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چه کسانى بیشتر فوبیا دارند؟تعطیلى دوباره مراکز گردشگرى ناژوانبالتکلیفى «مست عشق»  صداى کارگردان را هم درآوردمهاجرت بى بازگشت جوانان از کشور دوباره همان سپاهان جهانى شو سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

6 نوع تخم مرغ 
که از سم هم 
مضرتر هستند

دستگیرى 43   اخاللگر ارزى در شهر اصفهان
3

3

2

3

پلیس پرونده آدم هاى 
معروف را زودتر پیگیرى 

مى کند؟

وجود مدارس کانکسى و 
سنگى در استان اصفهان

امدادرسانى به 137 
حادثه دیده در استان
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مساعدت ویژه 
پلیس اصفهان براى 
مشموالن غایب

تخم مرغ هاى فراوانى وجود 
دارند که از سم هم بدتر به حساب 
مى آیند. در ادامه به شش نوع تخم 

مرغ که نباید آن را مصرف کنید، 
خواهیم پرداخت...

جانشین فرماندهى انتظامى استان، 
از مســاعدت ویژه ایــن فرماندهى به 
مناسبت هفته ناجا براى مشــموالن غایبى که 

هرچه زودتر خود را معرفى کنند خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا هاشــمى فر با اشاره به 
مســاعدت ویژه به مناســبت هفتــه ناجا براى 
مشــموالنى که بیش از یکســال از غیبت آنها 
گذشته گفت: در صورتى این افراد هرچه زودتر 
خود را معرفى کنند در نیروهاى مســلح استان 
اصفهان پذیــرش و در همین اســتان نیز دوره 
آموزش و ادامه خدمت وظیفــه عمومى خود را 

انجام خواهند داد...
4

ذوب آهن اصفهان از زیان انباشته خارج شدذوب آهن اصفهان از زیان انباشته خارج شد
در جلسه ارزیابى عملکرد شش ماهه اعالم شددر جلسه ارزیابى عملکرد شش ماهه اعالم شد

3

در پى تالش هاى سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطالعات استان محقق شد

خداحافظى
 شبنم قلى خانى با سریال 
«بیگانه اى با من است»

این ره که تو مى روى به ترکستان است...
فرافکنى هاى ژنرال تمامى ندارد. او این بار قبل از شروع لیگ برتر دست به این کار 
زده است. اصًال بهانه اش هم براى حرف هایى که زده همین تعویق یک هفته اى 
رقابت هاى لیگ بیستم به دلیل «موج سوم کرونا و افزایش آمار مبتالیان» بوده 
است. امیر خان اعتقاد دارد علت این تأخیر در شروع رقابت هاى لیگ چیز دیگرى 
است و جالب آنجاست که ادعا مى کند «همه مى دانند چرا این تصمیم گرفته شده 

است و همانطور که فصل قبل هم...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اصفهان رتبه دوم 
اهداى پالسماى 

کووید- 19 
در کشور را دارد

کالهبردارى از شهروندان با فروش لوازم جانبى موبایل 
3

رحمان رضایى در گفتگو با رسانه ایتالیایى:رحمان رضایى در گفتگو با رسانه ایتالیایى:

 از سبک آنجلوتى،  از سبک آنجلوتى، 
کونته، کاپلو و آلگرى 

(( آگهی فراخوان  ))
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

نوبت دوم

ضمناً لیست استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) در سایت شرکت به آدرس ذیل درج میگردد.
سایر موارد :

1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداري مهلت دریافت اسناد (مندرج در جدول)
2-جهت  دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

R ۱  9901742مناقصه1

نوسازي لوله مسیرهاي 
زیر زمینی فاضالب جنوب 
برجهاي خنک کننده واحد 
یک انرژي و بیوشیمی
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یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه نباید کارگرانى 
که به کرونــا مبتال مى شــوند، تعدیل یــا تهدید به 
اخراج کنیم، گفــت: همچنان که بــر رعایت فاصله 
اجتماعى و زدن ماســک و جریمه افراد خاطى تأکید 
داریــم باید به وضعیــت کارگــران و نیروهاى کارى 
که به کرونا مبتال شــده اند اهمیت بدهیــم و آنها را 

حمایت کنیم.
حمید نجف اظهــار کــرد: برخــى از کارفرمایان در 
ماه هاى اخیر با کارگرانى کــه کرونا گرفته اند برخورد 
منصفانه اى نداشتند و به جاى آنکه رسیدگى بیشترى 
نسبت به وضعیت آنها داشته باشند، کارگرانى که مبتال 

شــده اند را بعد از دو هفته قرنطینه در مقابل چشــم 
دیگر همکاران تعدیل کرده یــا در محیط هاى کارى

 تنزل داده اند.
وى ادامه داد: این اتفاقات باعث شده تا کارگرانى هم که 
ناخواسته کرونا گرفته اند از ترس بیکار شدن و عدم تمدید 
قرارداد کار، بیمارى خود را مخفى کنند تا به سرنوشــت 
همکارانشــان دچار نشــوند در حالى که این رفتار و بى 
تدبیرى پیامدهاى ناگوارى به دنبال دارد چه بسا کارفرما 
خود به این بیمارى دچار شود و به خانواده اش منتقل کند 
یا محیط کار و دیگران به دلیل این رفتار غیرمنصفانه و 

نادرست آلوده و بیمارى سرایت کند.

یک جمعیت شــناس با تأکید بر تأثیــر منفى مهاجرت 
جوانان به خارج بــر روى جمعیت کشــور اظهار کرد: 
مهاجرت از کشورهاى در حال توسعه به سمت کشورهاى 
توسعه یافته امرى طبیعى است که در کشورهایى نظیر 
چین، کره و هند هم شاهد آن هستیم اما مهمترین تفاوت 
مهاجرت جوانان ما و برخى کشــورها، مهاجرت بدون 

بازگشت به کشور مبدأ است.
شهال کاظمى پور ادامه داد: در سایر کشورهاى در حال 
توسعه اگر جوانان مهاجرت کنند در نهایت به کشور مبدأ 
باز مى گردند و به کشــور خود خدمت مى کنند و باعث 
توسعه و پیشرفت مى شــوند اما در کشور ما یا افراد پس 

از مهاجرت باز نمى گردند و یا بــه دلیل حجم باالیى از 
مشکالت که بر سر راه بازگشتشان پیش مى آید به سایر 

افراد مهاجرت کرده نیز توصیه مى کنند بازنگردند.
این جمعیت شناس معتقد اســت که در سایر کشورها 
افراد مهاجرت کرده پس از بازگشت جذب مى شوند، از 
تخصص و مهارتشان استفاده مى شود، میزان درآمد فرد 
ریسک پذیر نیست اما در کشور ما افراد پس از بازگشت 
حتى براى تدریس در دانشگاه و هیئت علمى شدن نیز با 
مشکل مواجه مى شوند، همچنین براى اشتغال در بخش 
خصوصى و کار آزاد نیز به قدرى تنگناهاى متعدد برایش 

ایجاد مى شود که از بازگشتش پشیمان مى شود./3344

پنهان کردن ابتال به کرونا از 
ترس بیکارى

مهاجرت بى بازگشت جوانان 
از کشور

کبوتر به جاى مرغ؟
ویدیــوى   | خراســان  روزنامــه     
ناراحت کننده اى از یک کشتارگاه در شبکه هاى 
اجتماعى منتشر شــد که به دلیل لهجه اصفهانى 
برخى از کارکنانش ادعا شــده مربوط به اصفهان 
است. در این ویدیو نشــان مى دهد تعداد زیادى 
کبوتر در این کشتارگاه در حال ذبح شدن هستند که 
واکنش هاى زیادى را به همراه داشت. کاربرى در 
این باره نوشت: «احتماًال اینا رو به جاى مرغ بدون 
آنتى بیوتیکى که جثه کوچکى دارن مى فروشن و 
اال چه لزومى به کشتار این همه کبوتره؟» کاربرى 
هم نوشت: «از بس مرغ گرون شده االن مى صرفه 
براى یه عده سودجو که کبوتر رو هم به جاى مرغ 
به مردم بفروشن، خدا کنه کسى که مى تونه با اینا 

مقابله کنه این ویدیو رو ببینه.»

عراق گوجه ها را 
برگشت داد!

   ایلنــا | اداره قرنطینه عراق جلوى ورود 200 
کامیون محموله گوجه فرنگى را از کشور ما گرفته 
است. کارشناســان دلیل این اقدام عراق را روانه 
کردن محصوالت بى کیفیت، ســرمازده و باران 
خورده در بسته بندى هاى نامناسب به کشور مقصد 
صادراتى مى دانند. رضا نورانى، رئیس اتحادیه ملى 
محصوالت کشاورزى، با تأیید کیفیت پایین گوجه 
فرنگى هاى صادراتى به عراق، افزود: بارندگى هاى 
مهرماه به تولید گوجه هاى در مزارع آســیب زد و 
کیفیت آنها را کاهش داد. وى ادامه داد: برخى تجار 
اقدام به صادرات این محصــوالت بى کیفیت به 
کشور عراق کرده اند که نتیجه آن برگشت خوردن 

محصول ما از کشور مقصد صادراتى بود.

جزئیات خودکشى 3 جوان 
   ایســنا | فرماندار شهرســتان نیشــابور از 
خودکشى سه جوان به دلیل اختالفات خانوادگى 
در این شهرســتان خبــر داد و گفــت: دلیل این 
خودکشــى ها به یکدیگر مرتبط نیست. علیرضا 
قامتى عنــوان کرد: پــس از وقوع ایــن حوادث 
مشخص شد که هر ســه مورد خودکشى به دلیل 
اختالفات خانوادگى به وقوع پیوسته است. فرماندار 
نیشابور عنوان کرد: این خودکشى ها هیچ ارتباطى 
با چالش «مومو» ندارد. وى با بیان اینکه این افراد 
هیچ گونه ارتباطى با یکدیگر نداشته اند گفت: این 
افراد در رده سنى 15،16 و 22 سال قرار داشتند و 
متأسفانه هر سه مورد خودکشى منجر به مرگ شد.

حضور کرونا در جشنواره!
   ســینماپرس | در روزهایى که برگزارى 
جشنواره فیلم کودك در تهران و اصفهان در حال 
انجام بود، خبرها از ابتالى یکى از کارگردانان حاضر 
در بخش مسابقه به این ویروس حکایت مى کرد که 
با وجود کامل نشــدن مراحل درمان در جشنواره 
شــرکت کرده بود. اتفاقى که خبر از پنهان کارى 
برخى هنرمندان از ابتالى خودشان به این ویروس 

مى دهد./3346

کشف عضو جدید
 در بدن انسان 

   مهــر | محققان انستیتو ســرطان هلند در 
آمستردام یک عضو جدید در گلوى انسان کشف 
کرده اند. هنگامى که این پژوهشگران مشغول 
آزمایش یک اسکن جدید سرطان بودند، به طور 
تصادفى غــددى در اعماق بخــش باالیى گلو 
شناسایى کردند. محققان هلندى هنگام آزمایش 
اسکن جدید براى ردیابى سرطان پروستات، این 
غدد را کشف کردند. براى این منظور محققان 
ردیاب رادیواکتیو را به بیمار تزریق و مســیر آن 
را ردیابى مــى کنند. این فرایند بــراى ردیابى 
تومورهاى متاستاز شده پرستات کارآمد است، 
اما جالب آنکه با کمک آن بافت غدد بزاقى کشف 

شد./3343

رئیس جمهور بعدى 
اصولگراست

   برتریــن ها | روزنامــه «آرمان ملــى» با پروانه 
سلحشــورى، نماینده مجلس دهم به گفتگو پرداخته 
است. او در این گفتگو در پاسخ به اینکه حضور مردم در 
انتخابات سال آینده را چگونه پیش بینی می کنید گفته 
است:  اگر در شــرایط اقتصادي مردم گشایشی ایجاد 
نشود، مردم در انتخابات ســال آینده حضورشان مانند 
انتخابات مجلس خواهد بود. اصالح طلبان هم در این 
شرایط شانس پیروزي در انتخابات با مشارکت کم مردم 
را نخواهند داشت. اصولگرایان هم همیشه پایگاه رأي 
ثابتی را دارند که با همان میزان مشارکت می توانند در 

انتخابات پیروز شوند./3340

خدا گفت «ترامپ» پیروز است!
   خبــر آنالین | «پــا رابرتســون»، از پرنفوذترین 
روحانیان مســیحیان انجیلى که به تلونجلیســت هم 
معروفند (چــون از طریق تلویزیون براى بســیارى از 
مخاطبانشان خطبه مى خوانند) مى گوید خدا به او گفته 
است «ترامپ» انتخابات را مى برد، سپس آمریکا نا آرامى 
گسترده خواهد داشت و بعد هم شاید بازگشت مسیح و 

پایان جهان اتفاق بیافتد./3341

راهکار تأمین نیرو 
   فارس | محمدباقــر قالیباف، رئیس قوه مقننه در 
خصوص کمبود نیروى انســانى در آموزش و پرورش 
افزود: هم اکنون صحبت از کمبــود 300 هزار معلم در 
آموزش و پرورش اســت. به عنوان مثال براى پیشبرد 
مأموریت هاى ناجا نیاز به نیروى انســانى جدید بود اما 
به صورت عادى دستیابى به این مهم زمانبر محسوب 
مى شــد لذا با هماهنگــى و برنامه ریزى با بســیج و 
دانشــگاه هاى برتر کشــور زمینه حضور جوانان نخبه 
تحصیلکرده فراهم شد و بر این اساس طى مدت یکسال 

چهره پلیس در کشور تغییر کرد./3345

ثبت نام وام بازنشستگان 
   مهر | مدیــرکل فرهنگــى و اجتماعى صندوق 
بازنشستگى کشورى از ثبت نام اینترنتى وام ضرورى 
بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق (سال 1399) از 
اول آبان به مدت یک ماه خبر داد. محمود مرتضایى فرد 
با بیان اینکه مبلغ وام ضرورى ده میلیون تومان است، 
گفت: همانند دوره هاى گذشته این تسهیالت با کارمزد 
4 درصد و اقساط 36 ماهه ارائه مى شود و بازنشستگان 
و وظیفه بگیران تحت پوشــش صندوق بازنشستگى 
کشورى مى توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکى 
 sabasrm.ir صندوق بازنشستگى کشورى به نشانى
و سایت صندوق بازنشستگى به نشانى cspf.ir اقدام 

به ثبت نام کنند./3342

صادرات عجیب بنزین!
   ایســنا |درحالى که بیش از یکسال از صادرات 
بنزین ایران از طریق رینگ بین المللى بورس انرژى 
مى گذرد، روز چهارشنبه هفته پیش  22 میلیون بشکه 
بنزین به ارزش 23 هزار میلیــارد تومان از طریق این 
رینگ معامله شد تا رکورد معامالت روزانه بورس ایران 
در بورس انرژى رقم بخورد. جمع ارزش معامالت این 
روز نیز از رقم 34 هزار میلیــارد تومان فراتر رفت که 
باالترین ارزش معامالت کل بازار ســرمایه ایران تا 

کنون به شمار مى رود.

