى: این حادثه ربطى به حبس 10 کودك کار در بهزیستى شاهین شهر ندارد
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تغییر عجیب مهدى کوشکى و عاشق شدن ریحانه پارسا!

مطالعات اخیر مؤسســه انگلیســى آکادمى دانش که درباره پرفروش ترین کتاب هاى 
نویسندگان زنده جهان تحقیق مى کند، نشــان مى دهد «جى کى رولینگ»، نویسنده 
مجموعه کتاب هاى «هرى پاتر» براى هر لغت نسخه «هرى پاتر و سنگ جادو» 1560 

پوند درآمد داشته است!
«هرى پاتر و سنگ جادو»، اولین نســخه از مجموعه آثار «هرى پاتر» است که در سال 
1997 منتشر شد و تا کنون بیش از 120 میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش 
رسیده است. مجموع درآمد رولینگ نیز از فروش این کتاب 120 میلیون پوند بوده است. 
این کتاب 76 هزار و 944 لغت دارد که با احتساب مبلغ 120 میلیون پوند، او تاکنون براى 

هر لغت 1560 پوند دریافت کرده است.
طبق مطالعات مؤسسه آکادمى دانش، سه کتاب از مجموعه هرى پاتر در میان فهرست 
10 نویسنده زنده دنیا که درآمد باالیى از هر لغت کتاب دارند، قرار گرفته است. «هرى 
پاتر و سنگ جادو» در رده نخست پرفروش ترین کتاب هاى یک نویسنده زنده قرار 

دارد.
کتاب «هرى پاتر و تاالر اسرار» از این نویسنده 55 ساله در جایگاه سوم این فهرست 
قرار دارد. رولینگ در ازاى هر لغت از این کتاب 890 پوند درآمد دارد. «هرى پاتر و 
زندانى آزکابان» نیز در جایگاه هشتم قرار گرفت و براى او هر کلمه 435 پوند درآمد 

کسب کرد.
کتاب «کیمیاگر» اثر «پائولو کوئلیو»، نویسنده بر زیلى، که 65 میلیون نسخه فروش 

داشت، براى هر کلمه 1300 پوند درآمد کسب کرد و در جایگاه دوم قرار گرفت. کتاب 
او 45 هزار لغت دارد.

در شرایطى که وضعیت نمایش فیلم «قاتل و وحشى» همچنان نامشخص است، حمید 
نعمت ا... قصد دارد فیلم تازه اش را جلوى دوربین ببرد.

این فیلم «چشم و ابرو» نام دارد و حمید نعمت  ا... این روزها در حال تکمیل فیلمنامه آن 
است و پیش تولید آن به زودى آغاز خواهد شد.

تاکنون حضور لیال حاتمى در این فیلم قطعى شده و یک سوپراستار سینماى ایران هم براى 
بازى در این فیلم مذاکرات جدى داشته است که در صورت قطعى شدن معرفى خواهد شد.

 لیال حاتمى پیش تر در برخى از فیلم هاى حمید نعمــت ا... از جمله «رگ خواب»، «بى 
پولى» و «قاتل و وحشى» ایفاى نقش کرده است.

«رابرت دنیرو» در فیلمى با «جان مالکوویچ» همبازى شد.
دنیرو در سن 77 سالگى همچنان خســتگى ناپذیرانه به بازیگرى ادامه مى دهد. او سال 
گذشته در فیلم هاى «ایرلندى» و «جوکر» ظاهر شد. اما حتى در عصر حکمرانى کووید-19 
وقتى چرخ صنعت فیلمسازى به سختى مى چرخد، دنیرو از پا ننشسته و امسال فیلم «جنگ 
با پدربزرگ» را عرضه کرده و قرار است به زودى در دو فیلم پرستاره «قاتالن گل ماه» و 
«گوچى» اثر «ریدلى اسکات» جلوى دوربین رود. او که این روزها پرکارتر از همیشه به نظر 

مى رسد به تازگى به فیلم «مرا در رودخانه بشوى» هم ملحق شده است.
دنیرو در این فیلم در مقابل «جان مالکوویــچ» بازى مى کند. کارگردانى فیلم به «رندال 
امت» سپرده شده تا داستانى با بازى «بیکر» در نقش یک معتاد به مواد مخدر روایت کند که 
مى خواهد از موادفروشى انتقاد بگیرد که موجب مرگ نامزدش شده است. امت مى گوید: «از 
همکارى دوباره با دنیرو پس از چندین پروژه از جمله "ایرلندى"  به عنوان تهیه کننده بسیار 

خوشحالم. قدردان او هستم که از من به عنوان یک فیلمساز حمایت مى کند.»

بازیگر سریال «بچه مهندس» درخصوص گذراندن ایام کرونا گفت: در پنج ماه اخیر در 
خانه و بیکار بودم اما امسال در دو پروژه سریال به کارگردانى آقاى ده نمکى و آقاى نجفى 
حضور خواهم داشت.  شیوا خسرو مهر در گفتگویى به پروتکل هاى بهداشتى اشاره و اظهار 
کرد: به نظرم به علت شرایط بد اقتصادى موجود، مردم ناچار هستند در فضاى بیرون تردد 

کنند و نمى توانند به طور کامل پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کنند.
وى گفت: اگر کرونا یک بار مى کشد، وضعیت نابسامان اقتصادى هرساعت مردم را از پا 
درمى آورد. این بازیگر افزود: براى مثال تا همین یک ماه پیش با مبلغ 200 هزار تومان 
چهار نایلکس از فروشگاه خرید  انجام مى دادیم درصورتى که اکنون با این مبلغ شاید دو 

نایلکس محصول بتوان خرید کرد.
خسرومهر اضافه کرد: در عمل قدرت خرید مردم به شدت ضعیف شده است. یادمان نرود 

مردم صبور و متینى داریم.

لیال حاتمى براى «چشم و ابرو» 
انتخاب شد

حضور فوق ستاره خستگى ناپذیر 
در یک فیلم انتقام جویانه 

انتقاد تند بازیگر «بچه مهندس» 
از شرایط اقتصادى

مهدى کوشــکى، بازیگر و کارگردان پر حاشــیه این روزها  که پیش تر مدعى شــده بود زن با لباس سفید به 
منزل شوهر مى رود و با کفن از آن خارج مى شــود اما به تازگى خبر جدایى اش از ریحانه پارسا همسر سومش 
را رســانه اى کرده اســت، عکســى جدید با ظاهرى متفاوت از خود در صفحه اینســتاگرامش منتشر کرده

 است.
از طرف دیگر ریحانه پارسا، بازیگر فیلم «خوب بد جلف 2» که مدتى است به دلیل طالق از مهدى کوشکى و 
انتشار تصاویرش با روزبه بمانى به چهره جنجالى شــبکه هاى اجتماعى تبدیل شده، با انتشار پستى در صفحه 

اینستاگرام خود خبر عاشق شدنش را منتشر کرد!
ریحانه پارسا همراه با عکسى از خود این متن را منتشر کرده است:

«من از مهر آغاز مى شود؛
مهر یعنى تو، تو یعنى همه»

فعًال معلوم نیست ریحانه پارسا این متن را خطاب به چه کسى نوشته است!

بیوك میرزایى از فعالیت این روزهاى خود در رادیو و پیشــنهاد براى بازى در ســریال «روزگار جوانى» 
سخن گفت.

بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون درباره فعالیت هاى جدید خود چنین اظهار کرد: هم اکنون بیشتر 
زمان خود را صرف کار در رادیو مى کنم و اگر در کنار رادیو فرصتى فراهم شود در سینما و تلویزیون 

نیز حضور خواهم داشت.
بازیگر «روزگار جوانى» ادامه داد: «صبح جمعه با شــما»، «به شرط زندگى» و «قصه 

شب» از جمله کارهاى من در رادیو است.
وى با اشاره به اینکه در سریال «جشن سربرون» ساخته مجتبى راعى حضور دارد، 
بیان کرد: چند وقتى است که مشغول بازى در این سریال هستم اما متأسفانه دو هفته  
است که به دلیل مسائل مالى، فیلمبردارى آن متوقف شده است. به گفته میرزایى  
در «جشن سربرون» که روایتگر بخشــى از تاریخ معاصر ایران است بازیگران 

مطرح سینما و تلویزیون حضور دارند.
وى در ادامه مطرح کرد: همچنین شبکه مستند به تازگى مستندى از من تهیه 
کرده است که هم اکنون در مرحله مونتاژ قرار دارد و به زودى از این شبکه روى 

آنتن رود.
میرزایى در پایان با اشــاره به اینکه براى بازى در فصل جدید سریال «روزگار 
جوانى» دعوت به کار شده  است، اظهار کرد: زمان ساخت این سریال پرطرفدار 
مشخص نیست چراکه در شرایط فعلى تا کار جلوى دوربین نرود، نمى توان مطمئن 
درباره آن حرف زد. در ضمن فیلمنامه دیگرى به قلم اکبر محلجویان به من پیشنهاد 

شده است که تا قطعى شدن کار مجاز به اطالع رسانى درباره آن نیستم.

ین کتاب هاى 
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بیوك میرزایى:
 بیشتر زمان خود را در رادیو مى گذرانم

درآمد نجومى خالق «هرى پاتر» فاش شد

هر لغت حدود 50  میلیون تومان!

در آخرین ســال قرن 14 خورشــیدى، پرویز 
پورحسینى 79 ســاله مى شود ولى 
او هم مانند همه مــا آنقدر درگیر 
کروناست که کمتر به این موضوع 
فکر کرده است و دلش مى خواهد 

به شرایط عادى بازگردیم.
پرویــز پورحســینى در ذهن 
مخاطبــان تئاتــر، ســینما و 
تلویزیون، بازیگر درخشــانى 
است. کمتر بازیگرى کارنامه 
پربارى ماننــد او دارد. او روز 
20 شهریور ماه سال 1320 
به دنیا آمده اســت و روز پنج 
شنبه 79 شــمع براى تولدش 
روشن کرد؛ تولدى که به دلیل 
وضعیت کرونایى فعلى، تنها با حضور 

خانواده او برگزار شد.
پورحسینى درباره حال و هواى این روزهاى 
خــود مى گوید: «مــن با مــادرم زندگى 
مى کنم. او بیش از 90 سال سن دارد و به 
همین دلیل خیلى آسیب پذیر است. به دلیل 
کرونا با کسى معاشرت نداریم. فقط پسرم، 

عروسم و نوه هایم پیش ما مى آیند.»