به دنبال برجام تکمیلى 
   برترین ها | محسن رضایى، دبیر مجمع تشخیص 
مصحلت نظــام در مصاحبه با صدا و ســیما گفت که 
«"بایدن" مى گوید اگر رئیس جمهور شــوم به برجام 
برمى گردیم و تحریم ها را بر مــى داریم. در حالى که 
شــرط بایدن براى بازگشــت به برجام این اســت که 
ایرانى ها باید برجام 2 و برجام 3 را هم بپذیرند یعنى برد 
موشــک هایشــان را محدود کنند و در منطقه حضور 

نداشته باشند».

خبرخوان

آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد، نماینده ولى فقیه 
در اســتان اصفهان و امام جمعه این شــهر در گفتگو با 
خبرگزارى «حوزه» به استقالل روحانیت و حوزه از دولت 

اشاره کرده است. بخش هایى از اظهارات او را بخوانید: 

  بســیارى از علما و روحانیت در مســیحیت یا سایر 
ادیان و مذاهب، اســتقالل ندارند و حقوق بگیر دولت و 
کارمند هستند و طبق خواسته دولت باید حرف بزنند تنها 

روحانیت شیعه است که مستقل است و مستقل بوده.
  مبناى کار حوزه، استقالل در مسیر هدایتگرى است، 

این استقالل باید باقى بماند، گاهى برخى از روحانیون 
با نامه و یا ســخن مى گویند چرا نباید از دولت حقوق 
بگیریم، این مسئله اشاره به این حرف هاست. روحانى 
باید به مردم وصل باشد و مردم را از خود بداند. روحانى 
اگر نتواند انتقادى به دولت و رئیس جمهور و وزیر کند 
و نگران باشد حقوقشان قطع شود دیگر مستقل نیست. 
آنها باید مستقل باشند و با همان وجوهات و کمک هاى 
مردمى بتواننــد زندگى کنند و حــرف بزنند و نگرانى 
نداشته باشند. آنها هدایتگر هستند و لو سخت زندگى 

کنند ارزش آن را دارد.
  روحانیونى که مشــاغل دولتى ندارند زندگى شان از 
طرف دولت تأمین نمى شود. همه این بودجه هایى که 

خرج طالب مى شود اندازه یک دانشگاه هم نیست.
  بودجه هزینه طالب نمى شود، بلکه صرف ساخت و ساز 
مى شود. متأسفانه در دولت روحانى هیچ بودجه اى براى 
عمرانى ندادند و تنها بخشــى براى اساتید تعلق گرفت. 
زندگى طالب توســط پول دولتى و انفال نیست، فقط 
وجوهات است که جزو انفال است و مراجع  هم شهریه مى 

دهند، به آنها تعلق مى گیرد./3337

امام جمعه اصفهان:

بودجه اى که خرج طالب مى شود 
اندازه یک دانشگاه هم نیست

در روزهاى اخیر قیمت نجومى 500 هزار تومانى براى 
خمیردندان خارجى خبرساز شده بود، اما رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتى و آرایشى ایران 
حداکثر قیمت خمیردندان خارجى تولید داخل را 28 هزار 
تومان اعالم کرد و گفت که ایــن انجمن رقم نجومى 

خمیردندان را به شدت تکذیب مى کند. 
این در حالى اســت که گران ترین خمیردندان خارجى 
در برخى سایت هاى اینترنتى شامل یک مجموعه دو 
عددى خمیر دندان بود که تا چهارشنبه شب هفته پیش 
نزدیک به 500 هزار تومان قیمت داشت، با ریزش نرخ 
دالر، قیمت آن در روز پنج شنبه به 400 هزار تومان رسید. 
اگر فرض کنیم قیمت مجموعه دو عددى براى هر کدام 

از خمیردندان ها یکسان اســت، یعنى بیشترین قیمت 
همین خمیردندان نیز 200 تا 250 هزار تومان است.

البته این مجموعه دو عددى خمیردندان در داروخانه ها 
پیدا نشد و فروشندگان لوازم بهداشتى نیز کپى هر کدام 
از آن را حدود 60 تا 85 هزار تومان مى فروشند. یکى از 
فروشندگان لوازم بهداشتى نیز گفت که مى تواند با 120 

هزار تومان اصل این برند خمیردندان را تهیه کند.  
به طور کلى گزارش هــاى میدانــى از داروخانه هاى 
سطح شهر نشان مى دهد که قیمت خمیردندان ایرانى 
و خارجى بین 5000 تــا 80 هزار تومان اســت اما در 
فروشگاه هاى اینترنتى حداکثر قیمت به حدود 200 هزار 

تومان مى رسد.

باالخره قیمت خمیردندان خارجى چند است؟

معاون مبارزه با ســرقت پلیس آگاهى نیروى انتظامى 
درباره ذهنیت به وجود آمده مبنى بر پیگیرى ســریع تر 
پرونده  افراد مشــهورى که مورد ســرقت یا زورگیرى 
قرار گرفتند گفت: بخشى از این تصورات به دلیل عدم 
شناخت مالباخته یا افرادى است که از خارج از سازمان به 

نیروى انتظامى مى نگرند.
سرهنگ رضا مؤذن گفت: به طور مثال سرقت منزلى 
در تاریخ معینى روى مى دهد، سارق 10 تا 15 مرحله به 
ســرقت ادامه مى دهد، در نهایت در پانزدهمین مرحله 
سرقت بازداشت مى شود، فردى که براى نخستین بار 
توسط این سارق مورد سرقت قرار گرفته، شاید بر این 
باور باشــد که پرونده وى پیگیرى نمى شود درصورتى 
که در حین رسیدگى به پرونده، افســر پیجو به دنبال 
جمع آورى سرنخ ها، قرار دادن آیتم ها کنار یکدیگر و به 

نتیجه رسیدن پرونده است.
وى گفت: در فاصله شروع تا خاتمه پرونده، مدت زمان 

مى برد و ذهنیت عنوان شده، ایجاد مى شود، در صورتى 
که در مجموع کشور، هیچ پرونده اى نیست که بر پرونده 
دیگر اولویت داشته باشد.  به طور مثال در پرونده سرقت 
از دختر آقاى قاسم خانى، دوســتان ما در پلیس آگاهى 
تهران، از نخستین شروع این سرقت هاى قاپ زنى و به 
تعبیرى خشن، شروع به جمع آورى ادله، داشته ها، تحلیل 
و بررسى وضعیت کردند تا به این نقطه رسیدند که طرح 
اجرا شود. تلفن همراه دختر آقاى قاسم خانى زمانى پیدا 
و متهم آن بازداشت شد که طرح در حال اجرا شدن بود؛ 
یعنى در کنار پیدا شدن تلفن همراه وى، تلفن هاى همراه 

مسروقه دیگر نیز کشف شد.
مؤذن ادامه داد: در این حین شاید، شخصیتى مانند وى 
نیز جزو شکات پرونده هاى محوله به ما باشد که تنها وى 
برجسته شود اما در پرونده سرقت تلفن  همراه دختر آقاى 
قاسم خانى، مالباخته هاى دیگرى نیز وجود داشتند که 

پرونده آنها هم در این پروسه بررسى شد./3347

پلیس پرونده آدم هاى معروف را زودتر پیگیرى مى کند؟

کاربران فضاى مجازى امسال دوباره به حکاکى چهره 
«دونالد ترامــپ» روِى کدو تنبل کــه از نمادهاى روز 
هالووین اســت روى آورده اند. این ترند ابتدا در ســال 
2016 شکل گرفت یعنى زمانى که دونالد ترامپ براى 
اولین بار نامزد انتخابات ریاســت جمهورى آمریکا شده 
بود. این ترند «ترامپکین» نام گرفته که ترکیبى است از 
نام ترامپ (Trump) و معادل واژه کدو تنبل در زبان 
انگلیسى (Pumpkin). کاربرانى از سرتاسر آمریکا و 
حتى انگلیس تصاویرى از کدو تنبل هایى به اشــتراك 
گذاشــته اند که با مهارت و ظرافت به شــکل چهل و 

پنجمین رئیس جمهور آمریکا کنده کارى شده اند.
بســیارى از کاربران مخالف رئیس جمهور آمریکا رنگ 
کدو تنبل را به پوست نارنجى رنگ دونالد ترامپ که از 
ویژگى هاى مشهور او است، تشبیه کرده اند. کاربران از 
هر چیزى استفاده کرده اند تا کدو تنبل هایشان بیشترین 
شباهت را به رئیس فعلى کاخ ســفید پیدا کند، از کنده 
کارى هاى خالقانه گرفته تا اســتفاده از کاله گیس و 

رنگ.
برخى هم به جاى موهاى معــروف دونالد ترامپ از کاه 
استفاده کرده اند، به جاى چشم ها و دهانش بریده عکس 
گذاشته اند و در یک مورد حتى کدو تنبل را بیرون یخچال 

گذاشته اند تا فاسد شود!
یکى از عکس هاى ترند ترامپکین که در فضاى مجازى 
منتشر شده دونالد ترامپ را در حال باال آوردن تخمه ها 
و گوشت کدو تنبل نشان مى دهد. موردى دیگر رئیس 
جمهور آمریکا را با ســرنگ داروى کرونا نشان مى دهد 
که دو کدو تنبل کوچک تر به شــکل ویــروس کرونا 

احاطه اش کرده اند.
یکى از کاربران توییتر حتى شعرى براى ترند ترامپکین 
نوشته: «ترامپکین: بیرونش نارنجى و درونش توخالى 
اســت و نوامبر باید بیرون انداخته شود.» کاربر دیگرى 
نوشــته: «امســال دارم ترامپکین درســت مى کنم. 
ترسناك ترین بخش تزیینات هالووینمان خواهد بود و 
از حاال یک کله قطع شده و پوست کنده داریم.»/3336

ترند تزیین کدو تنبل به شکل رئیس جمهور آمریکا

هالووین با چاشنى «ترامپ»!

محمد دالورى مجرى برنامه «تهــران20» در این 
برنامه گفت: آقاى همتى رئیس بانک گفته اند: در دو 
سال گذشته 250 نفر که به اســم صادر کننده جنس 
صادر کرده اند، به قوه قضاییه معرفى شده اند. این افراد 
هفت میلیارد دالر بدهى دارند، وزارت اطالعات اعالم 
کرده است که 70 نفر از این افراد کارتن خواب بوده اند 
و اقشار ضعیف که مشــخص است کارت بازرگانى به 

دروغ به نام آنها صادر شده است.
محمــد دالورى در ادامــه توضیح داد: مــن متوجه 
صحبت هاى آقاى همتى از این خبر نشدم. ما یک اتاق 
بازرگانى داریم که کارت بازرگانى صادر مى کند، 70 

نفر کارتن خواب را به اســم آنها کارت بازرگانى صادر 
مى شود و کسى متوجه نمى شود؟! همان مدیرى که 
زیر ایــن کارت ها را امضا کرده اســت براى خودش

 مى چرخد؟!
این شوخى بى مزه اى است و براى امروز هم نیست. 
این شوخى را سال هاســت که انجام مى دهند. این 
موضوع خیلى لوس شده است. اگر شما نمى دانید در 
اتاق بازرگانى چه اتفاقى مى افتد که سه نقطه! اگر هم 
مى دانید که باز هم سه نقطه! دیگه روى پیشانى ما که 
چیزى ننوشته اند، این حرف ها دیگر دوره اش گذشته 

است./3339

عضو هیئت رئیســه مجلس از اصالح طرح حمایت از روى پیشونى ما چیزى نوشته؟ 
افشاگران فساد در مجلس خبر داد و گفت: حمایت هاى 

جانى و قضایى از سوت زنى الزم است.
حســینعلى حاجى  دلیگانى با بیان اینکه نقطه ضعف 
طرح حمایت مالى از افشــاگران فســاد این است که 
سوت زنى به حمایت جانى و قضایى از فرد مطلع منجر 
نمى شــود، افزود: در این طرح حق الزحمه افشاگرى 
فرد به لحاظ مالى پرداخت مى شود اما سایر جنبه هاى 
امنیتى و قضایــى وى مغفول مى  مانــد. وى با تأکید 
بر اینکه نیاز اســت براى جامعیت هر چه بیشتر طرح 
مذکور به نقاط ضعف آن توجه شود، تصریح کرد: افراد 
باید پس از سوت زنى درســت و با نیت صحیح تحت 

حمایت هاى الزم قرار بگیرند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه در نظر گرفتن حمایت هاى مالى، قضایى 
و جانى از سوت زن هامى تواند باعث جرأت پیدا کردن 
افراد نســبت به مخابره اخبار فساد شود، گفت: مردم 
باید مطمئن باشــند که گزارش  هاى ارسالى آنها در 
خصوص فساد بدون وقفه مورد رسیدگى قرار خواهد 
گرفت تا به این ترتیب انگیزه ســوت  زنى در کشــور 

بیشتر شود.
حاجى دلیگانى با تأکید بر اینکه سوت زن  ها باید مطمئن 
شوند در جریان رسیدگى به فساد خود آنها درگیر پرونده به 
دلیل اطالع رسانى نخواهند شد، افزود: مجلس در تالش 
براى رفع نواقص طرح مذکور در جهت افزایش کارایى 

آن در مسیر مقابله با فساد است.

نماینده شاهین شهر:

حمایت هاى جانى و قضایى از سوت زنى الزم است

روزنامه «آفتاب یزد» در یادداشتى با اشاره به گالیه هاى 
اخیر وزیر بهداشــت درباره همراهى نکردن مسئوالن 
در مهار بیمارى کرونــا به نمکى توصیه کــرد به جاى 
گالیه هاى بى نتیجه استعفا کند! مدیر مسئول این روزنامه 

نوشت:

«خدمت دکتر نمکى، کابینه و شخص آقاى روحانى که 
انبان تحمل مردم و کاســه صبر مردم مدت هاست لبریز 
شده اســت. اگر مى بینید ادامه همکارى ممکن نیست، 
دو سطر اســتعفا بنویســید و خالص(!) این نمى شود و 
نمى گذارند و بودجه نمى دهند و دیگر از دست من کارى 
ساخته نیســت براى مردم نان و آب نمى شود، ماسک و 
وسایل ضد عفونى نیز نمى شود، درمان کرونا هم که این 
گونه نیست. روى صحبت مشخصاً با آقاى نمکى است که 
یک روز عجز و البه مى کنند و یک روز تهدید و روز دیگر 
شعرخوانى، این کارها یعنى چه؟! نمى گذارند، نمى شود... 
استعفا را براى همین مواقع خلق کرده اند اما اگر ناز کردن 
است، حجت بر شما تمام است.  مخلص کالم همین یک 
جمله است و تمام: به جاى گالیه هاى بى نتیجه و ناتمام، 

استعفا کنید و جان طرفین دعوا خالص!»/3338

آقاى نمکى، استعفا کنید و خالص!
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اصالح درختان گردو 
طرح بارورى درختان گردو با اصالح گونه هاى «سوزنى» 
از طریق پیوند با «پوســت کاغذى دیرگل» در استان 
اصفهان باموفقیت اجرا شد. احمدرضا رئیس زاده، مدیر 
امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با 
بیان اینکه امسال 1600 درخت گردو در استان اصفهان 
پیوند زده شــد گفت: تمام درختان پیوند زده شده بارور 
شدند و پیش بینى مى شــود این اقدام، عید نوروز سال 

آینده مورد استقبال باغداران بیشترى قرار بگیرد.

تعطیلى دوباره مراکز 
گردشگرى ناژوان

تمام مراکز تفریحى و گردشــگرى ناژوان در اســتان 
اصفهان دوباره تعطیل شد. مدیرطرح ساماندهى ناژوان 
گفت: بنا بر دستورالعمل هاى ابالغى براى پیشگیرى از 
شیوع ویروس کرونا، آکواریوم ناژوان، باغ پرندگان، موزه 
صدف ها، باغ خزندگان، باغ موزه پروانه ها و تله ســیژ 
تعطیل شد. سید رسول هاشــمیان با بیان اینکه تمامى 
ورودى هاى ناژوان نیز به روى خودرو ها مســدود شده 
است، افزود: از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون تمامى 
ورودى مراکز گردشگرى ناژوان و مجموعه ها به صورت 

مستمر ضدعفونى شده است.

کشف اسکناس هاى جعلى در 
اردستان

300 میلیون تومان اسکناس جعلى در اردستان کشف و 
توقیف شد. فرماندهى انتظامى شهرستان اردستان گفت: 
مأموران انتظامى این شهرستان در حین گشتزنى به یک 
دستگاه پژو 405 مشکوك شده و آن را متوقف کردند. 
سرهنگ غالمرضا هاشمى زاده افزود: در بازرسى از این 
خودرو 30 هزار برگ اسکناس صد هزار ریالى جعلى، یک 
دستگاه تشخیص اسکناس و یک برگ تراول جعلى 500 

هزار ریالى کشف و دو نفر دستگیر شدند.

اصالح شبکه فاضالب کوچه 
حسن خان 

عملیات اصالح شــبکه فاضالب کوچه حســن خان 
خیابان هشت بهشت انجام شد. الزم به توضیح است 
که این عملیات به طول 32 متر در مدت شش روز توسط 
پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره بردارى شبکه 
فاضالب آبفا منطقه یک اصفهان با لوله پلى اتیلن 250 
میلى متر انجام شد. گفتنى است با انجام این عملیات 
مشکل پس زدگى و نشت فاضالب در منازل واقع در این 

کوچه مرتفع شد./3348

گوشت به 130 هزار تومان 
رسید

نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: هرکیلو 
گوشت گوسفند 130 تا 132 هزار تومان و گوشت گوساله 
نیز در حدود 90 هزار تومان است؛ البته با این قیمت نیز 
قصاب ها سودى نخواهند کرد. عبدالرضا آقاجانى اظهار 
کرد: در حال حاضر هرکیلو گوشت گوسفند زنده بین 60 
تا 62 هزار تومان به فروش مى رســد و گوشت گوساله 
زنده نیز 45 تا 48 هزار تومان مورد معامله قرار مى گیرد.

تعیین تکلیف 
قراردادهاى غیر فعال

با تشــکیل هیئت حل اختالف قراردادي و داورى در 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 59 فقره 
از قرارداد واحدهاى غیرفعال موجود تعیین تکلیف شد 
و بر این اساس تعداد 35 فقره از قراردادهاي مطروحه 
در این جلسه منتج به فســخ قطعى و 24 فقره قرارداد 
اعطاي مهلت رأي صادر شد. محمد حسین براتى مدیر 
حقوقى و امور قراردادهاى شرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان با اعالم این خبر افزود: با ابالغ فسخ 
این تعداد پرونده، مســاحت 381740,59 متر مربع از 
زمین هاي صنعتى در شــهرك هاى صنعتى ســطح 
استان آزادسازى خواهد شــد که این زمین ها پس از 
انجام مراحل ادارى و قضایى به متقاضیان جدید واجد 

شرایط واگذار مى شود.

خبر

معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان از جمع آورى 
برگ هاى پاییزى از ســطح شــهر و همچنین آماده باش 
شهردارى براى رفع آبگرفتگى هاى احتمالى خبر داد و گفت: 
نیروهاى عملیاتى حوزه معاونت خدمات شهرى و اجرایى در 

آمادگى کامل هستند.
حسین امیرى اظهار کرد: با آغاز فصل هاى سرد سال و به 
منظور جلوگیرى از آبگرفتگى در پى بارش هاى احتمالى در  
شهر، معابر اصفهان پیش از وقوع بارش باران الیروبى شده 
و نیروهاى عملیاتى حوزه معاونت خدمات شهرى و اجرایى 
در آمادگى کامل هستند. وى با اشاره به شروع فصل خزان 
درختان گفت: با آغاز پاییز و افزایش شدید حجم ضایعات 

فضاى ســبز در مناطق 15 گانه و به منظور حفظ آراستگى 
و انضباط شهرى، در خصوص جمع آورى و نظافت شهرى 
اقدام خواهد شــد. معاون خدمات شهرى شهردار اصفهان 
ادامه داد: در سطح مناطق 15 گانه جهت تخلیه برگ هاى 
بارگیرى شده، چال برگ هایى احداث شده که محل دپو و 
تبدیل برگ ها به خاکبرگ خواهد بود که در سال هاى بعد 
مى توان از خاکبرگ حاصله در ایجاد و احیاى فضاى ســبز 
استفاده کرد. وى گفت: امسال نیز مانند سال هاى گذشته در 
یک تا دو معبر شاخص در سطح هر منطقه برگ هاى پاییزى 
به صورت مدیریت شــده جمع آورى نخواهد شد تا امکان 
بهره مندى شهروندان از زیبایى هاى فصل خزان مهیا شود.

مدیرکل نوسازى مدارس اســتان اصفهان با بیان اینکه 
اســتان اصفهان مدرسه کانکسى و ســنگى دارد گفت: 
در سطح استان، شــاهد مدارسى هســتیم که سرویس 
بهداشتى هاى ناایمن دارند و از آب لوله کشى نیز بهره مند 

نیستند. 
مهدى میربد در همایش خیرین مدرسه ســاز و مدرسه یار 
که در سالن جلسات آموزش و پرورش گلپایگان برگزار شد 
با بیان اینکه بخارى نفتى و مدارس خشت و گلى در سال 
گذشته از سطح اســتان جمع آورى شده، گفت: در استان 
اصفهان مدرسه کانکسى و سنگى داریم و مدرسه سنگى 
با سنگ هاى رودخانه به صورت غیر اصولى ساخته شده 

است. همچنین در سطح استان شاهد مدارسى هستیم که 
سرویس بهداشتى هاى ناایمن دارند و از آب لوله کشى نیز 

بهره مند نیستند.
میربد افزود: اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
به کمک خیرین به دنبال تهیه تبلت براى برخى از دانش 

آموزان است. 
وى تصریح کرد: اکنون دولت نمى تواند پروژه اى را شروع 
کند چرا که باید پروژه هاى نیمه تمام را به سرانجام برساند. تا 
حدود ده سال پیش ما اعتبارات تخریب و بازسازى در اختیار 
داشتیم اما اکنون این اعتبارات به حداقل رسیده و در مقابل، 

اتمام پروژه هاى خیرساز توسط دولت در اولویت قرار دارد.

وجود مدارس کانکسى و 
سنگى در استان اصفهان

همه  برگ هاى پاییزى از 
سطح شهرجمع نمى شود

جلسه ارزیابى عملکرد شش ماهه ذوب آهن اصفهان با 
حضور مدیرعامل و دیگر مدیران ارشد تاصیکو و مدیران 
شرکت ذوب آهن اصفهان به صورت ویدیو کنفرانس 30 

مهر ماه در اصفهان و تهران برگزار شد.
در این جلسه غالمرضا سلیمانى، مدیرعامل صدر تأمین 
گفت: گزارش عملکرد ذوب آهن نشــان دهنده برنامه 
ریزى، تعامل و فعالیت گسترده، دقت و شفافیت کارهاى 
این شرکت و تعامل و پاسخگویى مناسب مسئوالن آن 

است.
وى افزود: تولید و فروش ریل ملى و حذف زیان انباشته 
این شرکت در نیمه اول امسال على رغم مشکالت تأمین 
مواد اولیه و...، نمونه اى از دســتاوردها و موفقیت هاى 
بزرگ ذوب آهن است که منجر به اعتبار بخشى باالیى 

براى این شرکت است.

 مدیرعامل صدر تأمین با قدردانى از مدیران و کارکنان این 
شرکت، افزایش تولید مصوب و تولیدات محصوالت جدید 
با ارزش افزوده باال، صادرات خدمات فنى و مهندسى و 

توسعه بازار صادرات ذوب آهن را خواستار شد.
در این جلســه همچنین منصور یزدى زاده، مدیر عامل 
ذوب آهــن اصفهــان ضمن تشــکر از پیگیــرى ها و

حمایت هاى هلدینگ صدر تأمین، برنامه هاى شرکت 
در زمینه رشد کمى و کیفى تولید، توسعه صادرات، تأمین 
مواد اولیه، تأمین آب و برنامه راه اندازى کوره بلند شماره 

یک در آینده نزدیک را تشریح کرد.
وى اظهار کرد: میزان فروش ذوب آهن اصفهان در شش 
ماهه اول ســال جارى با افزایش 46 درصدى نسبت به 
مدت مشابه در ســال قبل به 75658 میلیارد ریال، سود 
خالص این شرکت در این مدت با افزایش 22 درصدى به 

5504 میلیارد ریال و سود عملیاتى این شرکت با افزایش 
10 درصدى به 8191 میلیارد ریال رسید.

در این جلســه گزارش عملکرد ذوب آهــن اصفهان در 
حوزه هاى تولید، خرید، فروش و صــادرات، پروژه ها و 
طرح هاى توسعه، اهم موفقیت ها و دستاوردهاى یکساله 
و همچنین مسائل نیروى انســانى آن مطرح شد و مورد 

تأیید قرار گرفت.
شایان ذکر است ذوب آهن اصفهان در شش ماهه منتهى 
به شهریور سال جارى براى هر سهم 89 ریال سود محقق 
کرد. این شرکت در مدت مشابه سال قبل 73 ریال سود 
براى هر سهم شناســایى کرده بود. علت اصلى افزایش 
22 درصدى سود در شــش ماهه اول سال 99 نسبت به 
مدت مشابه قبل را مى توان ناشــى از رشد 46 درصدى 

درآمدهاى آن دانست.

ذوب آهن اصفهان از زیان انباشته 
خارج شد

مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: این استان پس 
از تهران، رتبه دوم اهداى پالسماى بهبودیافتگان از 

کووید- 19 را با بیش از 805 واحد اهدایى دارد.
مجید زینلــى افــزود: اهــداى پالســما از خون 
بهبودیافتگان بیمارى کرونا از اردیبهشت در کشور 
و استان اصفهان آغاز شد که بر اساس آمار سازمان 
انتقال خون ایران از اول اردیبهشت تا بیست و هشتم 
مهر در کشور بیش از 9000 واحد پالسما اهدا شد و 

اصفهان رتبه دوم را در این زمینه دارد.
وى با بیان اینکه در زمان حاضر بــه طور میانگین 
در هر روز 20 تا 25 واحد پالســماى کووید- 19 در 
اصفهان اهدا مى شود، تأکید کرد: با توجه به افزایش 
موارد ابتال و بسترى بیماران داراى عالیم کرونا در 
بیمارستان هاى استان به ویژه در مهر امسال از همه 
بهبودیافتگان بیمارى کرونــا مى خواهیم که در امر 

خداپسندانه اهداى پالســماى خون خود مشارکت 
بیشترى داشته باشند.

زینلى با اشاره به اینکه اکنون هیچ ذخیره پالسماى 
کووید- 19 در اصفهان وجود ندارد و هر واحد اهدایى 
در کوتاه ترین زمان براى اســتفاده به مراکز درمانى 
متقاضى ارسال مى شود، تصریح کرد: اهدا کنندگان 
پالسماى کووید- 19 از اقشار مختلف مردم هستند 
و همچنان نیازمند یارى بیشــتر آنها به ویژه در این 

روزها هستیم.
وى با بیان اینکه میزان اهداى خون و پالســماى 
کووید- 19 پس از ماه هاى محرم و صفر و با ســرد 
شــدن هوا مقدارى کاهش یافت، خاطرنشان کرد: 
میزان ذخیره خون در استان اصفهان در زمان حاضر 
براى سه روز است درحالى که در شرایط طبیعى باید 

براى هفت روز باشد.