روزمرگى بالى قرن است و به خصوص در این روزها که کرونا 
اولین مشغولیت ذهنى همه ما شده تا جایى که اغلب ما مردم 
ایران فراموش مى کنیم روزهایى که در آن به ســر مى بریم، 
واپسین روزهاى قرن 14 خورشــیدى است و تولدهاى سال 

1399 آخرین تولدهاى ما در این قرن است.
وقتى این موضوع را با پورحسینى در میان مى گذاریم، پاسخ 
مى دهد: «همینطور است که مى گویید. به دلیل شرایط کرونا از 
خیلى چیزها غافل شده ایم؛ روزمرگى. تالش براى زنده ماندن 

در این شرایط نابسامان.»
حتى اگر خیلــى خوش حافظه نباشــیم یا به دلیل شــرایط 
سنى، خیلى از آثار پورحسینى را در تئاتر ندیده باشیم، با یک 
جســتجوى کوتاه هم به خوبى متوجه کارنامه پر و پیمان او 
خواهیم شــد. کمتر بازیگرى مانند او داریم کــه با این همه 

کارگردان صاحبنام همکارى کرده باشد.
تماشاگران تئاتر قدیمى تر حضور چشمگیر او را در آثار بهرام 
بیضایى، حمید سمندریان، على رفیعى، آربى اوانسیان، بیژن 
مفید، داریوش فرهنگ،  محمد على کشــاورز، رضا قاسمى، 
فردوس کاویانى، هوشنگ حســامى، جمشید ملک پور و... و 

البته پیتر بروك کارگردان شهیر تئاتر جهان به یاد دارند.
در آثار تصویرى نیز با هنرمندانى همچــون داود میرباقرى، 
مرضیه برومند، حسن فتحى، محمد رحمانیان، یدا... صمدى، 
مسعود کیمیایى، ابوالحسن داودى، ســیامک شایقى، امرا... 
احمدجو، بهروز افخمى، شهرام اســدى، مهدى فخیم زاده، 

محمد بزرگ نیا و... نیز همکارى داشته است.

او در ارزیابى کوتاهى از کارنامه هنرى خود مى گوید: «طى این 
سالیان خیلى کارهاى انجام نشده داشته ام. دلم مى خواست 
این ســال ها به تئاتر بیشتر مى پرداختم ولى شــرایط تئاتر و 

روزگار باعث دور ماندنم از صحنه شد.»
براى برخى از هنرمندان آسان نیست که بگویند کدام کارشان 
را بیشتر دوســت داشته اند. ولى پورحســینى در پاسخ به این 
کنجکاوى ما مى گوید: «از تئاتر نقش "راســکولنیکوف" در 
نمایش "جنایت و مکافات" اثر داستایوسکى را دوست داشتم 
که ســال 1356 در تاالر اصلى تئاتر شهر اجرا شد. این نقش 
برایم چالش فراوان داشت. در سینما هم با نقش هایى که در 
فیلم هاى "باشو غریبه کوچک"، "ایســتگاه"، "طلسم" و 

"قاتل اهلى" بازى کردم، بیشتر ارتباط برقرار کردم.»
هرچند عمده فعالیت هاى او بر بازیگرى متمرکز شــده است 
ولى در زمینه کارگردانى هم صاحب تجربه اســت؛ تجربه اى 
که در این شــرایط، تمایلى به تکرارش نــدارد و در این باره 
مى گوید: «من تجربه کارگردانى تئاتر داشته ام ولى در شرایط 
فعلى ترجیح مى دهم دســت به این کار نزنم چون نمى توانم 
در این شــرایط جواب یک گروه را بدهم. دیگر حوصله اش را 

ندارم.»
روز تولد فرصتى است براى آرزو. گاهى این آرزوها جنبه فردى 
دارند و گاه جنبه همگانى ولى پرویز پورحسینى چنین آرزویى 
دارد: «حس مى کنم بیشــتر مردم روزگار من زندگى موقت 
دارند. همه منتظرند که به شرایط عادى بازگردند و به زندگى 

طبیعى بپردازند. امیدوارم به این وضعیت برسند.»

پرویز پورحسینى در آستانه 80 سالگى: روزگار من را از  صحنه دور کرد

دیگر حوصله  ندارم
  ندا آل طیب/ خبرگزارى ایسنا |

فیلم سینمایى «ارتش مردگان» به کارگردانى «زك اسنایدر» 
اکران بین المللى خود در ســینماهاى جهان را از بهار سال آتى 

میالدى آغاز خواهد کرد. 
زك اســنایدر، کارگــردان، تهیه کننــده و فیلمنامه نویــس 
آمریکایى اســت کــه بیشــتر بــراى ســاخت فیلم هاى 
ابرقهرمانى و اکشــن شــناخته شــده اســت. او بــه دلیل 

جلوه هاى ویژه فیلم هایش مورد تحسین منتقدان قرار گرفته
 است.

اســنایدر به تازگى در یک پادکســت در مورد فیلم جدیدش 
صحبت کرده است، او فاش کرد که داستان «ارتش مردگان» 
از الس وگاس شــروع مى شــود، جایى که به طاعون زامبى 
آلوده شــده، یک آفت مرگبار که باعث مى شود تا با کانتیر هاى 

باربرى دیوارى دور شهر بســازند، شهرى که همه از آن خارج 
شــده اند و دیگر خالى از سکنه شده اســت. شش سال بعد، 
صاحب یکى از باشــگاه تیمى از ســربازان زامبى به رهبرى 
شخصیت «باتیســتا» را اســتخدام مى کند تا وارد این ویران 
شهر شوند و پولش را از گاو صندوق یک کازینوى قدیمى خارج

 کنند.

حرکت «ارتش مردگان» به سوى سینماى هالیوود
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شروین بزرگ با انتشار یک استورى به شایعات پایان داد. پیش از این شــایعاتى مبنى بر پیوستن شروین بزرگ  به تیم فوتبال ذوب آهن به گوش 
مى رسید که این بازیکن با انتشار یک استورى در صفحه اینستاگرام خود این موضوع را تکذیب کرد و نوشت:

«سالم عرض مى کنم خدمت مردم اصفهان و هواداران خوب ذوب آهن. خواستم تشکر کنم از پیام ها و ابراز محبتاتون، خواستم یک نکته بگم 
از طرف باشگاه ذوب آهن تماسى با بنده گرفته نشده و هیچ قراردادى بسته نشــده و سوء تفاهم بوده است. با آرزوى موفقیت براى باشگاه خوب 

ذوب آهن.»
الزم ذکر است این بازیکن با فوالد خوزستان قرارداد خود را امضا کرده است.

عذرخواهى شروین از هواداران ذوب آهن

تیم الدحیل قطر براى حضــور در ادامه رقابت هاى لیگ 
قهرمانان آسیا لیست بازیکنان خود را منتشر کرد که در این 
میان نام ستاره ایرانى در لیست قطرى ها به چشم مى آید.

در گــروه C رقابت هــاى لیــگ قهرمانان آســیا در 
فصل2020-2019 که قرار است از این هفته از سر گرفته 
شــود تیم هاى الدحیل قطر، التعاون عربستان، الشارجه 
امارات و پرسپولیس ایران حضور دارند که الدحیلى ها براى 
حضورى قدرتمند در ادامه رقابت ها و تالش براى صعود 
از مرحله گروهى، در بازار نقل و انتقاالت تابســتانه تیم 
خود را  تقویت کرده اند؛ آنها که در دو بازى آغازین مرحله 
گروهى، 2 بر صفر از سد پرسپولیس ایران گذشتند و سپس 
با همین نتیجه به التعاون عربستان بازى را واگذار کردند، 

باید سه شنبه (25 شــهریور) در قطر به مصاف الشارجه 
امارات بروند.

لیســت جدید تیم الدحیــل قطر براى حضــور در لیگ 
قهرمانان آسیا اعالم شــده اســت که در آن نام رامین 
رضاییان ستاره جدید این تیم به چشم مى خورد. رضاییان 
که بازار نقــل و انتقاالت تابســتانه توانســت به جمع 
سرخپوشــان الدحیل بپیوندد، در دو بازى آغازین فصل 
جدید لیگ ســتارگان قطر یکــى از 11 بازیکن فیکس 
ترکیب الدحیل بود و توانست در بازى نخست نیز اولین 

پاس گل خود را هم به ثبت برساند.
رامین رضاییان که فصل گذشــته در 21 مسابقه موفق 
به زدن 13 گل در الشحانیه شد با این عملکرد درخشان 

به الدحیل پیوســت و در فهرســت این تیم براى چهار 
مسابقه باقیمانده در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 

و بازى هاى حذفى تا مرحله نیمه نهایى قرار گرفته است.
برخالف رقابت هاى ســوپر لیگ قطــر رامین رضاییان 
در مسابقات آسیایى قرار است شــماره 88 را بر تن کند. 
همگروهى الدحیل با پرســپولیس باعث شده تا در 31 
شــهریور ماه این دو تیم در جدال دور برگشــت مرحله 
گروهى مسابقات لیگ قهرمانان آســیا مقابل یکدیگر 
صف آرایى کنند و بدون تردید حضور رضاییان در مقابل 
تیم ســابق خود یکى از جذابیت هاى دوئــل الدحیل-
پرسپولیس است که در روز پایانى فصل تابستان برگزار 

خواهد شد.  