اصفهان رتبه دوم اهداى پالسماى کووید- 19 
در کشور را دارد

طى نشســتى تفاهمنامه همکارى مخابرات منطقه 
اصفهان و ستاد اقامه نماز استان به امضاى مسئولین دو 
مجموعه رسید. در این نشست، طرفین بر لزوم ترویج 
و توسعه فرهنگ انسان ساز نماز در جامعه و همچنین 
در بین خانواده بزرگ و متدین مخابرات استان تأکید 

کردند.
در ابتداى این دیدار، حجت االسالم و المسلمین ابراهیم 
رنجبر، مدیر ســتاد اقامه نماز اصفهان اظهار کرد: این 
تفاهمنامه در راســتاى عمل به آیات قرآن و به منظور 
تحقق بخشیدن به فرمایشــات مقام معظم رهبرى 
(مدظله العالى) به اجالسیه هاى سراسرى نماز منعقد 
شــده و از اهم موضوعات آن مى توان به اجراى طرح 

«روزبرگ شیعه» اشاره کرد. 
حجت االســالم والمســلمین محمد کیانى، رئیس 
شوراى فرهنگى مخابرات منطقه اصفهان نیز در زمینه 
ظرفیت هاى متقابل فرهنگى و چگونگى ارائه و ارسال 
«روزبرگ شــیعه» براى تمامى ائمه محترم جماعات 

مراکز ادارى و صنعتى استان نکاتى را ارائه کرده و افزود: 
این طرح از دوماه قبل در بیــن ائمه محترم جماعات 
مخابرات منطقه اصفهان در حال برگزارى اســت که 
با استقبال عمومى در خانواده بزرگ و متدین مخابرات 

استان روبه رو شده است. 
 سرپرست مخابرات منطقه اصفهان نیز در این دیدار در 
ترویج فرهنگ غنى اسالمى-ایرانى تأکید کرده و گفت: 
خرســندیم که در گام دوم انقالب و در راستاى تحقق 
بخشیدن به فرمایشــات مقام معظم رهبرى (مدظله 
العالى) امروز شــاهد انعقاد این تفاهمنامه همکارى در 
زمینه ترویج و توســعه اقامه نماز در جامعه هستیم که 
قطعاً تأثیر بسزایى در افزایش فرهنگ دینى و به تبع آن 
افزایش تعهد سازمانى در سطح استان خواهد داشت. 
ناصر مشایخى در پایان این نشست از آمادگى مخابرات 
منطقه اصفهان در راستاى تجهیز دفاتر ستاد اقامه نماز 
در سطح اســتان به امکانات مخابراتى به منظور بهره 

ورى بیشتر این ستاد خبر داد.

انعقاد تفاهمنامه همکارى مخابرات اصفهان و ستاد 
اقامه نماز استان 

رئیس پلیس فتاى اصفهان از دستگیرى فردى که با 
درج آگهى فروش لوازم جانبى موبایل در اینستاگرام و 
به بهانه فاصله گذارى اجتماعى اقدام به کالهبردارى از 

شهروندان مى کرد خبر داد.
سرهنگ ســید مصطفى مرتضوى اظهار کرد: در پى 
شــکایت یکى از شــهروندان مبنى بر اینکه با هدف 
سفارش لوازم جانبى موبایل در یک صفحه اینستاگرامى 
اقدام به پرداخت پنج میلیون ریال کرده و هیچ کاالیى 
براى او ارســال نشده بررســى موضوع در دستور کار 
این پلیس قرار گرفت. وى افزود: شــاکى در ایام نوروز 
تبلیغى را در یک صفحه اینســتاگرامى در زمینه خرید 
غیرحضورى لوازم جانبى موبایل مشاهده کرده و پس 
از سفارش کاال و واریز وجه به حساب فروشنده تاکنون 
هیچ کاالیى ارسال نشده و فروشنده پاسخگوى تلفن 

او نبوده است. وى عنوان کرد: با انجام اقدامات فنى و 
تخصصى در فضاى مجازى در نهایت کارشناسان موفق 
به شناسایى فرد کالهبردار و انتقال وى به مرکز پلیس 

فتاى اصفهان شدند.

کالهبردارى از شهروندان
 با فروش لوازم جانبى موبایل 

43 نفر از اخاللگران و دالالن بازار ارز در شــهر اصفهان شناســایى و 
دستگیر شدند.

در پى اشراف اطالعاتى و تالش هاى سربازان گمنام امام زمان (عج) در 
اداره کل اطالعات استان اصفهان، 43 نفر از دالالن و اخاللگران بازار 
ارز در شهر اصفهان بازداشــت و مقادیر قابل توجهى ارز خارجى از آنها 

کشف و ضبط شد.
این افراد با اقدامات خــالف قانون در بازار حقیقــى و مجازى از جمله 
معامالت فردایى و داللى عمده در بازار ارز ضمن ایجاد اخالل در بازار و 

افزایش کاذب قیمت ارز اقدام به کسب سود هاى نامشروع کردند.
مستندات و شواهد موجود حاکى از آن است که گردش مالى متهمان بالغ 
بر 50 هزار میلیارد ریال است، با توجه به سرنخ هاى به دست آمده افراد 
مرتبط در سایر استان ها شناسایى و دستگیرى آنان در دست اقدام است.

دستگیرى 43 اخاللگر ارزى
 در شهر اصفهان

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از انجام 45 
مأموریت امداد و نجات و امدادرسانى به 137 حادثه دیده توسط نجاتگران 

استان اصفهان در طول هفته منتهى به ایام پایانى ماه صفر خبر داد.
داریوش کریمى با بیان اینکه در طول این هفته، پوشــش امدادى 45 
حادثه انجام شده است به حوادث تحت پوشــش جمعیت هالل احمر 
اســتان در بازه زمانى نوزدهم لغایت بیست و ششم مهرماه اشاره کرد و 
افزود: در این بازه زمانى 20 حادثه جاده اى، 13 حادثه شهرى، 38 مورد 
خدمات حضورى، یک حادثه کوهستان و دو حادثه صنعتى و کارگاهى 
و یک حادثه طوفان توسط نیروهاى امدادى جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان پوشش داده شد.
کریمى در پایان عنوان کرد: 133 نیروى عملیاتى این جمعیت در قالب 43 
تیم عملیاتى با به کارگیرى 44 دستگاه خودروى امدادى و همراه داشتن 

تجهیزات الزم امدادى در عملیات هاى یادشده مشارکت داشته اند.

امدادرسانى به 137 حادثه دیده 
در استان

مراتب ثبت 9 اثر منقول فرهنگى تاریخى در فهرست 
آثار ملى ایران در دو نامه  از سوى وزیر میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى به استاندار اصفهان ابالغ 

شد. این 9 اثر عبارتند از:
منبر چوبى حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) باالده واقع 
در شهرستان آران و بیدگل، شهر نوش آباد، باالده، 
حســینیه حضرت ابوالفضل العباس (ع). منبر چوبى 
حسینیه امام حسین (ع) توده واقع در شهرستان آران 
و بیدگل، شهر نوش آباد، بلوار نیایش، توده، حسینیه 
امام حسین (ع).  درب مسجد سید محمدیه نایین واقع 
در شهرستان نایین، خیابان مسجد جامع، موزه مردم 
شناسى کویر نایین. کاسه سفالى، جام سفالى، کاسه 
پایه دار سفالى، لیوان سفالى، مهر سنگى استوانه اى، 
خمره تدفین، همگى واقع در شهرستان نطنز، شهر 
نطنز، روبه روى مجموعه تاریخى مسجد جامع، موزه 

باستان شناسى نطنز.

ابالغ مراتب ثبت ملى 9 اثر منقول
 به استاندار اصفهان

جانشین فرماندهى انتظامى استان، از مساعدت 
ویژه این فرماندهى به مناســبت هفته ناجا براى 
مشــموالن غایبى که هرچه زودتر خود را معرفى 

کنند خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر با اشاره به مساعدت 
ویژه به مناسبت هفته ناجا براى مشموالنى که بیش 
از یکسال از غیبت آنها گذشته گفت: در صورتى این 
افراد هرچه زودتر خود را معرفى کنند در نیروهاى 
مسلح استان اصفهان پذیرش و در همین استان نیز 
دوره آموزش و ادامه خدمت وظیفه عمومى خود را 

انجام خواهند داد.
وى با بیان اینکه عدم معرفى مشــموالن آنان را 
با محرومیت هاى اجتماعى همچون اســتخدام 
در دســتگاه هاى دولتى مواجه خواهد کرد، گفت: 
برابر قانون مؤسسات دولتى و غیر دولتى از قبیل، 
کارگاه هــا، کارخانه ها، شــرکت ها، بنــگاه ها، 

مغــازه ها و تعمیــرگاه ها چنانچه مبــادرت به به 
کارگیرى مشــموالن غایب کنند با جریمه هاى 
ســنگین روبه رو مى شوند. جانشــین فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان خاطر نشان کرد: مشموالنى 
که غیبت دارند و تا کنون نسبت به معرفى خود اقدام 
نکردند، این غیبت مانع از رســیدگى به درخواست 
معافیت پزشکى آنها نمى شود و اگر بیمارى خاصى 
دارند و براســاس آن واجد شرایط دریافت معافیت 
پزشکى مى شوند باید به دفاتر پلیس+10 مراجعه 
کرده و درخواســت خود را ثبت کنند. این مسئول 
انتظامى تصریح کرد: اگر مشمولى خداى ناکرده به 
بیمارى کرونا مبتال شده باشد تا زمانى که وضعیت 
وى به حالت عادى برگردد و بهبودى کامل را حاصل 
کند بایســتى مدارك پزشــکى خود را به معاونت 
وظیفه عمومى استان ارائه کند تا براى وى معافیت 

پزشکى موقت صادر شود.

مساعدت ویژه پلیس اصفهان
 براى مشموالن غایب

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: افراد با عالیم تنگى نفس و دیگر عالیم 
خفیف و متوسط کرونا به درمانگاه ها و مراکز 16 

ساعته بهداشت استان اصفهان مراجعه کنند.
بهروز کلیدرى افزود: این بیمــاران مى توانند 
با مراجعه به درمانگاه هاى حاد تنفســى شامل 
هشت درمانگاه بیمارســتانى، هشت درمانگاه 
غیر بیمارستانى و دیگر درمانگاه هاى مستقر در 
بیمارستان هاى شهرستان هاى استان اصفهان، 

ویزیت و در صورت نیاز، مجوز بسترى دریافت 
کنند.

وى گفت: این خدمــات در کنار خدمات عادى 
به بیماران در درمانگاه هاى اســتان اصفهان 

ارائه مى شود.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
افزود: همچنین 50 مرکز 16 ساعته به عنوان 
مراکز مراقب بیمارى هاى حاد تنفسى براى این 
منظور در استان اصفهان اختصاص یافته است.

مراجعه افراد با عالیم خفیف و متوسط کرونا 
به مراکز درمانى
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پوران درخشــنده، کارگردان ســینما درباره فیلم 
جدید خود چنین اطالع رسانى کرد: فیلم سینمایى 
«هیس! پسرها گریه نمى کنند» هم اکنون در حال 

پیش تولید است و به زودى انتخاب 
بازیگران آغاز خواهد شد و سپس 

فیلمبردارى را شروع مى کنم.
وى افــزود: تمام تــالش ما این 
اســت که تا پاییز به پایان نرسیده 
فیلمبردارى را به پایان رســانیم، 
چون با توجه به آغاز فصل سرما و 
شیوع بیمارى کرونا بهتر است کار 
تا زمستان نشده فیلمبردارى شود. 
درخشنده درباره بازیگران فیلمش 

هم توضیح داد: از بازیگران چهره در کار اســتفاده 
مى شود اما تا زمانى که قرارداد امضا نکرده ایم بهتر 

است گزینه اى را معرفى نکنم.

این کارگردان پیشکسوت گفت: جنس قصه فیلم 
جدیدم نظیر همان اتفاقى اســت که در «هیس! 
دخترها فریاد نمى زنند» شــاهدش بودیم. تالش 

کردم حرف جدیدى بزنم که تا به امروز گفته نشده 
است. به گفته وى، این فیلم احتماًال در تهران جلوى 

دوربین خواهد رفت.

پیش تولید «هیس! پسرها گریه نمى کنند» 
آغاز شد

در تصاویر زیر، «تام کروز»، ستاره 58 ساله هالیوودى را مى بینید که در شهر ونیز ایتالیا مشغول ضبط سکانس هاى اکشن تازه ترین فیلم اش «مأموریت 
غیرممکن 7» است. گویا هیچ مأموریتى براى تام کروز غیرممکن نیست و او اکثر سکانس هاى اکشن را خودش و بى نیاز از بدلکاران انجام مى دهد. کارى 

که تاکنون بارها و بارها در فیلم هایش تکرار کرده است.
مأموریت کامالً ممکن 

براى «تام کروز»!

حسن فتحى خبر تدوین فیلم «مست عشق» توسط 
طرف ترکیه اى را رد کرد.

چند روز پیش سهراب پورناظرى، سازنده موسیقى 
فیلم «مست عشق» اعالم کرد که فیلمبردارى این 
فیلم نیمه تمام مانده و به همین دلیل موسیقى آن 
هم بالتکلیف است. همین خبر که بازتاب زیادى نیز 
داشت باعث شد بهروز تشکر، خبرنگار صداوسیما 
با انتشار ســکانس هاى تازه اى از این فیلم از قول 
روابط عمومى سرمایه گذار ترك «مست عشق» 
اعالم کند که تدوین نهایى فیلم حســن فتحى به 
پایان رسیده و در آذرماه و هفته جهانى موالنا این 

فیلم پخش جهانى خواهد شد!
وى همچنین خبر داد: «مست عشق» به دو شکل 
سریال و فیلم ســینمایى تدوین شــده مذاکرات 
پخش ایران آن ادامه دارد. اما این موضوع واکنش 
تند حســن فتحى را به دنبال داشت که اعالم کرد 
هرگونه دخل و تصرف در تدوین و امور فنى فیلم 
بدون اطالع و هماهنگى و اجــازه از کارگردان و 
تهیه کننده و سرمایه گذار ایرانى فیلم فاقد وجاهت 

اخالقى و حرفه اى و واجد پیگرد قانونى است.
کارگردان فیلم سینمایى «مست عشق» با تأکید بر 
ناتمام بودن این اثر شایعه اکران آن در ترکیه را رد 

کرد و در قالب ویدیوى کوتاهى در این توضیحات 
آورده است:

«خبرى در فضاى مجازى مبنى بر آماده شــدن 
فیلم سینمایى "مست عشق" براى اکران منتشر 
شد. الزم اســت به عنوان ســازنده اثر اعالم کنم 
که این خبر به هیچ وجه صحــت ندارد زیرا حدود 
هشت سکانس از سکانس هاى مهم این فیلم هنوز 
فیلمبردارى نشده است و امیدواریم طى دو ماه آینده 
فیلمبردارى این ســکانس ها انجام شود. در علت 
تأخیر افتادن فیلمبردارى سکانس هاى باقیمانده 
عالوه بر اختالفات مالى بین سرمایه گذار ایرانى و 
ترکیه اى، شیوع بیمارى کرونا نیز بسیار مؤثر بوده 
است. لذا اعالم مى کنم تا زمان فیلمبردارى هشت 
سکانس باقیمانده، که سازندگان ایرانى فیلم به دلیل 
حفظ کیفیت اثر مصر هستند، هرگونه دخل و تصرف 
در تدوین و امور فنى فیلم بدون اطالع و هماهنگى و 
اجازه از کارگردان و تهیه کننده و سرمایه گذار ایرانى 
فیلم فاقد وجاهت اخالقى و حرفه اى و واجد پیگرد 
قانونى است. تأکید مى کنم خبر مطرح شده درباره 
فیلم "مست عشق" تا آنجایى که به من، تهیه کننده 
و سرمایه گذار ایرانى مربوط مى شود، شایعه اى بیش 
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بالتکلیفى «مست عشق» 
صداى کارگردان را هم درآورد

شبنم قلى خانى، بازیگر کشورمان با انتشار تصاویرى از بازى 
در سریال «بیگانه اى با من است» خبر از پایان کارش در 

این سریال داد.
این سریال به کارگردانى احمد امینى و آرش معیریان 
و تهیه کنندگى بهروز مفید ســال گذشته 
مقابل دوربین رفت و بــه زودى آماده 
نمایش مى شود. شــبنم قلى خانى 
کــه تجربه همــکارى بــا احمد 
امینى را در ســریال «اولین شب 
آرامش» داشت بار دیگر در سریال 

«بیگانه اى با من است» با این کارگردان همکارى کرد و بازى او در 
این سریال به پایان رسید.

این بازیگر کشورمان صفحه اینستاگرامش را با انتشار تصاویرى از 
سریال «بیگانه اى با من است» به روز کرد و نوشت: «امروز با نقشى 
خداحافظى کردم که یکسال و نیم با من زندگى کرد، تمام لحظات 
تلخ و شیرین "نساء" را زیستم و با او بزرگ تر و با تجربه تر شدم...»

شبنم قلى خانى در ســریال «بیگانه اى با من است» بازیگر نقش 
اصلى این سریال یعنى «نساء» است و در این سریال با هنرمندان 
سرشناس زیادى همبازى است. داستان سریال «بیگانه اى با من 
اســت» روایتى از جا زدن دخترى به نام «نساء» به عنوان عروس 

یک خانواده پولدار است و این روایت از جابه جایى یک خدمتکار با 
عروس خانواده با ماجراهاى زیادى همراه است.

سریال «بیگانه اى با من است» در دو فاز 35 و 10 قسمتى ساخته 
شده اســت و در مجموع حدود 45 قسمت اســت و احمد امینى 
کارگردانى 35 قسمت ابتدایى این سریال و آرش معیریان، کارگردان 

10 قسمت دوم این سریال است.
بازیگران سریال «بیگانه اى با من است» عبارتند از شبنم قلى خانى، 
پژمان بازغى، پوراندخت مهیمن، مهران رجبى، پرویز پورحسینى، 
امیریل ارجمند، مهدى فقیه، سوگل طهماسبى، دنیا مدنى، مهرداد 

ضیایى و...

فیلم هاى زیادى بــا محوریت زنان در دنیاى ســینما و 
تلویزیون ســاخته شــده است و شــخصیت اصلى این 
قصه ها زنانى هستند که از محبوبیت زیادى میان مردم 

برخوردارند. 
سریال «نجال» به کارگردانى خیرا... تقیانى پور یکى از 
آخرین سریال ها با محوریت زنان است که اخیراً از شبکه 
3 سیما به روى آنتن رفت. داستان این سریال که در سال 
58 مى گذرد روایت زندگى دخترى است به نام «نجال» 
که به یک پسر عاشق در اوضاع آشفته و نا امنى هاى آن 
سال ها وعده  مى دهد اگر پســر بتواند او را از مرز رد کند 
و به زیارت اربعین برســد، در قبال عشــقش به او پاسخ 
مثبت مى دهد. اما همه اینها در طول مسیر، دست خوش 

اتفاق هایى قرار مى گیرد. 
اما به جز «نجال»، ســریال هاى دیگــرى هم در طول 
دهه هاى گذشته از صدا و سیما پخش شده اند که داستان 
آنها حول یک شــخصیت زن مى چرخیده و نامش هم 

برگرفته از نام هاى زنانه بوده است.
رعنا

سریال «رعنا» محصول سال 1367، از اولین آثار داوود 
میرباقرى و با بازى گلچهره سجادیه، سعید نیک پور، بهزاد 

فراهانى، رؤیا تیموریان و پرویز پرستویى است.
خالصه داســتان این فیلم از این قرار است که «رعنا» 
به رغم مخالفت هاى برادرش «منصور»، با مردى به نام 
«دانایى» که دبیر آموزش و پرورش است، ازدواج مى کند. 
پس از چندى «دانایى» به علت شرکت در فعالیت هاى 
سیاسى دستگیر و روانه زندان و در نهایت کشته مى شود. 

پس از سال ها پسر «رعنا» که به شدت در حال مبارزه با 
رژیم پهلوى در سال 1357 است، در یک درگیرى خیابانى 
مفقود مى شود. «رعنا» و دخترش به دنبال یافتن او هستند 

که ماجرا هایى از گذشته دوباره زنده مى شود...
ریحانه

در سریال «ریحانه» با بازى زیبا بروفه، مرجان محتشم، 
رؤیا تیموریان و افسر اسدى، چهار رکن قصه را تشکیل 
مى دادند. مقدم سریال «ریحانه» را با موضوع گم شدن 
پدر و مادر یک دختر جوان به روى آنتن برد. این سریال 
ترکیبى از زندگى «ریحانه» و گذشــته پدر و مادر او بود 
که تحت تأثیر حکومت پهلوى ناچار به رها کردن دختر 

خردسال خود شدند.
وفا

سریال «وفا» مجموعه تلویزیونى به کارگردانى محمد 
حســین لطیفى و تهیه کنندگى منصور ســهراب پور و 
نویسندگى علیرضا افخمى و سید سعید رحمانى است که 
در سال 1385، هر شب براى اولین بار در شبکه 3 سیما 
پخش شد. «وفا» ترکیبى از داستان پلیسى، جاسوسى و 
رمانتیک بود و توانست هر قشر از جامعه را راضى نگه دارد.

نرگس
«نرگس» نام سریالى تلویزیونى به کارگردانى سیروس 
مقدم است. بدون هیچ شــکى، یکى از پرمخاطب ترین 
ســریال هاى تلویزیون بود. در واقــع «نرگس» اولین 
ســریال داســتانى بود که به صورت شــبانه روى آنتن 
مى رفت و بخش مهمى از موفقیت آن به همین مســئله 
برمى گشت. سیروس مقدم مســیر این سریال طوالنى 

شبانه را طورى طراحى کرده بود که به هیچ عنوان خسته 
کننده به نظر نمى رسید. زنده یاد پوپک گلدره به واسطه 
نقش «نرگس»، کامًال براى مخاطبان تلویزیونى شناخته 
شد. گلدره، در اوج محبوبیت نقش «نرگس»، از دنیا رفت 
و به همین دلیل، فوت او دل همه را به درد آورد. ســتاره 
اسکندرى، بازیگر بعدى «نرگس»، با وجود اینکه خیلى 
خوب در قالب نقش او قرار گرفت اما به عنوان یک مهره 

جایگزین، اثرگذارى قبل را نداشت.
ستایش

«ســتایش» مجموعه اى تلویزیونى در ســه فصل به 
کارگردانى سعید ســلطانى و به قلم سعید مطلبى است. 
یکى از موفق ترین سریال هاى تلویزیونى سال هاى اخیر 
بود. با اینکه به صورت هفتگى روى آنتن مى رفت، آنقدر 
مورد توجه قرار گرفته بود که در کوچه و خیابان همه راجع 
به آن حرف مى زدند. از همه مهمتر اینکه آن ســال اسم 

«ستایش» بیشترین فراوانى را در ثبت احوال داشت.
پریدخت

ســامان مقدم در سال 1386 ســریال «پریدخت» را به 
عنوان یک سریال مناسبتى براى شبکه 3 سیما ساخت. 
این ســریال داســتان زندگى «پریدخت» در سه مقطع 
زمانى از ســال 1314 تا 1334 را روایت مى کند. سریال 
به دلیل داستان و فضاســازى متفاوتى که داشت، مورد 

توجه قرار گرفت.
پروانه

«پروانه» نام یک مجموعه تلویزیونى است که از شبکه 3 
سیما پخش شد. این مجموعه به کارگردانى جلیل سامان 

ساخته شده  است. ســارا بهرامى، بازیگر نقش «پروانه» 
اولین حضورش را به عنوان بازیگر در این سریال تجربه 
کرد. او در نقش مقابل حامد کمیلى، کامًال به چشم آمد و 
باعث شد خیلى زود کارگردان هاى دیگر هم از او دعوت 

به همکارى کنند.
مدینه

«مدینه» نام مجموعه تلویزیونى به کارگردانى سیروس 
مقدم و به تهیه کنندگى زینب تقوایى اســت. در ایام ماه 
رمضان سال 93 از شبکه شــبکه یک سیما پخش شد. 
داســتان «مدینه» به طور کلى در ارتباط بــا زندگى و 

سختى هاى او پیش مى رفت.
کیمیا

«کیمیا» عنوان مجموعــه تلویزیونى بــه کارگردانى 
جواد افشار است. این مجموعه عالوه بر تهران، آبادان، 
خرمشهر و دیگر مناطق اســتان هاى جنوبى، در کشور 
گرجستان به ویژه پایتخت آن تفلیس نیز تصویربردارى 
داشت. «کیمیا» در 110 قسمت 50 دقیقه اى پخش شد.

مرضیه
سریال «مرضیه» ملودرامى خانوادگى و محوریت قصه 
آن مسئله مهم «انتخاب» بود. در این سریال بازیگرانى 
چون داریوش ارجمند، گوهر خیراندیش، مجید مظفرى، 
پژمان بازغى، امیرحســین صدیق، على اوجى، حسن 
زارعى، شیوا خسرومهر، نیلوفر شــهیدى و... به ایفاى 
نقش پرداختند. زنده یاد مــاه چهره خلیلى هم به عنوان 
نقش اصلى این سریال بازى  درخشانى از خود بر جاى 

گذاشت.

از «رعنا» تا «نجال»

سریال هایى که با نام یک دختر ماندگار شدند

خداحافظى شبنم قلى خانى با سریال «بیگانه اى با من است»

بهنوش بختیارى بازیگر سینما و تلویزیون عکسى 
از خود پیش از عمل بینى اش منتشر کرد. بختیارى 
که این عکس را در اینستاگرام خود منتشر کرده، از 

عمل بینى خود ابراز پشیمانى کرد!
او در این پســت اینســتاگرامى نوشــت: «خیلى 
پشیمونم. اینجا نوزده سالگیمه و اگه مى دونستم 

قراره بازیگر بشم هرگز عمل نمى کردم...»
این اولین بار نیست که بهنوش بختیارى از عمل 
بینى خود ابراز پشیمانى مى کند. او چند سال قبل 
هم تصویر دیگرى از خود پیش از عمل بینى اش 
منتشر کرده و از عمل خود ابراز پشیمانى کرده بود.

بهنوش بختیارى در زیر عکس قدیمى خود نوشته 
بود: «روزى روزگارى در نوجوانى من اشتباه بزرگى 
کردم و دلیلش احســاس خود کم بینى و نداشتن 
اعتماد به نفس بود. بینى نمى گویم فوق العاده، ولى 
متناسبم رو عمل کردم. هرگز فکر نمى کردم بازیگر 
بشم. االنم پشیمونم و به همه مى گم صورتى که 
خدا بهتون داده زیباترین حالتشــه. چهره خودتو، 
وجود خودتو دوست داشته باش. هر چیزى اصلش 
بهتره. مخصوصــًا بازیگر اصًال نباید دســت به 

صورتش بزنه...»
بختیارى در سال 87 هم در مصاحبه اى به ماجراى 
عمل بینى خود و تــب جراحى زیبایــى در ایران 

پرداخته بود.
بختیارى در این مصاحبه گفته بود: «من هم مثل 
بیشتر خانم هاى ایرانى که به جراحى زیبایى عالقه 
دارند، زمانى که 19 سالم بود بینى ام را عمل کردم. 
به هر حال تب جوانى بود و من هم آن موقع دوست 
داشتم که بینى سرباال داشته باشم! البته زمانى که 
من جراحى زیبایى را انجام دادم، هنوز بازیگر نبودم 
و اصًال هم قصد بازیگرى نداشــتم و فقط به دلیل 
اینکه عمل بینى مد شده بود این کار را انجام دادم! 