رضاییان- پرسپولیس؛
 دوئل در آخرین روز تابستان

تیم الدحیل قطر براى
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C رقابت ه Cدر گــروه
فصل2020-2019 ک
شــود تیم هاى الدحی
امارات و پرسپولیس ای
حضورى قدرتمند در
از مرحله گروهى، در

خود را  تقویت کرده اند
2گروهى، 2 بر صفر از س
با همین نتیجه به التعا

د

لیست بازیکنان سپاهان حاضر در لیگ قهرمانان آسیا 
2020 مشخص شد. ســایت AFC لیست بازیکنان 
سپاهان براى دیدارهاى لیگ قهرمانان آسیا را اعالم کرد. 
بازیکنان حاضر در لیگ قهرمانان آسیا براى سپاهان به 

شرح زیر است:
سید پیام نیازمند، عزت ا... پورقاز، مهدى کیانى، رسول 

نویدکیا، سجاد شهباززاده، ســید محمد رضا حسینى، 
محسن مسلمان، رضا دهقانى، ابوالفضل بابادى عکاشه، 
محســن بن صالح بن عبدا... بن على الغسانى،  رضا 
میرزایى،  امیــد نورافکن، محمد محبى، ســید محمد 
کریمى، محمد طیبى، علیرضا نقى زاده شفیق، داود رجبى، 
گیورگى ولیسیانى، على کیخسروى، مرتضى منصورى،  

یاسین سلمانى، محمد نژاد مهدى، شهاب عادلى، محمد 
رضا عسگرى، محمد رضا مهدى زاده، مهدى ترکمان، 
شــایان (على) مصلح، حامد بحیرایى، سروش رفیعى،  

مهدى رحیمى، کى روش استنلى و دانیال اسماعیلى فر.
باشگاه ســپاهان براى حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
مشکل خاصى ندارد. این تیم هم مى تواند از خریدهاى 

جدیدش در آســیا اســتفاده کند و نام دانیال 
اسماعیلى فر در همین راستا در فهرست است.

البته در مورد جدایى برخى از بازیکنان این تیم 
مانند کیانى،  مصلح و مسلمان شایعاتى مطرح 
شد اما نام آنها در فهرست آسیایى زردپوشان 

وجود دارد.

اعالم لیست نهایى بازیکنان سپاهان براى دیدار لیگ قهرمانان آسیا

طالیى ها بدون دغدغه در قطر 

گیتى پســند تمرینات خود را از همین 
هفته شروع مى کند.

با توجه به دســتورالعمل سازمان لیگ 
فوتســال مبنى بر صدور مجوز براى 
برگزارى مسابقات لیگ برتر فوتسال 
و پیگیرى باشــگاه گیتى پسند مجوز 
برگزارى تمرینات و مسابقات این تیم 
در اصفهان با رعایت دستورالعمل هاى 
مربوطه و پروتکل هاى بهداشــتى از 

سوى مراجع ذیصالح صادر شد .
با توجه بــه گرفتن مجوز بــراى آغاز 
تمرینــات و برگزارى مســابقات در 
اصفهان، تیم گیتى پسند تمرینات خود 
را براى شرکت در لیگ برتر فوتسال از 

هفته جارى شروع مى کند.

استارت گیتى پسند 
از هفته جارى

در حالى که ذوب آهن تصمیم گرفته 
براى فصــل جدید هــم در لیگ برتر 
بسکتبال حاضر باشــد، فرزاد کوهیان 
در جلسه اى با مدیران باشگاه ذوب آهن 
به توافق رسید و سرمربى تیم بسکتبال 

این باشگاه شد.
با امضاى قرارداد رسمى، فرزاد کوهیان، 
مربى تیم ملى و از مربیان بنام ورزش 
بسکتبال کشور، به عنوان سرمربى تیم 
بسکتبال پرافتخار ذوب آهن اصفهان 
انتخاب شد. شایان ذکر است که فرزاد 
کوهیان از مربیان با ســابقه لیگ برتر 
بسکتبال باشگاه هاى کشور است که 
پیش از این نیز سابقه سرمربیگرى تیم 
بسکتبال ذوب آهن را در کارنامه پربار 

خویش دارد.
مهران حاتمى فصل گذشته هدایت تیم 
ذوب آهن را برعهده داشت که نتوانست 
نتایج چندان قابل قبولى در فصل نیمه 
تمام لیگ برتر سال 98 با اصفهانى ها 

کسب کند. 

کوهیان به خانه 
بازگشت

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: انتخاب محرم نویدکیا 
برگرفته از خواســت عمومى و خرد جمعى کارشناســان ورزشى و دلسوز 

باشگاه سپاهان بود.
حمیدرضا عظیمیان در نشست با مدیران باشگاه سپاهان و سرمربى این تیم، 
با اشاره به ارزش هاى سازمانى شرکت فوالد مبارکه، ضمن آرزوى موفقیت 
براى مدیرعامل و سرمربى جدید این باشــگاه، اظهار کرد: فوالد مبارکه 
در راستاى عمل به مســئولیت هاى اجتماعى خود و در چارچوب قوانین و 
مقررات سازمان از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و ترویج ورزش در استان 

و کشور حمایت کرده و خواهد کرد.
عظیمیان با اشاره به تجارب و سوابق پیشین محمدرضا ساکت در عرصه 
مدیریت باشگاه سپاهان و دیگر بخش هاى ورزشى کشور، اظهار امیدوارى 

کرد به زودى این باشگاه به روزهاى اوج خود برگردد. 
وى در ادامه از محرم نویدکیا به  عنوان یکى از ورزشــکاران فنى، خوشنام 
و بدون حاشیه کشور نام برد و انتخابش به  عنوان سرمربى تیم سپاهان را 

برگرفته از خواست عمومى و خرد جمعى کارشناسان ورزشى و دلسوز این 
باشگاه دانست.

در ادامــه این نشســت، محمدرضا ســاکت، مدیرعامــل و نایب رئیس 
هیئت مدیره باشــگاه نیز ضمن تشــکر از حمیدرضاعظیمیان و اعضاى 

هیئت مدیره، به اهمیت ارتقاى ســاختار باشــگاه از حیث استانداردهاى 
نوین مدیریتى اشــاره کرد و گفت: فوالد مبارکه پرچمدار استانداردهاى 
برتــر بین المللى اســت و باشــگاه نیز باید بــه همین ســمت حرکت

 کند.
محرم نویدکیا،  ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان نیز در این جلســه ضمن 
تشکر از اعتماد مدیران باشگاه و شرکت فوالد مبارکه به وى، از امکانات 
و زیرســاخت هاى خوب موجود در این باشــگاه و بازیکنان موجود ابراز 

رضایت کرد.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان از حفظ ترکیب اصلى این تیم خبر داد و گفت: 
در حال حاضر ترکیب اصلى را حفظ و در صورت نیــاز، در ادامه بازیکنان 
خوب دیگرى به تیم اضافه خواهیم کرد. نویدکیا در ادامه، حضور محمدرضا 
ساکت در ِسَمت مدیرعامل باشگاه را مثبت و دلگرم کننده دانست و با اشاره 
به دوران طالیى ســپاهان، ابراز امیدوارى کرد شاهد روزهاى بهتر براى 

این تیم باشیم.

مدیرعامل فوالدمبارکه: 

انتخاب نویدکیا برگرفته از خرد جمعى بود

قرارداد قاسم حدادى فر با تیم فوتبال ذوب آهن 
تمدید شد.

عصر روز چهارشنبه و با حضور کاپیتان قاسم حدادى 
فر یار همیشــه وفادار تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن 
در دفتر سرپرست باشــگاه فرهنگى ورزشى ذوب 
آهن اصفهان، قرارداد این اسطوره خوش اخالق 
باشــگاه ذوب آهن، براى یک فصل 
دیگر تمدید و امضا شد. با توجه به 
صحبت هاى حدادى فر لیگ بیستم 
پایان حضور وى در مستطیل سبز خواهد 
بود و او قصد دارد در انتهاى فصل کفش هایش را 

آویخته و از دنیاى بازیکنى خداحافظى کند.
در همین حال قاســم حدادى فر با اشاره به تمدید 
قرارداد خود با ذوب آهن براى یک فصل دیگر اظهار 
کرد: بسیار خوشحال هســتم که یک فصل دیگر در 
باشــگاه محبوب ذوب آهن پا به تــوپ خواهم بود. 
امیدوارم تالش هاى من براى تیم مثمر ثمر واقع 
شود و شاهد یک فصل خوب براى ذوب آهن 

باشیم.
وى درباره جدا شدن بازیکنان بزرگ این 
تیم ادامه داد: بازیکنانى کــه از تیم جدا 
شــدند بازیکنان آزاد بودند و مشکلى از 
بابت جدا شــدن آنها وجود نداشت. این 
بازیکنان بزرگ تمام تــالش خود را در 
زمان حضورشــان انجام دادند و قدردان 

زحمات آنها هستیم.
 کاپیتان تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان بیان 
کرد: در دنیــاى حرفه اى فوتبــال بازیکنان باید 
خودشان سرنوشــت آینده خود را انتخاب کنند اما در 
روزهاى آینده شــاهد اخبار خوبى در زمینه جذب بازیکن 

خواهیم بود.

 بزرگ  به تیم فوتبال ذوب آهن به گوش
شت:

 و ابراز محبتاتون، خواستم یک نکته بگم 
ست. با آرزوى موفقیت براى باشگاه خوب 

وب آهن

یمدیره باشــگاه نیز ضمن تشــکر از حمیدرضاعظیمیان و اعضاى  ب یم ین

قرارداد قاسم حدادى فر با تیم فوتبال
تمدید شد.

عصر روز چهارشنبه و با حضور کاپیتان قاس
فر یار همیشــه وفادار تیم فوتبال باشگاه
در دفتر سرپرست باشــگاه فرهنگى ورز
آهن اصفهان، قرارداد این اسطوره خو
باشــگاه ذوب آهن، براى
دیگر تمدید و امضا شد.
صحبت هاى حدادى فر لی
پایان حضور وى در مستطیل س
بود و او قصد دارد در انتهاى فصل کفش
آویخته و از دنیاى بازیکنى خداحافظى ک
در همین حال قاســم حدادى فر با اشار
قرارداد خود با ذوب آهن براى یک فصل د

کرد: بسیار خوشحال هســتم که یک فصل
باشــگاه محبوب ذوب آهن پا به تــوپ خ
امیدوارم تالش هاى من براى تیم مثم
شود و شاهد یک فصل خوب براى

باشیم.
وى درباره جدا شدن بازیکنان
تیم ادامه داد: بازیکنانى کــه
شــدند بازیکنان آزاد بودند و
بابت جدا شــدن آنها وجود ند
بازیکنان بزرگ تمام تــالش
زمان حضورشــان انجام دادند

زحمات آنها هستیم.
 کاپیتان تیم فوتبــال ذوب آهن اص
کرد: در دنیــاى حرفه اى فوتبــال باز
خودشان سرنوشــت آینده خود را انتخاب
روزهاى آینده شــاهد اخبار خوبى در زمینه جذ

خواهیم بود.