تقریباً یکسال بعد هم پشیمان شدم.»

ندامت براى بار سوم

بهنوش بختیارى: خیلى پشیمانم 
بینى ام را عمل کردم!
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( آگهى ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك مهردشت)
 ا- برابر راى شــماره 139960302177000474  مورخــه 1399/05/29  هیأت قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم 
خدیجه محمد بیگى دهقى فرزند کرمعلى به شماره شناسنامه 126 نجف آباد و شماره ملى 
1092036830 در ششدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 2095 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 22 / 239 متر مربع انتقالى از مالک رسمى 

خانم میترا احمدى جم محرز گردیده است.
2- برابر رأى شــماره 139960302177000581 مورخــه 1399/06/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
مهدى عسگرانى دهقى فرزند على اکبر به شــماره شناسنامه 211 نجف آباد و شماره ملى 
1092033300 در ششدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 1875 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 174/32 متر مربع انتقالى از مالک رسمى 

على میرزائى محرز گردیده است
3-برابر رأى شــماره 582 139960302177000 مورخــه 1399/06/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم 
مینا تراشــنده دهقى فرزند عباسعلى به شــماره شناســنامه 126 نجف آباد و شماره ملى 
1092367225 در ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى از پالك 2181 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 04 / 291 متر مربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

رضا کالنترى محرز گردیده است.
4- برابر رأى شــماره 139960302177000472 مورخــه 1399/05/29  هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
على محمد کوهســتانى فرزند رضا على به شماره شناســنامه 24 نجف آباد و شماره ملى 
1091854858 در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 1850 فرعى واقع دردهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 60 / 348 متر مربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

عزت علینقیان دهقى محرز گردیده است.
5- برابر رأى شماره 566 139960302177000 مورخه 24/ 06 / 1399 هیأت قانون تعیین 
تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى محمد على 
مباشرى دمنه فرزند یداله به شماره شناسنامه 19 فربدن و شماره ملى 1159794677 در 
ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك  564 فرعى واقع در روستاى اشن 9 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 83 / 347  متر مربع انتقالى از مالک رسمى آقاى بهمن 

ناظمى محرز گردیده است
6- برابر راى شــماره 565 139960302177000 مورخــه 24/ 06 / 1399 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
حسن مباشــرى دامنه فرزند محمد على به شماره شناســنامه 9 نجف آباد و شماره ملى 
1092024522 در ششدانگ یکباب خانه بر روى قســمتیى از پالك 572 فرعى واقع در 
روستاى اشن 9 اصلى پخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 35 / 396 متر مربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى اکبر حداد اشنى محرز گردیده است
7- براى راى شماره 139960302177000469 مورخه 29/ 05 / 1399هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى رضا 

خسروى دهقى فرزند حسین به شماره شناسنامه 19 نجف آباد وشماره ملى
1092017518 در ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى از پالك 2020 فرعى واقع  در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 50 / 276 متر مربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

حسین احمدى دهقى محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 139960302177000423 مورخه 12 / 05 / 1399 هبات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى محمد 
خدابخشى فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 74 نجف آباد و شماره ملى 1092010483 
در ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1191 فرعى واقع دردهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 20 / 209 متر مربع انتقالى از مالک رسمى آقاى رضا 

خدابخشى و خانم زهرا مومنى محرز گردیده است. 
9- برابر راى شماره 139960302177000425 مورخه 13/ 05 / 1399 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم زینب راعى 
دهقى فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 242 نجف آباد و شماره ملى 1091836647 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 1191 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 92 /192 متر مربع انتقالى از مالک رسمى 
عبدالوهاب اسماعیلى محرز گردیده است. 10- برابر راى شماره 139960302177000424 
مورخه 13 / 05 / 1399 هیأت قانون تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى غالمحسین خدابخشى فرزند على به شماره شناسنامه 
3480 نجف آباد و شماره ملى 1090551916 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثى برروى قسمتى از پالك 1191 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 92 / 192 متر مربع انتقالى از مالک رسمى محمد خدابخشى محرز گردیده است.

11- برابر راى شــماره 139960302177000563 مورخه 23 / 06 / 1399 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم 
لیال نمازى فرزند اصغر به شماره شناسنامه 778 نجف آباد و شماره ملى 1092341471 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى قسمتى از پالك 2004 فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 56 / 201 متر مربع انتقالى از مالک 

رسمى حسینعلى صداقت و اکرم راعى محرز گردیده است.
12- برایر راى شــماره 562 139960302177000 مورخه 23/ 06 / 1399 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکاته وبالمعارض آقاى رضا 
عبدالرضائى فرزند حیدر على به شماره شناسنامه 46 نجف آباد و شماره ملى 1092045228 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 2004 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 201/56 متر مربع انتقالى از مالک 

رسمى حسینعلى صداقت و اکرم راعى محرز گردیده است.
13- برابر رأى شــماره 139960302177000573 مورخه 27 / 06 / 1399 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
حســنعلى صادقى دهقى فرزند خلیل اهللا به شماره شناســنامه 4 نجف آباد و شماره ملى 
1091950725 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه و مغازه متصله احداثى بر روى 
قســمتى از پالك 141 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 

183/35 متر مربع انتقالى از مالک رسمى آقاى براتعلى هاشمى محرز گردیده است.
14- برابر رأى شــماره 139960302177000574 مورخه 27 / 06 / 1399 هبات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکاته وبالمعارض خانم 
زهرا هاشــمى دهقى فرزند محمد على به شماره شناســنامه 35 نجف آباد و شماره ملى 
1091998140 در سه دانگ  مشاع از ششدانگ یکبابخانه و مغازه متصله احداثى  بر روى 
قســمتى از پالك 141 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 

183/35 متر مربع انتقالى از مالک رسمى آقاى براتعلى هاشمى محرز گردیده است
15- برابر رأى شــماره 139960302177000475 مورخه 30 / 05 / 1399 هیأت قانون 
تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى جواد 
یوسفى اشنى فرزند على به شماره شناسنامه 218 نجف آباد و شماره ملى 1092346996 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى ششدانگ  پالك 52 فرعى واقع 
در روستاى اشن و اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 30 / 192 متر مربع انتقالى از 

مالک رسمى ولى اله اسالمى اشنى محرز گردیده است.
16- برابر رأى شــماره 139960302177000476 مورخه 30 / 05 / 1399 هیات  قانون 
تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم زهرا 
رستمى زاده اشنى فرزند مرتضى به شماره شناسنامه و شماره ملى 1080369406 نجف آباد 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى برروى ششدانگ پالك 52 فرعى واقع 
در روستاى اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 30 / 199 متر مربع انتقالى از 

مالک رسمى ولى اله اسالمى اشنى محرز گردیده است.

 17- برابر رأى شــماره 139960302177000478 مورخه 30 / 05 / 1399 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى وساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض آقاى 
ناصر محبى اشنى فرزند حسن به شماره شناسنامه و شماره ملى 1080042695 نجف آباد 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 294 فرعى واقع 
در روستاى اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 263/42 متر مربع انتقالى از 

مالک رسمى محمد على نظرى اشنى محرز گردیده است.
 18- برابر رأى شماره 139960302177000477 مورخه 30 / 05 / 1399  هیأت قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه وبالمعارض خانم 
زهرا یوسفى اشنى فرزند على به شماره شناسنامه و شماره ملى 1080449035 نجف آباد 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه احداثى بر روى قسمتى از پالك 294 فرعى واقع 
در روستاى اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 42 / 263 متر مربع انتقالى از 

مالک رسمى محمد على نظرى اشنى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
وبرحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیأت مبنى بر تأیید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خودرابه این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشدوصدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 19 / 07 / 1399 تاریخ 
انتشار نوبت دوم: دو شنبه 05 / 08 / 1399 م الف:1013239-محمد على ناظمى-سرپرست 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/7/147 
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 مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشــود 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،دادخواســت 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 شــماره   139960302026011270   مــورخ  1399/05/07   خانم منیژه نژاد 
مظاهري به شناسنامه شماره 9 کدملی 1291414681 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 209,90 مترمربع از پالك شماره 61 فرعی از15179 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
2 – راى شماره   139960302026011050   مورخ  1399/05/06   خانم اکرم قاسمی رزوه 
به شناسنامه شماره 0 کدملی 5750009777 صادره فریدن فرزند علی  بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 70,18 مترمربع از پالك شماره 82 فرعی از14874 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود اعظمى
3 – راى شماره   139960302026007730   مورخ  1399/04/16   آقاي رسول کمالی 
به شناسنامه شماره 11891 کدملی 1282901737 صادره اصفهان فرزند قدرت اهللا نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 109,95 مترمربع پالك شماره 654 فرعی از99 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسماعیل روحانى اصفهانى 
4 – راى شــماره   139960302026007904   مورخ  1399/04/17   آقاي غالمحسین 
هادي زاده دستجردي به شناسنامه شماره 1462 کدملی 1286562945 صادره اصفهان 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 185 مترمربع پالك شماره 41 فرعی 
از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى جعفرامیدیان 
5 – راى شماره   139860302026022212   مورخ  1398/12/19   آقاي مصطفی دلوي 
اصفهانی به شناسنامه شماره 4984 کدملی 1293272485 صادره اصفهان فرزند رسول 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91,08 مترمربع از پالك شماره 2 فرعی از15177 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالکین رسمى نعمت اله و صدیقه ریاضى هراتمه
6 – راى شماره   139860302026021645   مورخ  1398/12/05   آقاي فرامرز بیگلري به 
شناسنامه شماره 1685 کدملی 1818174553 صادره آبادان فرزند اکبر بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونى به مســاحت 152,57 مترمربع از پالك شماره  13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
7 – راى شماره   139960302026010306   مورخ  1399/04/31   خانم مرضیه زراعتی 
اصفهانی به شناســنامه و کدملی 1270804898 صادره اصفهــان فرزند احمد بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 121,20 مترمربع پالك 13561 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر زراعتى
8 – راى شماره   139960302026000170   مورخ  1399/01/19   خانم بدري میرشمسی 
به شناسنامه شماره 45329 کدملی 1281550248 صادره اصفهان فرزند سید علی نسبت 
به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91,30 مترمربع از پالك 15178 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
9 – راى شماره   139960302026000173   مورخ  1399/01/19   خانم فرح آقاجوهري 
به شناسنامه و کدملی 1273210824 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91,30 مترمربع از پالك 15178 اصلی واقع در اصفهان 

بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
10 – راى شماره   139960302026007729   مورخ  1399/04/16   آقاي اصغر رحیمی 
خوراسگانی به شناسنامه شــماره 511 کدملی 1286624428 صادره اصفهان فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 230,98 مترمربع پالك شماره 13888 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
11 – راى شــماره   139960302026011886   مورخ  1399/05/13    آقاي حجت اله 
مختاري به شناسنامه شماره 1042 کدملی 1286008891 صادره اصفهان فرزند علی بخش 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151,50 مترمربع پالك 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى على رجب زاده
12 - راى شــماره   139860302026022584   مورخ  1398/12/21  و  راى اصالحى 
شــماره   13996030202608785   مورخ  1399/04/23  آقاي مهدي ســلطانی رنانی 
به شناسنامه شــماره 76 کدملی 1290177147 صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 143,76 مترمربع از پالك شماره 6 فرعی از 13929  
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم تاجماه شیرانى
13 - راى شــماره   139860302026022248   مورخ  1398/12/20  و  راى اصالحى 
شــماره   139960302026006661   مورخ  1399/04/04  اقاى هوشنگ فیناستیان به 
شناســنامه شــماره 43101 کدملی 1280856602 صادره اصفهان فرزند على  نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 19,22 مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى رحمت اله شهسوارى
14 -  راى شماره   139860302026018483   مورخ  1398/11/02  آقاي کیوان گلکار به 
شناسنامه شماره 785 کدملی 1141278278 صادره خمینی شهر فرزند محمد علی بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 557,37 مترمربع از پالك شماره 161 
فرعی از 412 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
15 -  راى شماره   139860302026018482   مورخ  1398/11/02  آقاي شهرام گلکار 
به شناسنامه شــماره 874 کدملی 1141712083 صادره خمینی شهر فرزند محمد علی 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 557,37 مترمربع از پالك 
شماره 161 فرعی از 412 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
16 -  راى شــماره   139960302026007785   مــورخ  1399/04/17   آقاي نعمت اله 
فرهادي اورگانی به شناسنامه شماره 357 کدملی 4650318122 صادره بروجن فرزند ناصر 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131,29 مترمربع پالك شماره 15178 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن امیدیان
17 -  راى شــماره   139960302026007811   مــورخ  1399/04/17   آقاي محمود 
یوسفی به شناسنامه شماره 1512 کدملی 1286837200 صادره اصفهان فرزند علی محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137,10 مترمربع پالك شماره 111 فرعی 
از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى ذبیحى
18 -  راى شــماره   139960302026007709   مورخ  1399/04/16   خانم زهرا باطنی 
پور به شناسنامه شماره 70362 کدملی 1282444700 صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان ومغازه متصله به مساحت 97,86 مترمربع پالك شماره 44 
فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
19 -  راى شــماره   139960302026006970   مورخ  1399/04/14   آقاي محمد فرید 
نسب به شناسنامه شــماره 23 کدملی 1287622127 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به چهاردانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 213,60 مترمربع پالك 
شماره 146 فرعی از14039 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
20 -  راى شــماره   139960302026006971   مورخ  1399/04/14   خانم عصمت بابا 
محمدي به شناسنامه شماره 30152 کدملی 1282229060 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 213,60 مترمربع پالك 
شماره 146 فرعی از14039 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
21 -  راى شــماره   139960302026007939   مورخ  1399/04/18   آقاي شعبانعلی 
کریمی موگوئی به شناسنامه شماره 61622 کدملی 1281713244 صادره اصفهان فرزند 
محمد علی نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205,10 
مترمربع پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد على 