کاپیتان تمدید کرد

محمدرضا زنوزى از طعنه زدن به تیم هاى پایتخت خسته نمى شود. مدتى پرسپولیس سوژه اصلى کنایه هاى او بود و حاال نوبت استقالل شده است. 
او درباره شائبه عالقه وزارت ورزش و فدراسیون به قهرمانى استقالل در جام حذفى گفته است: «وقتى بازیکن حریف شیرینى مى برد و مى پرسند 
کجا مى برى، مى گوید شیرینى قهرمانى است و یک اتفاقات خاص دیگر هم مى افتد، شــما این فکر را نمى کنید؟ این حرف را تمام کارشناسان 
داورى مى گویند. شما بازى استقالل و سپاهان را نگاه کنید. ما باید با سپاهان در فینال بازى مى کردیم. چه اتفاقاتى در آن بازى افتاد؟ وقتى این 

اتفاقات را نگاه مى کنیم این سئوال مطرح مى شود که آیا براى قهرمانى تیم ها برنامه ریزى مى شود؟»
البته زنوزى فراموش کرده که اگر سپاهان،  استقالل را شکست مى داد باید ابتدا با پرسپولیس بازى مى کرد و مشخص نبود که بتواند پرسپولیس را 

شکست بدهد و راهى فینال شود!

زنوزى: در فینال باید با سپاهان بازى مى کردیم!

تیم سپاهان توانست در هفته اول لیگ برتر والیبال تیم خات م اردکان را شکست دهد. این 
بازى با نتیجه 3 بر یک به سود سپاهان به پایان رسید. این بازى در شرایطى برگزار شد که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا ورزشگاه خالى از تماشاگر بود و بر روى صندلى ها پرچم تیم 
سپاهان نصب شده بود. در این بازى همچنین ورود بانوان خبرنگار به ورزشگاه ممنوع بود 

و اجازه ورود به آنها داده نشد.
رحمان محمدى راد، سرمربى تیم والیبال ســپاهان پس از پیروزى تیمش مقابل خاتم 
اردکان اظهار کرد: اکنون لیگ شروع شده اســت و باید تیم به جایگاه اصلى خود برسد. 

امسال لیگ سختى را خواهیم داشت و امیدوارم این عملکرد را ادامه دهیم.

پیروزى زردپوشان در هفته نخست

وریا غفورى در صفحــه اجتماعى خود 
خبر مهمى را درباره آندره آ استراماچونى 

منتشر کرد.
کاپیتان استقالل روز پنج  شنبه با انتشار 
استورى در اینستاگرام از آمادگى آندره آ 
استراماچونى براى بازگشت به استقالل 

خبر داد.
او نوشت مشکلى از طرف استراماچونى 
براى بازگشت به اســتقالل وجود ندارد 
و این مربى ایتالیایى خوشحال مى شود 
که بار دیگر ســرمربى آبى پوشان شود. 
غفورى در این استورى خواهان بازگشت 
استراماچونى شد و از مسئولین خواست در 

این باره مصلحت اندیشى کنند. 

خبر مهم 
وریا غفورى
 درباره استرا

محمود فکــرى با توجه بــه عملکرد 
خوبى که در نساجى داشت گزینه بسیار 
مناسبى براى حضور در جمع آبى پوشان 
به حساب مى آمد اما این اتفاق رخ نداد 

که البته دلیل جالبى داشت.
گویا فکرى خواهان عقد قرارداد یکساله 
بود اما مسئوالن باشگاه استقالل انتظار 
داشــتند فکرى فقط براى چهار بازى 
در لیگ قهرمانان آســیا روى نیمکت 
تیم شان بنشــیند که سرمربى نساجى 

این خواسته آنها را نپذیرفت.
از طرفى، فکرى باید تمرینات آماده سازى 
این تیم را براى حضور پرقدرت در لیگ 
برتر آغاز کند. اگر او به طور موقت راهى 
استقالل مى شد به احتمال فراوان نساجى 

را هم از دست مى داد.

پشت پرده عدم 
توافق با فکرى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد 
سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ 
رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت 

به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 - راى شماره   139960302026010303   مورخ  1399/04/31    آقاي حسین حاجی 
عبدالرحمانی خواجوئی به شناسنامه شماره 2496 کدملی 1288194358 صادره اصفهان 
فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106,73 مترمربع پالك شماره 
14995 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
2 - راى شماره   139860302026009127   مورخ  1398/06/10  آقاي رضا رضوانی 
به شناسنامه شماره 1599 کدملی 1286441749 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 103,40 مترمربع پالك 
شــماره 55 فرعى از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
3 - راى شماره   139860302026009126   مورخ  1398/06/10  خانم صدیقه حسین 
زاده کنج آبادي به شناسنامه شماره 448 کدملی 1286495679 صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 103,40 
مترمربع پالك شــماره 55 فرعى از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
4 - راى شــماره   139960302026007708   مــورخ  1399/04/16   آقاي مهدي 
غالمرضایی به شناسنامه شماره 2411 کدملی 1288193505 صادره اصفهان فرزند 
علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 264,80 مترمربع پالك شماره 
469 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
5 - راى شماره   139960302026013254   مورخ  1399/05/26  آقاي روح اله ربانی 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 12446 کدملی 1283232677 صادره اصفهان فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100,62 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان زراعتى شمس ابادى
6 - راى شــماره   139960302026007719   مورخ  1399/04/16  آقاي داریوش 
حسینی به شناسنامه شماره 3213 کدملی 1288380089 صادره اصفهان فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 360 مترمربع پالك شماره 309 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم مهناز فرقانى تیرانى
7 - راى شــماره   139960302026011738   مورخ  1399/05/11  آقاي احمد رضا 
باقریه به شناسنامه شماره 654 کدملی 1286778654 صادره اصفهان فرزند حسنعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 46,86 مترمربع پالك شماره 157 
فرعى از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على رشتى سیدنا
8 - راى شــماره   139960302026011715   مورخ  1399/05/11  آقاي احمد رضا 
امین راسخ به شناسنامه شــماره 1474 کدملی 1285703383 صادره اصفهان فرزند 
علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 56,12 مترمربع پالك شماره 157 
فرعى از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على رشتى سیدنا
9 - راى شــماره   139960302026006973   مورخ  1399/04/14  خانم شــهربانو 
قاسمی علی آبادي به شناسنامه شــماره 543 کدملی 5658933897 صادره کوهپایه 
فرزند حیدر نســبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 9,60 
مترمربع پالك شماره 678 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
10 - راى شماره   139960302026006975   مورخ  1399/04/14  آقاي علی اکبر 
قاسمی علی آبادي به شناسنامه شماره 15 کدملی 5659500651 صادره کوهپایه فرزند 
صمد نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 9,60 مترمربع 
پالك شــماره 678 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
11 - راى شــماره   139960302026007866   مــورخ  1399/04/17  خانم فاطمه 
پهلوانی خوابجانی به شناسنامه شماره 3628 کدملی 1293258921 صادره اصفهان 
فرزند مهدي نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 430 مترمربع پالك شماره 
15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
12 - راى شماره   139960302026002383   مورخ  1399/02/20  آقاي علی رضا 
منجزي به شناسنامه شماره 514 کدملی 1286910242 صادره اصفهان فرزند نجفقلی 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع پالك شماره16الى26و37و4

2و45و46و48و58و61و65و66 فرعی از15179 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى فضل اله پاکفر
13 - راى شــماره   139960302026009757   مورخ  1399/04/28  خانم ســهیال 
قربانی به شناسنامه شماره 3974 کدملی 1293262382 صادره اصفهان فرزند جمشید 
نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 97,70 مترمربع پالك شــماره 1 فرعی 
از15132 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
14 - راى شــماره   139960302026009756   مورخ  1399/04/28  آقاي علی شاه 
پوري به شناسنامه شماره 2476 کدملی 1090357737 صادره نجف اباد فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 100,60 مترمربع پالك شماره 72 فرعی 
از14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم ملوك جوالئى زادگان
15 - راى شــماره   139960302026008816   مورخ  1399/04/23  خانم معصومه 
بهلولی زفره به شناســنامه شــماره 69 کدملی 5659534732 صادره کوهپایه فرزند 
حسین نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 211,70 
مترمربع پالك شــماره 70 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى شکراله زارعى
16 - راى شماره   139960302026008817   مورخ  1399/04/23  خانم رقیه عرب 
بیک زفره ئی به شناسنامه شماره 1074 کدملی 1290545103 صادره اصفهان فرزند 
عبدالکریم نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 211,70 
مترمربع پالك شــماره 70 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى شکراله زارعى
17 - راى شماره   139960302026002805   مورخ  1399/02/27  خانم سرور عزیزي 
بروجنى به شناسنامه شماره 294 کدملی 4650312248 صادره بروجن فرزند مرادعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 48 مترمربع پالك شماره 309 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارع نریمانى
18 - راى شماره   139860302026022243   مورخ  1398/12/20  اقاى على ترحمى 
هرندى به شناسنامه شــماره 48 کدملی 5659369537 صادره کوهپایه فرزند جعفر 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173,80 مترمربع از پالك شماره 133 فرعى 
از 14915  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
19 - راى شــماره   139860302026022280   مــورخ  1398/12/20  خانم اعظم 
کشاورزیان زمان آبادي به شناسنامه شماره 364 کدملی 1287118704 صادره اصفهان 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 95,85 مترمربع پالك 
شماره 15075 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر زارعى
20 - راى شــماره   139960302026006902   مورخ  1399/04/14  آقاي حسین 
افشون مورچگانی به شناسنامه شماره 534 کدملی 6299677147 صادره بروجن فرزند 
حسین علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 441,60 مترمربع پالك 
شماره 108 فرعی از14458 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
21 - راى شماره   139960302026002312   مورخ  1399/02/20  آقاي عنایت اله 
عطائی کچوئی به شناسنامه شماره 433 کدملی 5279481122 صادره بهبهان فرزند 
عبدالکریم نسبت به چهاردانگ ونیم مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
275,80 مترمربع پالك شماره 480 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
22 - راى شــماره   139960302026002313   مــورخ  1399/02/20  آقاي بهرام 
مهدور موگوئی به شناسنامه شماره 756 کدملی 4170942698 صادره الیگودرز فرزند 
حسین نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 275,80 
مترمربع پالك شماره 480 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
23 - راى شــماره   139960302026008909   مــورخ  1399/04/24  خانم بیگم 
قاسمی به شناسنامه شــماره 5 کدملی 1159624011 صادره فریدن فرزند قربانعلی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97,58 مترمربع از پالك شماره 480 فرعی از 
99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم زهرا حقه 
24 - راى شماره   139960302026007794   مورخ  1399/04/17  آقاي امیرحسین 
اقادادي به شناســنامه شــماره 1728 کدملی 1287099785 صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 67,56 مترمربع پالك شماره 8 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین هادى زاده
25 - راى شــماره   139960302026009688   مورخ  1399/04/28  خانم رضوان 
شاملی به شناسنامه شماره 21006 کدملی 1198489936 صادره شهرضا فرزند رحیم  
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140,40 مترمربع از پالك 13900 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
26 - راى شــماره   139960302026007714   مورخ  1399/04/16  اقاى عباسعلى 
قادرى زفره ئى به شناسنامه شماره 2235 کدملى 5659022650 صادره کوهپایه فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 61,90 متر 
مربع پالك شماره 85 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

وامالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
27 - راى شماره   139960302026007715   مورخ  1399/04/16  خانم زهرا قادري 
زفره ئی به شناسنامه شماره 2234 کدملی 5659022642 صادره کوهپایه فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 61,90 مترمربع 
پالك شماره 85 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
28 - راى شماره   139860302026021893   مورخ  1398/12/08  آقاي مهدي حیدر 
زاده دستجردي به شناسنامه شــماره 63944 کدملی 1281736082 صادره اصفهان 
فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24,55 مترمربع از پالك شماره 
61 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبر اتشى
29 - راى شماره   139860302026021915   مورخ  1398/12/08  آقاي مهدي حیدر 
زاده دستجردي به شناسنامه شــماره 63944 کدملی 1281736082 صادره اصفهان 
فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 24,36 مترمربع پالك شماره 
61 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبر اتشى
30 - راى شماره   139860302026014295   مورخ  1398/09/16  و  راى اصالحى 
شــماره  139960302026007683   مورخ  1399/04/16   خانم مرجان سلطانی به 
شناسنامه شماره 3514 کدملی 1293257788 صادره اصفهان فرزند هوشنگ بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109,50 مترمربع از پالك شماره 67 فرعی از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شیخ زین الدین نجفى
31 - راى شــماره   139960302026002309   مورخ  1399/02/20  خانم ام البنین 
مظاهري مزرعه شوري به شناسنامه شماره 18 کدملی 5659629911 صادره کوهپایه 
فرزند حسن نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113 مترمربع 
پالك شــماره 15111 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
32 - راى شماره   139960302026002310   مورخ  1399/02/20  آقاي علی رضا 
زاهدي به شناسنامه شماره 250 کدملی 1286959918 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113 مترمربع پالك شماره 
15111 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
33 - راى شــماره   139960302026012393   مورخ  1399/05/15   خانم اعظمه 
وجدانی به شناسنامه شــماره 36 کدملی 1189328828 صادره اردستان فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 178,35 مترمربع پالك شماره 4 فرعى 
از 15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارعى خوابجانى
34 - راى شــماره   139860302026022267   مورخ  1398/12/20  اقاى مجتبى 
رضائى سودانى به شناسنامه شماره 55 کدملی 1290749272 صادره اصفهان فرزند 
قدیرعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 111  مترمربع از 
پالك شماره 13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
35 - راى شماره   139860302026022268   مورخ  1398/12/20  اقاى سید سعید 
حسینى کندالنى به شناسنامه شماره 11 کدملی 1291919902 صادره اصفهان فرزند 
سیدنوراله نســبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 111  
مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
36 - راى شــماره   139860302026022269   مــورخ  1398/12/20   خانم مریم 
اکبرى کاجى به شناسنامه شماره 7145 کدملی 1293294101 صادره اصفهان فرزند 
محمدتقى نســبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 111  
مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
37 - راى شماره   139960302026002162   مورخ  1399/02/17  آقاي محمدرضا 

ذکاوتمندجزي به شناســنامه شــماره 119 کدملی 1291112669 صادره شــاهین 
شــهرومیمه فرزند علی نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 248,75 
مترمربع پالك شــماره 81 فرعی از15187 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

خانم کوکب سلطان پهلوانى نژادخوابجانى
38 - راى شــماره   139960302026007698   مورخ  1399/04/16  آقاي  محمد 
حسین زاده جوزدانی به شناسنامه شماره 755 کدملی 1285855711 صادره اصفهان 
فرزند نوراله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 256,32 مترمربع پالك 
شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
39 - راى شماره   139960302026008886   مورخ  1399/04/24  آقاي علی نوري 
امام زاده ئی به شناسنامه شماره 13 کدملی 5659903401 صادره اصفهان فرزند دالور 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,50 مترمربع از پالك شماره 132 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم محترم جوزدانى
40 - راى شــماره   139860302026021058   مــورخ  1398/11/30  خانم فاطمه 
صادقی قهساره به شناسنامه شماره 20 کدملی 1189792362 صادره اردستان فرزند 
عباسعلی نسبت به 67 سهم مشاع از200سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
199 مترمربع پالك شماره 107فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان ازسند صلح مسلوب المنفعه بشماره 91,2,30-117132 
دفترخانه 82 اصفهان را تأئید و رأي خود را با حدود ذیــل صادرمی نماید .ضمن اینکه 
باتوجه به شــرط ضمن عقد باتحقق عقدصلح:حق انتفــاع ازموردصلح به عقدعمرى 
تازمانى که مصالحین(عباسعلى صادقى قهســاره وخانم گلشن صادقى قهساره) زنده 
هستنددرمالکیت ایشان مستقرشدکه مادام الحیات مجانا ازان استفاده نماید وتازمانى 
که مصالحین زنده هســتند مخارج نگهدارى موردصلح وهزینه هاى مصرف اب وبرق 

وگازمنصوبه به عهده مصالحین خواهدبود.
41 - راى شــماره   139860302026021059   مورخ  1398/11/30  خانم محبوبه 
صادقی قهساره به شناسنامه شماره 1294 کدملی 1286835526 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلی نسبت به 66,5 سهم مشاع از200سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
199 مترمربع پالك شماره 107فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان ازسند صلح مسلوب المنفعه بشماره 91,2,30-117132 
دفترخانه 82 اصفهان را تأئید و رأي خود را با حدود ذیــل صادرمی نماید .ضمن اینکه 
باتوجه به شــرط ضمن عقد باتحقق عقدصلح:حق انتفــاع ازموردصلح به عقدعمرى 
تازمانى که مصالحین(عباسعلى صادقى قهســاره وخانم گلشن صادقى قهساره) زنده 
هستنددرمالکیت ایشان مستقرشدکه مادام الحیات مجانا ازان استفاده نماید وتازمانى 
که مصالحین زنده هســتند مخارج نگهدارى موردصلح وهزینه هاى مصرف اب وبرق 

وگازمنصوبه به عهده مصالحین خواهدبود.
42 - راى شــماره   139860302026021057   مورخ  1398/11/30  خانم مرضیه 
صادقی قهساره به شناسنامه شماره 2117 کدملی 1286996384 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلی نسبت به 66,5 سهم مشاع از200سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
199 مترمربع پالك شماره 107فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان ازسند صلح مسلوب المنفعه بشماره 91,2,30-117132 
دفترخانه 82 اصفهان را تأئید و رأي خود را با حدود ذیــل صادرمی نماید .ضمن اینکه 
باتوجه به شــرط ضمن عقد باتحقق عقدصلح:حق انتفــاع ازموردصلح به عقدعمرى 
تازمانى که مصالحین(عباسعلى صادقى قهســاره وخانم گلشن صادقى قهساره) زنده 
هستنددرمالکیت ایشان مستقرشدکه مادام الحیات مجانا ازان استفاده نماید وتازمانى 
که مصالحین زنده هســتند مخارج نگهدارى موردصلح وهزینه هاى مصرف اب وبرق 

وگازمنصوبه به عهده مصالحین خواهدبود.
43 - راى شماره   139960302026002216   مورخ  1399/02/17  آقاي وحید فرقانی 
به شناسنامه شماره 1270405691 کدملی 1270405691 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 142,35 مترمربع پالك شماره15006 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
44 - راى شــماره   139860302026020517   مورخ  1398/11/24  خانم شــهناز 
پذیرفته به شناسنامه شماره 9102 کدملی 1750854929 صادره اهواز فرزند عبدالعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 150 مترمربع پالك شماره 45و109 
فرعی از14458 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى امین الرعایایمینى

45 - راى شماره   139960302026007380   مورخ  1399/04/16  خانم زهرا بهرامی 
به شناســنامه شــماره 1518 کدملی 1290976635 صادره اصفهان فرزند صفرعلی 
بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 95,35 مترمربع از پالك 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادي مع 

الواسطه از مالکیت رسمى محمود و افتخار صرامى
46 - راى شــماره   139960302026006941   مورخ  1399/04/14  آقاي محسن 
همتیان به شناسنامه شماره 1036 کدملی 0052922049 صادره تهران فرزند عباسقلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 30,60 مترمربع پالك شماره 5 فرعی 
از13392 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
47 - راى شــماره   139960302026006695   مورخ  1399/04/04  آقاي محسن 
زارعی زفره به شناسنامه شماره 384 کدملی 1288011131 صادره اصفهان فرزند حبیب 
بصورت ششدانگ یکباب خانه مسکونى به مساحت 109,92 مترمربع از پالك 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى
48 - راى شــماره   139960302026002161   مورخ  1399/02/17  آقاي سید رضا 
مرتضوي کهنگى به شناسنامه شماره 3 کدملی 1189798859 صادره اردستان فرزند 
سید محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 159,20 مترمربع پالك 
شــماره 453 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى محمد 

نافعى
49 - راى شــماره   139960302026009462   مــورخ  1399/04/28  خانم ام لیال 
قاسمی قهساره به شناسنامه شماره 58 کدملی 1189769867 صادره اردستان فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 212,56 مترمربع 
پالك شــماره 225 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

حسن پهلوانى نژادخوابجانى
50 - راى شماره   139960302026009463   مورخ   1399/04/28  آقاي محمد جواد 
گل آقائی به شناسنامه شماره 1271891611 کدملی 1271891611 صادره اصفهان 
فرزند مهدي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 212,56 
مترمربع پالك شماره 225 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى حسن پهلوانى نژادخوابجانى
51 - راى شــماره   139960302026007790   مــورخ  1399/04/17   آقاي ایمان 
غالمی به شناسنامه شماره 6044 کدملی 1293097608 صادره اصفهان فرزند نعمت 
اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 154,66 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى افتخار و محمود صرامى
52 - راى شماره  139860302026022234   مورخ  1398/12/20   و راى اصالحى 
شــماره  139960302026003168   مورخ  1399/03/03   اقاى على اشــراقى به 

شناســنامه شــماره 2620 کدملی 0384734359 صادره قم فرزند کریم نســبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 68,69 مترمربع از پالك شماره 34 فرعى از 14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
53 - راى شماره   139960302026002625   مورخ  1399/02/23  آقاي رجبعلی پاك 
دل به شناسنامه شماره 52800 کدملی 1281624950 صادره اصفهان فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144,50 مترمربع پالك شماره 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس پهلوانى نژادخوابجانى
54 - راى شماره   139960302026004646   مورخ  1399/03/22  آقاي احمدرضا 
عبدالهیان به شناسنامه شماره 79 کدملی 6229829551 صادره میمه فرزند غالمحسین 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 182,71 مترمربع از پالك شماره 1492 
فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
55 - راى شــماره   139960302026006967   مــورخ  1399/04/14  آقاي ســید 
ابوالقاسم کشــوریان اصفهانی به شناســنامه شــماره 1026 کدملی 0041981391 
صادره تهران فرزند سید احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 270 مترمربع پالك شــماره 472 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

56 - راى شماره   13996030202606968   مورخ  1399/04/14  آقاي سید محمد 
مهدي امامی به شناسنامه شماره 390 کدملی 1141518163 صادره خمینی شهر فرزند 
احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 270 مترمربع 
پالك شــماره 472 فرعی از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
57 - راى شــماره   139860302026004205   مــورخ  1398/03/13  آقاي رحیم 
ریحان زاده اذر به شناسنامه شماره 465 کدملی 0041132939 صادره تهران فرزند رضا  
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217 مترمربع از پالك شماره 475 فرعی از 
14874 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
58 - راى شــماره   139960302026004430   مــورخ  1399/03/22  آقاي احمد 
پورعابدین به شناسنامه شماره 32 کدملی 1285704088 صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 230 مترمربع ازپالك 309 اصلی واقع 
در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى جعفریان صدیق
59 - راى شــماره   139960302026002577   مورخ  1399/02/23  خانم خدیجه 
پورحبیب سلوش به شناسنامه شــماره 1 کدملی 2709750783 صادره لنگرود فرزند 
محمدابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 162 مترمربع پالك 
شماره 15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
60 - راى شماره   139960302026013501   مورخ  1399/05/29  آقاي داودعبدالهى 
نهوجى به شناسنامه شماره 874 کدملی 1189240440صادره اردستان فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 159,20 مترمربع پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید محمد هاشمى ده چى
اصالحى

راى شماره   139860302026003590   مورخ  1398/02/31  و راى اصالحى شماره  
139860302026016293   مورخ  1398/10/12  آقاى صادق صالحى فر به شناسنامه 
شماره 288 کدملی 4689075425 صادره اردل فرزند سبزوار بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 145,40 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 
مالک رسمى آقاى  رجبعلى جبارى باطانى بدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد.م الف : 961795 تاریخ 
انتشار نوبت اول:99/06/6تاریخ انتشار نوبت دوم:99/06/22-1399206032   شماره 

ثبت در دبیرخانه- فالح رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/6/114
فقدان سند مالکیت

شماره: 139985602030007883      خانم خورشــید پور محمدى نجف آبادى فرزند 
یداله باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت  یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1809/1 واقع در 
قطعه 2 نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان که درصفحه 536 دفتر 594 امالك ذیل 
ثبت 134922 بنام نامبرده  ثبت و سند بشماره چاپى521700 سرى الف /16 -88  صادر 
و تسلیم گردیده و بموجب سند 129811-1389/2/15 دفترخانه 88نجف آباد در رهن 
بانک ملى ایران مى باشد و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت جابجائى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1399/06/22، 980214/م 
الف- مهدى صادقى وصفى مدیر واحد ثبتى ملک نجف آباد از طرف محسن نساج نجف 

آبادى/6/164
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 2545فرعى واقع در دهق چهار 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام احسان صالحى  فرزند محمد 
على در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/07/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 980504/ 
م الف - تاریخ انتشار: شــنبه  1399/6/22- ناظمى- کفیل ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت/6/163
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در تیران داراى پالك 8439 
فرعى مجزى شــده از یک اصلى بخش 12 ثبت اصفهان تبدیل شده که طبق پرونده 
ثبتى به نام شهردارى تیران در جریان ثبت مى باشــد و تحدید حدود آن بعمل نیامده 
است. لذا بنا به درخواست نامبرده و بنا به دستور ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز شــنبه مورخه 1399/07/19 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهى به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار مى گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند، اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت معترض 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و باین اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 
1399/06/22 م الف: 979290 سید محمدحسن مصطفوى- رئیس اداره ثبت اسناد و

 امالك تیران/6/158



سالمتسالمت 07073852 سال هفدهمشنبه  22 شهریور  ماه   1399

عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، 
خودکشى را قابل پیشگیرى دانست و بر نقش مؤثر آموزش و 

آگاه سازى افراد در پیشگیرى از آن تأکید کرد.
مهدى صمیمى اردستانى با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات 
بین المللى خودکشى به طور قطع نشانه اختالل روانپزشکى 
اســت، افزود: این امکان وجود ندارد که فردى بدون اینکه 
بیمارى داشته باشد خودکشى کند، این ادعا در هر دو صورت 
تشخیص یا عدم تشخیص بیمارى قبل از اقدام به خودکشى 

صادق است.
وى خودکشى را اقدامى درونى دانست و ادامه داد: این تفکر 
به دنبال ظهور یک بحران شکل مى گیرد و به خیال این افراد، 
خودکشــى تنها راه مقابله با بحران است. در مقابل برخورد 
منطقى در زمان مواجهه با مشکالت و سعى در حل مسائل در 
شرایط نامطلوب از نشانه هاى فردى با سالمت روانى است که 

مى تواند احساسات و عواطف خود را کنترل کند.
متخصص اعصاب و روان در خصوص شخصیت افرادى که 
ممکن است این انتخاب را داشته باشند، افزود: در صورتى 
که شدت واکنش هاى احساســى و عاطفى افراد به دنبال 
استرس ها و هیجانات، بیش از شــرایط معمول باشد و 
مهارت کافى براى مدیریت استرس در دسترس نباشد، 
ریسک اقدام به خودکشى افزایش مى یابد. این عوامل در 
کنار اختالالت زمینه اى روانى بیان مى شود. البته این یک 

نظریه عمومى است و در تمامى موارد قطعیت ندارد.
صمیمى اردستانى، سابقه اقدام به خودکشى را از مهمترین 
عوامل خطر به خصوص در پى بحران ها دانست و گفت: اگر 
کسى را مى شناسیم که در گذشته هم به دنبال یک استرس 
و اتفاق اقدام به خودکشــى کرده باشد یا افکار خودکشى به 
سراغش آمده باشد احتمال دارد در یک بحران شدید دست 
به خودکشى بزند. به بیان دقیق تر، خطر خودکشى در فردى 
که در گذشته اقدام کرده، در مقابل فردى که فقط فکر آن را 

داشته و اقدامى نکرده است، بیشتر است.
وى تصریح کرد: عامل دیگر وجود اختالالت روانپزشــکى 
در گذشته یا حال فرد اســت. در زمان بروز بحران احتمال 
خودکشى در افرادى که سابقه بیمارى روانپزشکى داشتند یا 
در حال حاضر به آن مبتال هستند، نسبت به آنهایى که سابقه 

اختالل روانپزشکى ندارند، بیشتر است.
عضو هیئت علمى دانشگاه در ادامه به اهمیت توجه به سابقه 
خودکشــى در خانواده افرادى که به اختالالت روانپزشکى 
و خلقى مبتال بودند یا هستند، اشــاره کرد و ادامه داد: طبق 
پژوهش ها به طور تقریبى کسانى که به علت وجود بیمارى 
زمینه اى دست به خودکشــى مى زنند، در مقایسه با کسانى 
که سابقه بیمارى دارند ولى سابقه خودکشى ندارند، از لحاظ 
ژنتیکى متفاوت هستند؛ این بدان معنى است که خودکشى 
در خانواده گروه اول بیشــتر از خانواده گروه دوم دیده شده 

است. به بیان دیگر نگرانى در خصوص فرد مراجعه کننده به 
روانپزشک با سابقه خودکشى در خانواده، در مقابل مراجعه 

کننده بدون سابقه ژنتیکى، بسیار بیشتر است.
صمیمى اردستانى عنوان کرد: به طور کلى این انتخاب در 
مواقع بحرانى در سنین نوجوانى، جوانى و پیرى یعنى باالى 
65 سال، بیشتر از سنین دیگر مشاهده مى شود. همچنین آمار 
خودکشى در افراد بیکار و افراد مصرف کننده مواد مخدر یا 

الکل نیز بیشتر است.
وى در ادامه تأکید کرد: عامل سن، بیکارى و اعتیاد عوامل 
مستقلى نیستند، به عنوان مثال فرد مصرف کننده مواد مخدر 
یا الکل، نسبت به سایر افراد بیشتر دچار اختالل روانپزشکى 
مى شوند و همان مشکلى که آنها را به سمت مصرف مواد یا 
الکل سوق مى دهد، ممکن است به سمت خودکشى نیز سوق 
 دهد، اما اگر فردى دچار اختالالت روانى باشد، با اعتیاد هم 
درگیر باشد، با احتمال بیشترى نســبت به فردى که سابقه 
بیمارى روانى دارد ولى ســابقه مصرف مواد ندارد، اقدام به 

خودکشى مى کند.
متخصص اعصاب و روان، بر لزوم توجه به اهمیت توســعه 
زیرساخت هاى فرهنگى و آموزشى در پیشگیرى گسترده از 
خودکشى تأکید و اظهار کرد: افراد باید آموزش ببینند و بدانند 
ظهور افکار خودکشى ناشى از اختالالت روانى بوده و الزم 

است به پزشک مراجعه کنند.