کریمى موگوئى
22 -  راى شــماره   139960302026007940   مــورخ  1399/04/18   آقاي قربانعلی 
کریمی موکوئی به شناسنامه شــماره 2642 کدملی 1282986112 صادره خمینى شهر 
فرزند محمد علی نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205,10 
مترمربع پالك شــماره 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدعلى 

کریمى موگوئى
23 -  راى شماره   139960302026011705   مورخ  1399/05/11   آقاي محمد حسین 
آقائی به شناسنامه شــماره 374 کدملی 1288779399 صادره اصفهان فرزند حیدر قلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 472 فرعى از 
14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
24 -  راى شــماره   139960302026007701   مورخ  1399/04/16   آقاي سید سعید 
حسینی به شناسنامه شماره 328 کدملی 1218722169 صادره گلپایگان فرزند سیدمیرزا 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102,52 مترمربع پالك شماره 27 فرعی از15177 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا امیدیان
25 -  راى شــماره   139960302026007726   مــورخ  1399/04/16   خانم ســمیه 
جمشیدي زاده به شناسنامه شــماره 1677 کدملی 1289624951 صادره اصفهان فرزند 
علی اصغر نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 263,40 مترمربع 
پالك شــماره 494 فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
26 -  راى شماره   139960302026007727   مورخ  1399/04/16   آقاي احمد شاکري 
کوپائی به شناسنامه شماره 328 کدملی 5659397026 صادره کوهپایه فرزند تقی نسبت 
به دودانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 263,40 مترمربع پالك شماره 494 
فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
27 -  راى شماره   139960302026007728   مورخ  1399/04/16    آقاي ناصر رجالی 
به شناسنامه شــماره 1531 کدملی 1286506514 صادره اصفهان فرزند هادي نسبت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263,40 مترمربع پالك شماره 494 فرعی 
از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
28 -  راى شــماره   139960302026009785   مورخ  1399/04/29   آقاي اسماعیل 
ابراهیمی به شناسنامه شماره 942 کدملی 1287091921 صادره اصفهان فرزند علیرضا 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 54,60 مترمربع پالك شماره 231 فرعی از14915 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى مهاجرانى
29 -  راى شماره   139960302026011658   مورخ  1399/05/11   آقاي محمد یعقوبی 
به شناســنامه شــماره 28 کدملی 5129856384 صادره دهاقان فرزند علمدار نسبت به 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 115,87 مترمربع پالك شماره 
15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارعى خوابجانى
30 -  راى شماره   139960302026011660   مورخ  1399/05/11   خانم کبري یعقوبی 
به شناسنامه شــماره 37 کدملی 5129890442 صادره دهاقان فرزند عباسعلی نسبت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 115,87 مترمربع پالك شماره 
15182,4 و15182 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارعى خوابجانى
31 -  راى شماره   139960302026011699   مورخ  1399/05/11   خانم شهال رفیعی 
به شناسنامه شــماره 2843 کدملی 1285996992 صادره اصفهان فرزند صفر نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 244,02 مترمربع پالك شماره 15182 اصلی واقع 
در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن امین الرعایا
32 -  راى شماره   139960302026011311   مورخ  1399/05/07   آقاي حسین حیدري 
قراآن به شناسنامه شــماره 73549 کدملی 1281834815 صادره اصفهان فرزند مسعود 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240 مترمربع از پالك 
شماره 6 و 5 و 4 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
33 -  راى شماره   139960302026011310   مورخ  1399/05/07    آقاي احمد حقایق 

اصفهانی به شناسنامه شــماره 225 کدملی 1285786599 صادره اصفهان فرزند مهدي 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240 مترمربع از پالك 
شماره 6 و 5 و 4 فرعی از15177 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
34 -  راى شــماره   139960302026009758   مورخ  1399/04/28   خانم اکرم آتشی 
به شناسنامه شــماره 3285 کدملی 1285937198 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 164,75 مترمربع پالك شماره 67 فرعی از99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
35 -  راى شــماره   139960302026011770   مــورخ  1399/05/11   آقاي مصطفی 
عسگري به شناسنامه شماره 2 کدملی 6189731694 صادره ساوه فرزند مجتبی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 166,70 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
36 -  راى شماره   139960302026011772   مورخ  1399/05/11   آقاي فرهاد عسگري 
به شناسنامه شماره 2283 کدملی 1292732741 صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 166,70 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
37 -  راى شماره   139960302026008813   مورخ  1399/04/23   خانم محترم شریفی 
جندانی به شناسنامه شماره 4 کدملی 1291872371 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 34,73 مترمربع پالك شماره 2053و2054 فرعی 
از14874 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
38 -  راى شماره   139960302026007846   مورخ  1399/04/17   آقاي قاسم نجفی 
به شناسنامه شماره 693 کدملی 4171678145 صادره الیگودرز فرزند محمدنبی نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 223 مترمربع پالك شماره 11 فرعی از452 اصلی واقع در 
اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى قنبر زراعتکار
39 -  راى شماره   139960302026007885   مورخ  1399/04/17   آقاي عباس قلمزن 
به شناسنامه شماره وکدملی 1276269315 صادره عراق فرزند سعید نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 13,68 مترمربع پالك شماره 16 فرعی از15179 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى میرزا مسعودخان شیروانى
40 -  راى شــماره   139960302026011800   مورخ  1399/05/12   آقاي محمدرضا 
شفیعی به شناسنامه شماره 17 کدملی 5499784310 صادره نجف آباد فرزند نصراله نسبت 
به یازده حبه ویک- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششــدانگ یکباب ساختمان به 
استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 113,60 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 نصراله شفیعى
41 -  راى شماره   139960302026011835   مورخ  1399/05/12   خانم ریحانه شفیعی 
به شناسنامه شماره 264 کدملی 5499249075 صادره تیران و کرون فرزند نصراله نسبت 
به پنج حبه وهفت- ســیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششــدانگ یکباب ساختمان به 
استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 113,60 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 نصراله شفیعى
42 -  راى شماره   139960302026011838   مورخ  1399/05/12   آقاي قاسم شفیعی 
به شناسنامه شــماره 3 کدملی 5499811296 صادره تیران و کرون فرزند نصراله نسبت 
به یازده حبه ویک- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششــدانگ یکباب ساختمان به 
استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 113,60 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 نصراله شفیعى
43 -  راى شماره   139960302026011842   مورخ  1399/05/12   آقاي محمدحسین 
شفیعی به شناسنامه شماره 3 کدملی 5499794936 صادره نجف آباد فرزند نصراله نسبت 
به یازده حبه ویک- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششــدانگ یکباب ساختمان به 
استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 113,60 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 نصراله شفیعى
44 -  راى شماره   139960302026011845   مورخ  1399/05/12   خانم اشرف شفیعی 
به شناسنامه شــماره 74255 کدملی 1281842788 صادره اصفهان فرزند نصراله نسبت 
به پنج حبه وهفت- ســیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششــدانگ یکباب ساختمان به 
استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 113,60 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 نصراله شفیعى
45 -  راى شماره   139960302026011852   مورخ  1399/05/12   خانم صدیقه شفیعی 
به شناسنامه شــماره 8 کدملی 5499776415 صادره تیران و کرون فرزند نصراله نسبت 
به پنج حبه وهفت-ســیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششــدانگ یکباب ساختمان به 
استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 113,60 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 نصراله شفیعى
46 -  راى شماره   139960302026011855   مورخ  1399/05/12   آقاي علیرضا شفیعی 
به شناسنامه شماره 35 کدملی 5499871401 صادره نجف آباد فرزند نصراله نسبت به یازده 
حبه ویک- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 113,60 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 نصراله شفیعى
47 -  راى شماره   139960302026011858   مورخ  1399/05/12   خانم زهرا شفیعی به 
شناسنامه شماره 9 کدملی 5499848475 صادره نجف آباد فرزند نصراله نسبت به پنج حبه 
وهفت- سیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 113,60 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 نصراله شفیعى
48 -  راى شماره   139960302026011862   مورخ  1399/05/12   خانم زهره شفیعی 
به شناســنامه شــماره 132 کدملی 5499965961 صادره نجف آباد فرزند نصراله نسبت 
به پنج حبه وهفت- ســیزدهم حبه مشاع از هفتادودوحبه ششــدانگ یکباب ساختمان به 
استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 113,60 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 نصراله شفیعى
49 -  راى شماره   139960302026010245   مورخ  1399/04/31   آقاي حسن نیسانی 
به شناسنامه شماره 2874 کدملی 1287144772 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 41,05 مترمربع پالك شماره 13879 اصلی واقع در اصفهان 
بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى اقاى رضا ناعم
50 -  راى شماره   139960302026010154   مورخ  1399/04/30   خانم معصومه حبیبی 
دره ساري به شناسنامه شــماره 6647 کدملی 1159015740 صادره فریدن فرزند محمد 
جواد نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 128,67 مترمربع پالك شماره13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى خانم افتخار صرامى
ادامه در صفحه 7
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ادامه از صفحه 6
51 - راى شــماره   139860302026011602   مورخ  1398/07/28  آقاي یداله نوروزي 
به شناسنامه شــماره 57 کدملی 5129746554 صادره سمیرم سفلی فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 154,50 مترمربع پالك شــماره 14986 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
52 -  راى شماره   139860302026022586   مورخ  1398/12/21  خانم فاطمه اهللا وکیل 
جزي به شناسنامه شماره 9 کدملی 5110450145 صادره برخوار و میمه  فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141,47 مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
53 -  راى شــماره   139960302026011883   مورخ  1399/05/13   آقاي غالمحسین 
خانعلی زفره به شناسنامه شماره 43 کدملی 5659591061 صادره کوهپایه فرزند محمدعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 162 مترمربع پالك شماره 135 فرعى از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
54 -  راى شماره   139960302026011920   مورخ  1399/05/13   خانم ازهار میرخلف زاده 
به شناسنامه شماره 20457 کدملی 4722377944 صادره کنسولى عراق فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 109,764 مترمربع پالك شماره 14477 اصلی واقع در 
اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
55 -  راى شــماره   139960302026007949   مورخ  1399/04/18   خانم فاطمه مطلبی 

فشارکی به شناسنامه شماره 1293 کدملی 1287354297 صادره اصفهان فرزند تقی نسبت به 
یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 247,55 مترمربع پالك شماره 
127 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
56 -  راى شــماره   139960302026007951   مورخ  1399/04/18   خانم فاطمه مطلبی 
فشارکی به شناسنامه شماره 2288 کدملی 1292415649 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 247,55 مترمربع پالك شماره 
127 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
57 -  راى شــماره   139960302026007953   مورخ  1399/04/18   قاي محسن مطلبی 
فشارکی به شناسنامه شماره 188 کدملی 1288171315 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به 
یک دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 247,55 مترمربع پالك شماره 
127 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
58 -  راى شماره   139360302026026198   مورخ  1393/12/27   آقاي اکبر رضائی راد 
به شناسنامه شماره 32 کدملی 5659563910 صادره اصفهان فرزند عباسقلی در ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت 131,10 مترمربع پالك شماره 129 فرعی از 14915 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسین زارعى

بدیهى است در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1399/07/20 -تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/08/05. م 
الف  :1015201-1399206032   شماره ثبت در دبیرخانه -محمد على فالح -رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/7/152
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302012000477 تاریــخ: 1399/06/16 برابــر راى شــماره 
139960302012000460 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى اســد طاهرى دمنه فرزند مسیب بشماره شناسنامه 
1593 صادره از فریدن در یک قطعه زمین مزروعى با حق الشرب از چاه عمیق طبق 
قانون توزیع عادالنه آب ها و تاسیســات گلخانه به مســاحت 95. 148074 مترمربع 
مفروز و مجزى شــده از پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع در اراضى مزروعى قهیز دامنه 
خریدارى از مالک رسمى خانم زهره طاهرى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 99/8/5 تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 99/8/20 م الف:  1028285 موســى الرضا امامى- رئیس ثبت اسناد و امالك 

فریدن/7/203
ابالغ افراز

شــماره نامه :139985602006006848 تاریخ ارســال نامه : 1399/07/28 آگهى 
افراز پالك 159/2048 براســاس تقاضاى آقاى ابراهیم و خانمهــا خدیجه و زینب 
همگى کارگــر تیمارى وراث مرحوم کرمعلــى تیمارى مبنى بر افراز مالکیت ســهم 
االرث خود را از پالك 159/2048 واقع در خمینى شهر بخش چهارده ثبت اصفهان، 
چون مخاطبین در مرحله اول ابالغ شناسائى نشــده اند  و وکیل متقاضیان طى وارده 
139921702006011424- 1399/07/28 اعالم نموده اســت نشانى جدیدى از 
مخاطبین در دسترس نیســت لذا بدینوســیله به کلیه مالکین یا وراث احتمالیشان به 
شــرح ذیل 1-ابوالفضل کارگرتیمارى فرزند کرمعلى 2-جواد کارگر تیمارى  فرزند 
کرمعلى 3- فاطمه جعفرى هرســتانى فرزند نوروز على و هر کسى که به نحوى قائل 
به وجود حقى در پالك مذکور مى باشــد ابالغ میگردد . مورخ 1399/08/20 ساعت 
12 ظهر نماینده ثبت و نقشه بردار ثبت در محل وقوع ملک حاضر بوده و عدم حضور 
شما مانع رســیدگى نخواهد بود لذا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه آگهى میشود تا 
ذینفع جهت پیگیرى هاى مربوطه اقدام نماید. تاریخ انتشــار 1399/08/05 م الف : 
1029496-نبى اله یزدانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر از طرف 

سید امیر حسین حسن زاده/8/100

آگهى تغییرات
شــرکت فنــى مهندســى داده پرداز 
انرژى نقش جهان ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 51283 و شناســه ملى 
10260699070 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/07/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد دهدار 
کدملــى1293177245 و مریم دهدار 
کدملــى1270722891 و جواد دهدار 
کدملى1911146599 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخــاب گردیدنــد. بابــک خانجانى 
کدملى6219869842 و محترم نریمى 
نژاد کدملــى1910951031 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1021651)