چه کسانى خودکشى مى کنند؟
فرآورده هاى گوشــتى به ویژه سوســیس و کالباس یکى از 

پرمصرف ترین مواد غذایى در جوامع مختلف هستند.
الهام باباعلى ادامه داد: با توجه به ماهیت فسادپذیر محصوالت 
گوشتى به ویژه از لحاظ رشد میکروارگانیسم ها و اکسیداسیون 
چربى ها، به روش هاى بازدارنده و اســتفاده از مواد نگهدارنده 
براى جلوگیرى و یا کاهش سرعت فساد این محصوالت نیاز 
است. کارشناس ارشد بهداشت و ایمنى مواد غذایى دانشکده 
تغذیه و علوم غذایى شیراز اضافه کرد: مواد شیمیایى مختلفى 
براى افزایش زمــان ماندگارى و حفــظ کیفیت محصوالت 
گوشــتى اســتفاده مى شــود که یکى از پرمصرف ترین آنها، 
نمک هاى نیتریت و نیترات اســت؛ نمک طعام باعث خوش 
طعمى و نگهدارى غذا مى شود. او افزود: نیترات و نیتریت مواد 
نگهدارنده اى هســتند که باعث ایجــاد رنگ صورتى خوش 

رنگ مى شوند.
الهام باباعلى بیان کرد: گوشت و فرآورده هاى گوشتى ممکن 
اســت به آســانى در اثر میکروارگانیســم هاى مختلف آلوده 
شود و اگر شــرایط حمل و نقل و نگهدارى آن مناسب نباشد، 
باکترى هاى مولد فساد و بیماریزا رشد مى کند و در نهایت منجر 

به بیمارى در انسان مى شود.
او با بیان اینکــه از روى برخى از عالیــم ظاهرى مى توان به 
فساد سوسیس و کالباس پى برد، تصریح کرد: ایجاد رنگ سبز، 
خاکسترى در سطوح مجاور با هوا و لزج شدن سطح سوسیس 
و کالباس نشان دهنده رشد و فعالیت میکروارگانیسم هاست که 
در اکثر موارد به دلیل شرایط نامناسب نگهدارى ایجاد مى شود.

کارشناس ارشد بهداشت و ایمنى مواد غذایى دانشکده تغذیه و 
علوم غذایى شیراز ادامه داد: همچنین تغییر رنگ پوشش این 
محصوالت نیز مى تواند نشان دهنده رشد قارچ ها و کهنگى این 

فرآورده ها باشد.

همانطور که مى دانید ماســک هاى مخصوص 
صورت مى توانند از انتشار ویروس کرونا جلوگیرى 
کنند. البته میلیون ها نفر از افرادى که از ماســک 
اســتفاده مى کنند، همزمان عینکى هم هستند و 
بخار و رطوبت ماســک باعث بخار گرفتن شیشه 
عینک آنها مى شــود که برایشان به یک مشکل 

جدى تبدیل شده است. 
زمانى که ماسک زده اید، به طور مداوم هواى گرم 
را تنفس مى کنید و آن را بیرون مى دهید. این هوا از 
قسمت باالى ماسک خارج مى شود و باعث ایجاد 
بخار روى شیشــه عینک مى شود و دیدن محیط 

اطراف را براى شما سخت تر مى کند.
1. شیشه عینک را با آب و صابون بشویید

قبل از اینکه ماســک را به صورتتان بزنید، عینک 
آفتابى و لنــز عینک طبى خود را بــا آب و صابون 
بشــویید و آن را تکان دهید تا آب اضافه آن از بین 
برود و سپس آن را در معرض هواى آزاد قرار دهید 
تا خشک شود و بعد، با یک دستمال نخى تمیز آن 
را به طور کامل خشک کنید. در چنین حالتى اگر با 
عینک ماسک بزنید، روى آن بخار گرفته نمى شود 
زیرا شستن عینک با آب و صابون یک الیه نازك 
روى لنز ایجاد مى کند و باعث مى شود که تماس 
مستقیم با رطوبت نداشته باشد. براى جلوگیرى از 
آسیب دیدگى عینک آن را هرگز با محصوالتى مثل 
شامپو بچه، خمیر دندان و کرم شیو شستشو ندهید.

2. چسباندن ماسک
یکى از ترفندهاى رایج که توسط پزشکان توصیه 
مى شود، چسباندن ماسک دو تکه با استفاده از نوار 
چسب دو تکه در اطراف بینى است که ماسک را سر 

جاى خود نگه مى دارد.

3. مطمئن شوید که ماسک اندازه صورت 
شماست

ماسکى که براى صورت شــما گشاد باشد، باعث 
مى شود هوا از البالى آن بیرون بزند و به شیشه 
عینک برســد و باعث بخار گرفتن آن شــود. از 
ماسک هایى استفاده کنید که کامًال اندازه صورت 
شما باشــد؛ مخصوصاً باید به کناره هاى بینى نیز 

توجه داشته باشید.
4. عینک خود را تنظیم کنید

اگر عینــک شــما داراى دو عدد پد بینى باشــد، 
مى توانید آنها را بیرون آورید تا فریم عینک به طور 
کامل روى صورت شما بنشیند. با این کار، هوا بین 
عینک و ماســک گیر نمى کند و بــه راحتى خارج 
مى شود. البته بعضى از عینک هاى طبى به گونه اى 
هستند که نباید پد هاى بینى را از روى آنها خارج کرد 

زیرا ممکن است زاویه دید فرد را تغییر دهند.
5.به سمت پایین نفس بکشید

شاید برایتان سخت باشد اما نفس کشیدن به سمت 
پایین یک راه آسان براى جلوگیرى از بخار عینک 
است. به این صورت که لب باالى خود را روى لب 
پایین قرار دهید و از باال بــه پایین نفس را بیرون 
بدهید. دقیقًا مثل زمانى کــه درحال نى یا فلوت 

زدن هستید.
6. به دنبال لنزهاى بدون بخار باشید

شاید مشکل بخار گرفتن شیشــه عینک با این 
روش ها به طور کامل حل نشود که در چنین 
شرایطى مى توانید از پوشش هاى ضد بخار 
روى لنزهاى مخصوص استفاده کنید. این 

پوشش ها به راحتى شما را از شر بخار موجود 
روى عینک خالص خواهند کرد.

از کجا بفهمیم سوسیس و راه حل مشکل بخار عینک به دلیل ماسک زدن
کالباس فاسد شده است؟
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آگهى تغییرات
 موسســه ارد ســامان ســپاهان موسسه غیر 
تجارى به شــماره ثبت 3201 و شناســه ملى 
10260647590 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1399/03/22 و به 
استناد نامه شماره 10/688-14458706/120 
مورخ 1399/6/11 رییس پلبیس پیشــگیرى 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مدت موسســه از تاریخ صورتجلسه 
براى دو سال دیگر تمدید شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (979152)

آگهى تغییرات
شرکت آریا فوالد زنده رود سهامى خاص 
به شــماره ثبت 2100 و شناســه ملى 
14008317142 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1399/06/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین شــد. - محمدرضا مرتضوى به 
شــماره ملى 1112063897 به عنوان 
بازرس اصلى و مجید قنبرزاده به شماره 
ملــى 1282956221 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدنــد. - حمید جوانى به شــماره 
ملى 1285927966، حمید ســلیمانى 
درچه به شــماره ملى 1142427110 
و حامد ســلیمانى درچه به شماره ملى 
1141943395 بــه عنــوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (978832)

آگهى تغییرات
شــرکت ســیمین ســازه زاینده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2914 و 
شناســه ملــى 10260414382 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/04 مریم بیدکانى بختیاروند 
به کدملى 1160438072 بسمت عضو 
هیات مدیره ، جمشید بیدکانى بختیاروند 
به کدملــى 1170557228 بســمت 
مدیرعامل و رئیس هیــات مدیره ، لیال 
اســکندرى به کدملى 1170635318 
بســمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل با مهر 
شرکت معتبر اســت. ضمناً مدیرعامل 
مجــرى مصوبات هیات مدیــره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (978851)

آگهى تغییرات
شرکت هژیر خاتم پاســارگاد سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 61151 و 
شناســه ملــى 14007833830 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : طبق اختیار حاصله تفویض شده 
از مجمع عمومى فوق العاده 1399/5/9 
درخصوص افزایش ســرمایه به هیات 
مدیره سرمایه شرکت از محل پرداخت 
نقدى طى گواهى باتنکــى 2874/14 
مورخ 399/5/11 بانک صادرات و صدور 
سهام جدید از مبلغ 14000000 ریال به 
مبلغ 3000000000 ریال افزایش یافت 
وماده 5 اساســنامه به شرح زیر اصالح 
شد. سرمایه شــرکت 3000000000 
ریال نقدى اســت به 300000 ســهم 
10000 ریال با نام عادى منقســم شده 
وتماما پرداخت شده است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(980078)

آگهى تغییرات
شــرکت جهان ســیم اصفهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 7030 و 
شناســه ملــى 10260281400 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1397/09/25 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : خانــم آناهیتا نعیمى 
بروجنى1270259660 بعنوان رئیس 
هیات مدیــره و آقاى منصــور منعیمى 
بروجنــى6299748011 بعنوان مدیر 
عامل و آقاى امیر ســاالر نعیمى بروجنى 
1271268299به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند.. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر است . ضمنا هیات مدیره 
کلیه اختیارات قانونى خود را در اساسنامه 
دارا مى باشــد به مدیــر عامل تفویض 
نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (980158)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى پزشــکى آویژه بهبود 
ایرانیان ســهامى خاص به شماره ثبت 
47258 و شناسه ملى 10260653382 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/05/26 تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد : عیمــه کریمى 
کدملى1292125251 و عاطفه کریمى 
کدملــى6220007751 و على کریمى 
کدملى6229990245 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. محمــد على طغیانى 
دولت آبادى کدملــى1270547658 
و محمدعلــى صادقــى درمیانى کدملى 
بســمت  1270331183بترتیــب 
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 

(980166)

آگهى تغییرات
شرکت هژیر خاتم پاسارگاد سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 61151 و شناســه ملى 
14007833830 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: عزت اهللا مســعودى مرغملکــى کدملى 
4622179598 بعنــوان رئیــس هیــات 
مدیره ورضا روغنى کدملى 0053371267 
بعنــوان مدیرعامــل و غالمرضــا بیــات 
کمیتکــى کدملــى5759376608 بعنوان 
نائب رئیس هیــات مدیره بــراى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. محمد فریدى زاده 
کدملــى1270731823و مهــدى حقوقى 
کدملــى0439916496 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل به 
تنهایى ویا دونفر از اعضاى هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(980168)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى پزشــکى آویژه بهبود 
ایرانیان ســهامى خاص به شماره ثبت 
47258 و شناسه ملى 10260653382 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/05/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: نعیمه کریمى کدملى1292125251 
بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
و عاطفه کریمى کدملى6220007751 
بعنوان نائب رئیــس هیات مدیره و على 
کریمى کدملى 6229990245 بعنوان 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا 
عضو هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر 
اســت. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (980169)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى آسانبر پدیده شهر آریا درتاریخ 1399/06/18 به شماره ثبت 65500 
به شناسه ملى 14009419400 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :اجرا ،نصب و راه اندازى ،نقشــه کشى و نقشه بردارى ، طراحى ، انجام 
،خدمات مشاوره و نظارت در کلیه پروژه هاى پیمانکارى عمرانى ساختمانى ، کشاورزى ،معدنى ،صنعتى و فنى ، 
ابنیه و محوطه سازى، تاسیسات ، تولید و تامین قطعات و تجهیزات و ماشین آالت صنعتى ، اتوماسیون صنعتى 
،برق صنعتى ، طراحى ، مونتاژ ، نصب وراه اندازى و خدمات پس از فروش انواع آسانســور و پله برقى و تامین 
قطعات و مجموعه هاى اســتاندارد . تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى ،تحصیل وام و اعتبارات بانکهاى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق موضوع شرکت ،عقد قرار داد با 
اشخاص حقیقى و حقوقى ،شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى ، اخذ و اعطاى نمایندگى در داخل 
و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله پوریاى ولى 
، کوچه شهیدان حسن وجوادملک محمد[33] ، کوچه الله[29] ، پالك- 5 ، مجتمع نیایش ، طبقه دوم ، واحد 
3 کدپستى 8148986364 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 1000 سهم 1000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شــماره 4407/99/06/1 مورخ 1399/06/15 نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد 4407 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمد على شیخیان بوانى به شماره ملى 1199862592 و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه رئیسى وانانى به شماره ملى 1271478374 و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 ســال آقاى مهرداد رئیسى به شماره ملى 
1282893831 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى قاسم آهنى به شماره ملى 0062725637 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى آقاى 
جواد جواهرى رنانى به شماره ملى 1293152862 به سمت بازرس على البدل 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (980109)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص بامداد سبز فردا درتاریخ 1399/06/12 به شماره ثبت 4833 به شناسه ملى 
14009402530 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :عبارت است از عملیات کشاورزى شامل کاشت ، داشت ، برداشت 
و تحقیقات ، فرآورى ، دسته بندى محصوالت کشاورزى توسط صنایع تبدیلى ، صادرات و واردات 
، دریافت وام از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى براى شرکت و در جهت تحقق اهداف آن ، ترخیص 
کاال و بسته بندى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان 
صادقیه ، روستا مجموعه کارگاهى حاجى آبا، محله مجموعه کارگاه حاجى آباد ، خیابان صنعت ، کوچه 
((سوم)) ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8539156557 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 98 مورخ 1399/04/29 نزد بانک 
ملى شعبه شیخ بهائى اصفهان با کد 3012 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام 
مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مجید مرادیان به شماره ملى 1111142793 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على احمدى کافشانى به شماره ملى 1112018247 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى صادق زاده به شماره ملى 1291963383 و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مجتبى صالحى به شماره ملى 
1092112073 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم معصومه دارابى به شماره ملى 
1092148523 به سمت بازرس على البدل 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 نجف آباد (978791)

آگهى تغییرات
شرکت سیمین سازه زاینده رود سهامى خاص به شماره 
ثبت 2914 و شناسه ملى 10260414382 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/06/04 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: - مریم 
بیدکانى بختیاروند به کدملى 1160438072، جمشید 
بیدکانى بختیاروند به کدملــى 1170557228 و لیال 
اسکندرى به کدملى 1170635318 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

لنجان (979117)



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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سعید اکرم خانى- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

آگهى مزایده عمومى- نوبت اول
سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شاهین شــهر در نظر دارد مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک را با قیمت کارشناس رسمى 
دادگسترى و از طریق مزایده عمومى و به صورت اجاره مستند به ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها و طبق اسناد مندرج در آگهى به اشخاص حقوقى واجد شرایط به مدت یکسال واگذار 
نماید. بنابراین متقاضیان مى بایست جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالى سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهورى اسالمى، مجموعه ادارى انقالب مراجعه و نسبت به 
تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1399/07/01 به حراست شهردارى شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1399/07/01 با 

حضور اعضاى کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد.
سایر شرایط:

1- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 5 ٪ اجاره سالیانه برآورد اولیه است که مى توان به صورت ضمانت نامه بانکى معتبر سررسید سه ماهه یا واریز آن به حساب شماره 0105052929007 نزد بانک 
ملى به نام شهردارى شاهین شهر اقدام نمود.

2- چنانچه برندگان اول یا دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

م الف: 4971061- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهى مزایده مندرج است.

چاپ دوم

محمد على تبریزیان - مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

« آگهى مزایده » ( نوبت اول )
سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار به استناد بند 3 مصوبه هیئت مدیره 
سازمان مورخ 99/06/13 در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه اتوبوس شهرى با 
مدل 1388 در مسیر شهرك سیمرغ به اصفهان و بالعکس از طریق مزایده عمومى 

و براساس قیمت پایه کارشناسى انجام شده به صورت نقد و اقساط، اقدام نماید .
لذا ، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1399/07/08 به دبیرخانه سازمان واقع در دولت آباد 
برخوار، خیابان شهید مطهرى ، طبقه دوم شرکت تعاونى مصرف کارکنان شهردارى، 
مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1399/07/09  ساعت 13:00  در محل سازمان 

باز و قرائت خواهد شد.

چاپ اول

شـهرداري خوانسـار

آگهى مزایده(نوبت اول)
شهردارى خوانسار باستناد مجوز شماره 437 مورخ 99/5/28 شوراى محترم اسالمى شهر خوانسار در نظر دارد نسبت به واگذارى و ساماندهى تبلیغات شهرى به پیمانکار 

واجد شرایط براى مدت یکسال اجاره با قیمت پایه ماهیانه مبلغ 40/000/000 ریال اقدام نماید.
1. متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 99/6/16 تا پایان روز  یکشنبه مورخ 99/6/30 پیشنهاد خود را مبنى بر اجاره مورد فوق الذکر در پاکت الك و مهر شده  همراه با 

ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداري نموده و رسید دریافت دارند.    
2. متقاضیان مى بایست معادل 5٪ قیمت پیشنهادى یک سال معادل 24/000/000 ریال را به حساب 0105922986005 حساب سپرده شهردارى خوانسار نزد بانک ملى شعبه 

خوانسار واریز و یا چک تضمین شده بانکى ضمیمه پیشنهاد خود به عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند.
3. ارائه مدارك و مستندات ثبت شرکت و مجوز رسمى فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى الزامى است. 

4. پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 99/6/31 در کمیسیون عالى معامالت مورد رسیدگى قرار گرفته و به برندگان مزایده بصورت کتبى ابالغ خواهد شد و برنده مزایده 
نیز مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهردارى اقدام نماید.

5. در صورت عدم واریز وجه به حساب شهردارى و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام 
خواهد شد. 

6. برنده مزایده مى بایست تعداد 8 عدد از استندهاى اصلى و مورد نظر شهردارى را جهت انجام تبلیغات خاص شهرى به صورت رایگان در اختیار شهردارى قرار دهد.  
7. برنده مزایده مى بایست در صورت امکان نسبت به خرید و تملک کلیه سازه هاى بهره بردار قبلى(بر اساس توافق و یا قیمت کارشناسى) اقدام و در صورت عدم حصول 

نتیجه، ظرف مهلت 70 روز از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به تهیه، تأمین و نصب کلیه سازه هاى تبلیغاتى بر اساس نظر شهردارى اقدام نماید .
8. برنده مزایده مى بایست بر اساس قیمت مصوب شوراى اسالمى شهر نسبت به انجام درخواست هاى تبلیغات در سطح شهر با رعایت ضوابط و دستورالعمل ها و قوانین 
آمره اقدام نماید. ضمن اینکه پیمانکار موظف است تبلیغات مورد درخواست شهردارى را در خصوص چاپ، پانچ و نصب و جمع آورى بنر را با 30 درصد تخفیف نسبت به تعرفه 

موجود در شهر اجراء نماید.  
9. به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

10. کمیسیون معامالت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
11. برنده مزایده مى بایست ماهیانه نسبت به پرداخت اجاره بهاء به حساب شهردارى اقدام نماید . 

12. تعمیرات و نگهدارى پایه ها و ادوات تبلیغات و زیباسازى آنها به عهده پیمانکار مى باشد .
13. انجام هرگونه تبلیغات مى بایست در چارچوب قوانین و مقررات جمهورى اسالمى مجاز بوده و طرف قرارداد مسئول پاسخگویى اجراى هرگونه تبلیغات نامتعارف و غیر 

مجاز خواهد بود. 
14. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات اداري به شهرداري مراجعه و یا با شماره تلفن 57770847 ( روابط عمومى) تماس حاصل نمایند.   

م الف: 981144

جهان کرونایى از دریچه کاریکاتور

مصطفى حسینى - شهردار قهجاورستان

آگهى مناقصه
شهردارى قهجاورستان درنظر دارد به استناد مصوبه شماره 99/119/ق/ش مورخ 1399/6/4 شوراى اسالمى شهر قهجاورستان 
عملیات اجراى فاز اول پارك شهداى گمنام شهر قهجاورستان با اعتبار پنج میلیارد ریال را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
پیشنهاددهندگان مى توانند براى دریافت اســناد مناقصه همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى 
مورخ 99/7/1 به شهردارى مراجعه و اسناد را دریافت نمایند. تلفن تماس شهردارى قهجاورستان :35776611 زمان تحویل 
پیشنهادات تا 1399/7/3 زمان بازگشایى پیشنهادات 1399/7/04 ضمنا هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و 

کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
م الف: 971063

چاپ دوم