آگهى تغییرات
شــرکت نو اندیشــان پرتو پارس آریا 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
56846 و شناسه ملى 14006119609 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/22 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : على امین کدملى 0521008158 
بعنوان رئیــس هیات مدیــره و مهدى 
صادق زاده بــه کدملى 1291963383 
بعنوان مدیرعامل(خارج ازاعضاء هیات 
مدیره) و فخرالســادات حســن دخت 
کدملــى1286555906 بعنوان نائب 
رئیس هیات مدیــره و مرضیه مالباقرى 
کدملــى1271713683 بعنوان عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت 
معتبر اســت. 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 (1021653)

تاسیس
شرکت سهامى خاص رخ بافت نوین سپاهان درتاریخ 1399/07/22 به شماره ثبت 65860 به 
شناسه ملى 14009510470 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیــت :تهیه،تولید،توزیع و پخش انواع پارچه پرده 
اى،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،تامین نیروى انسانى موقت،اخذ وام و تسهیالت 
از بانکها و موسسات در راستاى تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان کرارج ، روســتا حیدرآباد، محله ندارد ، خیابان اصفهان زیار ، 
بن بست قمربنى هاشم ، پالك 974 ، طبقه همکف کدپستى 8166116991 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت اســت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
99/340715 مورخ 1399/07/15 نزد بانک شهر شعبه جابر انصارى با کد 340 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى مالک به شماره ملى 
1270112759 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على مالک به شماره 
ملى 1292131179 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى اکبر مالک به شماره ملى 
1293097489 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 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 باامضاءرئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
عزت مهر علیان به شماره ملى 1288843011 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى 
خانم الهام مهر علیان به شماره ملى 1292309350 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1021661)

آگهى تغییرات
شرکت نو اندیشان پرتو پارس آریا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 56846 و 
شناســه ملــى 14006119609 بــه 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/06/22 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : على امین 
کدملى 0521008158 و مرضیه مالباقرى 
کدملى1271713683 و فخرالســادات 
حسن دخت کدملى1286555906 بعنوان 
اعضاى اصلى هیــات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. مهــرداد پناهى 
کدملى1130327493و زهرا الســادات 
موسوى به کدملى 1292497051بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1021662)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ســاختمان فراز بند سپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 15104 و شناسه 
ملى 10260360858 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/07/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - محمدعلى فیض انارکى به 
شــماره ملى 1249863961 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره، امیررضا عباد سیچانى به شماره 
ملى 1271700174 بعنوان نایب رئیس هیئت 
مدیره، حسنعلى عباد ســیچانى به شماره ملى 
1288714955 بعنــوان مدیرعامل، فرانک 
فیض انارکى به شــماره ملى 1249380146، 
حســین فیــض انارکــى بــه شــماره ملى 
1290759510، نفیسه عباد سیچانى به شماره 
ملى 1292798963 و سمانه عباد سیچانى به 
شــماره ملى 1270051377 بعنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى بقیه مدت دو سال (تا 
تاریخ 1401/03/17) انتخاب شــدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس 
هیئت مدیره جایگزین آن نایب رئیس و در غیاب 
مدیرعامل با امضاى یکى دیگر از اعضاى هیئت 
مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد. - ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1021666)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ساختمان فراز بند سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 15104 و شناسه ملى 10260360858 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/07/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 37 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاى تعهدآور و استفاده از حسابهاى جارى 
و ثابت در بانکها با امضاى اشخاصى است که هیئت مدیره تعیین مى کند همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1021664)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى داده پرداز انرژى نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 51283 و شناسه ملى 10260699070 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/07/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محمد دهدار کدملى1293177245 بعنوان رئیس هیات مدیره و جواد دهدار کدملى1911146599 بعنوان مدیرعامل و مریم دهدار کدملى1270722891 بعنوان نائب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات 

مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1021652)

آب نمک ترکیبى از دو ماده در دســترس 
اســت که با هم و به صورت تنها خواص 
درمانى بسیارى دارند. از فواید آب نمک چه 
مى دانید؟ مطمئن باشید با وجود اطالعاتى 
که راجــع به آب نمک و فوایــد آن دارید 
با خواندن این مطلب متوجه مى شــوید 
مى توان از آب نمک اســتفاده هاى مفید 

دیگرى کرد که از آنها بى خبر بوده اید.
ضدعفونى کننده دهان

از مهمتریــن خواص و فوایــد آب نمک 
خاصیت میکروب کشى است. آب نمک 
به وســیله همین خاصیت ضد باکترى و 
آنتى سپتیک که دارد مى تواند درد و التهاب 
را کاهش داده و باعث از بین رفتن عفونت 
دهان شود. آب نمک رشد باکترى ها را در 

دهان متوقف مى سازد. غشاى مخاطى 
دهان به کمــک آب نمک بهبود مى یابد 
و در اثر تغییرى کــه در PH دهان ایجاد 
مى کند تکثیر میکروارگانیســم ها را در 

دهان با مشکل مواجه مى کند.
تسکین گلودرد

مهمتریــن و مؤثرتریــن روش بــراى 
پیشــگیرى از ابتال به مشــکالت گلو و 
بیمارى هاى حلق شستشــوى مرتب و 

روزانه گلو با محلول آب نمک است.
زیبایى مو

براى داشــتن موهایى زیبا و مواج شبیه 
موج هاى دریا مــى توانید نمک را در آب 
ریخته و ترکیب کنید، سپس روى موهاى 
خود اسپرى کنید. اجازه دهید موهاى شما 

خشک شده یا با انجام حرکات ضربه اى 
موها را خشــک کنید. به این نکته توجه 
داشته باشید که در اثر اســتفاده بیش از 
حد و مکــرر از آب نمک، ممکن اســت 
موهاى شما خشک شود. پس با استفاده 
از مرطوب کننــده هاى مــو از هرگونه 

آسیب هاى وارده به مو خوددارى کنید.
پیشگیرى از عفونت پا

یک کاسه آب نمک درســت کنید. پاى 
خود را درون آن قرار دهید. این کار مانع 
ایجاد عفونت پا مى شود. پس از این کار 
به منظور جلوگیرى از خشکى پوست از 

مرطوب کننده استفاده کنید.
درمان کننده پوسیدگى دندان

نمک با خاصیت میکروب کشى و غلظت 

خود میکــروب هاى دنــدان را از بین مى 
برد. به دلیــل ویژگى جذب بــاالى آب، 
میکروب هاى دندان به وسیله نمک به دام 
افتاده و نابود مى شوند در نتیجه پوسیدگى 
دندان کنترل مى شود. بنابراین استفاده از 
آب نمک بعد از مسواك و نخ دندان عالوه 
بر رفع بیمارى هاى دهــان و دندان باعث 

کاهش دادن پوسیدگى دندان مى شود.
نگهدارى مواد غذایى با آب نمک
براى نگهــدارى ماهى، گوشــت، میوه، 
سبزیجات از آب نمک استفاده مى شود. 
همچنین به منظور حفــظ یا ایجاد طعم 
مواد غذایــى غیر گوشــتى از آب نمک 

استفاده مى شود
ضدعفونى کردن بینى

یکى از روش هاى بسیار قدیمى استفاده 
از فواید آب نمک به منظور بهداشت بینى 
اســت. آب نمک مى تواند سوراخ هاى 
بینى را از ذرات کثیف و بیمارى زا تمیز و 
ضدعفونى کند و همچنین باعث تقویت 

پوشش مخاط بینى شود.
درمان سینوزیت

در صورت شستشوى مرتب بینى خود با 
آب نمک، اثر بخشى استفاده از داروهاى 
سینوزیت باالتر مى رود و این روش راهى 
مؤثر و کارآمد براى کاهش یا از بین بردن 
عالیم ســینوزیت در بیمــاران مبتال به 

سینوزیت است.
پیشگیرى و کنترل سرماخوردگى
شستشــوى روزانه دهان و بینى و غرغره 
کردن بــا آب نمــک براى شستشــوى 
گلــو از ســرفه، ســرماخوردگى، التهاب 
سینوس هاى پیشــانى، بیخوابى، التهاب 
چشم، بینى و گلو، خستگى، سردرد، باز شدن 

مجارى تنفسى و... بسیار مفید است.

فواید آب نمک که شما را 
تخم مرغ هــاى فراوانى وجود شگفت زده خواهد کرد

دارند که از ســم هــم بدتر به 
حســاب مى آیند. در ادامه به 

شــش نوع تخم مــرغ که 
نباید آن را مصرف کنید، 

خواهیم پرداخت.
1- تخم مرغ خام

تخــم مرغ هــاى خام 
حــاوى «آویدیــن» و 

«آنتى تریپسین» هستند 
که بر گوارش ما و نیز جذب 

سفیده تخم مرغ توسط بدن تأثیر 
مى گذارند. عالوه بر این، تخم مرغ هاى 

خام مى توانند حامل باکترى هایى باشند که سبب 
اسهال مى شود. این نوع باکترى ها تنها در دماى باال کشته مى شوند؛ بنابراین توصیه مى شود که 

قبل از خوردن تخم مرغ، حتماً آن را بپزید.
2- تخم مرغ با زرده و سفیده مخلوط شده

این حالت زمانى رخ مى دهد که پوسته زرده در حین حمل و نقل و یا آسیب مکانیکى شکسته شود. 
همچنین اگر تخم مرغ بیش از حد طوالنى نگهدارى شود، باکترى ها و یا کپک از طریق منافذ 
پوسته داخل تخم مرغ شده و با از بین بردن ساختار پروتئینى آن، سبب مخلوط شدن آن با زرده 
مى شوند. اگر هم سفیده آن کدر بود، این بدان معنى اســت که باکترى در داخل آن رشد کرده و 

خوردن اینچنین تخم مرغى به طور کامل ممنوع است؛ به خصوص اگر بوى بدى داشته باشد.
3-تخم مرغ با زرده خشک

استحکام پوسته زرده هنگام نگه داشتن تخم مرغ در طوالنى مدت ضعیف مى شود و در نتیجه زرده 
خشک مى شود. اگر زرده در این حالت رنگ طبیعى داشته باشد، مى توان آن تخم مرغ را خورد؛ اما 

اگر زرده کمى سیاه شده باشد، باید آن تخم مرغ دور انداخته شود.
4- تخم مرغ شکسته شده

ممکن است عواملى مانند جابه جایى یا بسته بندى سبب ایجاد ترك هایى در پوسته تخم مرغ شود. 
در این حالت تخم مرغ در معرض باکترى هایى است که بر مدت قابل نگهدارى آن تأثیر مى گذارند.

5- تخم مرغ کپک زده
به هنگام نگهدارى تخم مرغ در محیط مرطوب یا خیس پوســته تخم مرغ آسیب مى بیند و این 
مسئله مى تواند باعث نفوذ و تکثیر باکترى در تخم مرغ شود. در ظاهر، این مسئله با وجود لکه هاى 

سیاه و یا کپک در تخم مرغ آشکار مى شود و این نوع تخم مرغ به هیچ وجه نباید خورده شود.
6- تخم مرغ هاى نطفه دار

تخم مرغ هاى نطفه دار نه تنها داراى مواد مغذى نیستند (زیرا مواد مغذى آن براى رشد جنین مرغ 
استفاده شده) بلکه مى توانند ناقل باکترى هاى مختلفى مانند «اشریشیا کلى»، «استافیلوکوك»، 
«حصبه»، «باکترى پروتئوس» باشند و مصرف آنها ممکن است در نهایت به مسمومیت ختم 

شود؛ بنابراین خوردن این تخم مرغ ها را متوقف کنید.

 6 نوع تخم مرغ که از سم هم 
مضرتر هستند

فوبیا نوعى ترس بیش از حد و غیرمنطقى است. اگر شما 
یا شخصى در اطرافتان در موقعیتى خاص یا در مواجهه 
با چیزى یا حیوانى یا شــخصى، احساس ترس عمیق و 
عــذاب آورى را تجربه مى کنید، ممکن اســت مبتال به 

فوبیا باشید. 
گرچه هیچ علت شناخته شده اى براى فوبیا وجود ندارد، 
اما تصور مى شود ریشه بروز آن در خانواده ها و تحت تأثیر 
فرهنگ و نحوه تربیت والدین و ناشى از اتفاقات گذشته 
زندگى باشد. احتمال ابتال به فوبیا در اعضاى خانواده اى 
که در آن سابقه  بیمارى فوبیا وجود دارد، سه برابر بیشتر 
از افراد دیگر اســت. به عالوه افرادى کــه بیش از حد 
تحت محافظت و کنترل والدین بوده انــد یا افرادى که 
از خانواده ى خود دور بوده اند، احتماًال بیشــتر در معرض 

خطر فوبیا هستند.
به نظر مى رســد ســن، وضعیت اقتصادى و اجتماعى و 
جنسیت، تنها براى برخى از انواع این اختالل مى توانند 
خطر آفرین باشــند. به عنوان مثال، زنان به احتمال زیاد 
بیشتر دچار فوبیاى حیوانات مى شوند؛ یا کودکان یا افرادى 
که از نظر اقتصادى و اجتماعى در مرتبه  پایین ترى هستند، 
احتمال ابتال به فوبیاى اجتماعى در آنها بیشــتر است؛ یا 
مردان اکثریت مبتالیان به فوبیاى دندانپزشک و پزشک 

را تشکیل مى دهند.
مطالعه  گونه هاى مختلف فوبیا، یک فرایند پیچیده است، 
چون بیشــتر افراد به دنبال درمان این اختالل نیستند، 

بنابراین موارد ابتال تا حد زیادى گزارش نمى شوند.

چه کسانى بیشتر فوبیا دارند؟
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اهل دنیا گرفتار دنیا شــده اند تا امتحان خود را بدهند. آنچه از دنیا، 
بــراى دنیا، مــى گیرند، باید کــه واپس نهند و حســاب آن پــس دهند. 
و آنچه از دنیا براى توشــه آخرت مى گیرند، چنان اســت ، که آن را 
پیشــاپیش فرســتاده اند و در آن جهان از نعمت آن بهره یابند. دنیا در 
نزد خردمندان همانند سایه زوال ظهر است، که هنوز گسترده نشده، 

روى به کوتهى نهد و هنوز افزون نشده، نقصان پذیرد.
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