
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه 10  آذر  ماه 1400 / 1   دسامبر 2021 / 25  ربیع الثانى 1443
سال هجدهم /شماره 4193 /  8 صفحه / 2000 تومان

     

احمدزاده: خوشحالم در سپاهان مدعى حضور دارمبارش باران و برف آغاز مى شودپاى «قهرمان» به عربستان هم باز شدهزینه سنگین تست تشخیص اومیکرون ورزشاستانفرهنگ جهان نما

اجراى مانور زلزله 
در 40 مدرسه 
استان اصفهان

صدور حکم متهمان پرونده 130 میلیون یورویى
3
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سهم «دیوار» 
از کالهبردارى 

اینترنتى در 
اصفهان

معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: مانوز زلزله با شعار «مدرسه ایمن و دانش آموز 

تاب آور» با هدف آموزش به دانش آموزان براى آمادگى 
برخورد با زلزله و نحوه خروج ایمن و پناه بردن به محیط 

امن در 40 مدرسه مناطق آموزش و پرورش استان...

رییس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات (فتا) 
فرماندهى انتظامى اصفهان با بیان اینکه حدود 54 
درصد از کل کالهبردارى هاى اینترنتى در استان از 
طریق سایت دیوار اتفاق مى افتد، گفت: بعد از سایت 
دیوار، 38 درصد از کالهبردارى ها از طریق صفحات 
فروشگاهى اینســتاگرام اتفاق مى افتد. سرهنگ 
سیدمصطفى مرتضوى با اشــاره به افزایش 133 
درصدى کالهبردارى هاى اینترنتى در سال جارى، 
اظهار کرد: کالهبردارى هاى وسیع اینترنتى عمدتا 

از دو طریق یعنى...

واقعیت هاى پشت سدواقعیت هاى پشت سد
اعداد و ارقام شرایط وخیم آبى اصفهان را توضیح مى دهنداعداد و ارقام شرایط وخیم آبى اصفهان را توضیح مى دهند
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رئیس کل دادگسترى استان اصفهان اعالم کرد

نور افکن: شهریار و سجاد جزو بهترین ها هستند
مدافع تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد: شهریار و سجاد جزو بهترین هافبک هاى ایران 

هستند و هر دو براى آقاى گلى مى جنگند و از داشتن آنها خیلى خوشحالیم.
امید نورافکن بعد از مصاف با نساجى در خصوص این رقابت اظهار داشت: بازى خیلى 
خوبى بود، ما بازى قبل را نیز بردیم و موفق شــدیم این بازى را نیز با پیروزى پشت 
سر بگذاریم. وى افزود: سپاهان خوشبختانه در حال رسیدن به روند بردهاى متوالى 

خود است، بازى بعدى ما در خارج خانه با تیم خوب گل گهر است...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رعایت شیوه نامه هاى 
بهداشتى در اصفهان 
کمتر از 50 درصد 

است

300 برنامه فرهنگى در حوزه دین و ایثار و شهادت برگزار کرده ایم
معاونت فرهنگى اجتماعى شهردارى خمینى شهر:

8

کاپیتان سپاهان:کاپیتان سپاهان:

امیدوارم صدر جدول راامیدوارم صدر جدول را
 حفظ کنیم
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وزیر نیرو خبر داد؛وزیر نیرو خبر داد؛

تصویب طرح تصویب طرح 
ضربتى براى ضربتى براى 
حل مشکالت حل مشکالت 
آب آب 44 استان استان

نماینده سمیرم: نماینده سمیرم: 

مشکالت اصفهان مشکالت اصفهان 
نتیجه انتقال آب به نتیجه انتقال آب به 

700700 کیلومتر آن  کیلومتر آن 
سوتر استسوتر است
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اسماعیل سلطانیان: اسماعیل سلطانیان: 

حالم بهتر از گذشته است

شهردارى شاهین شهر در راستاى اجراى مصوبه شماره 1102 مورخ 1400/06/04 شوراى اسالمى شاهین شهر 
در نظر دارد نسبت به برون سپارى و واگذارى خدمات اتوبوسرانى و جابجایى مسافر در خطوط اتوبوس گلدیس 
1 و 2 با 17 دستگاه اتوبوس ملکى طبق اسناد مندرج در آگهى با برآورد اولیه به مبلغ 18,360,000,000 ریال براى 
شش ماه و قابلیت تمدید به مدت پنج سال براساس افزایش حقوق ابالغى دولت و تورم سالیانه اعالمى بانک 

مرکزى، به شرکت هاى واجد شرایط (بخش خصوصى) اقدام نماید. 
بنابراین متقاضیان مى بایست براى اطالع از شرایط و شــرکت در مناقصه به واحد مالى شهردارى واقع در 
شاهین شهر، بلوار امام خمینى میدان فاطمیه مراجعه و نســبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز 
یک شنبه مورخ 1400/09/28 به حراست شهردارى شــاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادهاى رسیده رأس 
ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/09/29 با حضور اعضا هیأت  عالى معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. 

سایر شرایط: 
1ـ سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 918,000,000 ریال (معادل 5٪ برآورد اولیه است که مى تواند به صورت 
ضمانت نامه بانکى معتبر با سررســید سه ماهه یا واریز آن به حســاب 0105052929007 به نام شهردارى 

شاهین شهر نزد بانک ملى شعبه مرکزى شاهین شهر ارائه شود. 
2ـ شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 

3ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است.

آگهى تجدید مناقصه عمومى
  (نوبت سوم)

م.الف:1233747کیانوش کیانى -  سرپرست شهردارى شاهین شهر 

چاپ  اول چاپ  اول 

تاریخ انتشار آگهى 1400/09/10
جلســه مجمع عمومی عادي ســالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مســکن کارکنان مخابرات اســتان اصفهان رأس ساعت 10 صبح 
روز 5 شــنبه تاریخ 1400/10/09در محل ســالن کوثر  شرکت مخابرات اســتان اصفهان انتهاى بى سیم شــرقى     با رعایت کامل 

پروتکل هاى بهداشتى تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت ملى و یا برگه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید 

و یا وکیل/ نماینده خود را کتبًا معرفی نمائید .
* ضمنًا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 راي و هر 

شخص غیر عضو تنها یک راي خواهد بود .
* کسانیکه داوطلب عضویت در سمت بازرس شرکت میباشند میتوانند پس از انتشار آگهى حداکثر تا تاریخ 1400/09/20 جهت ثبت 

نام به دفتر تعاونى واقع در چهارباغ باال - ساختمان شماره 1 مخابرات - طبقه دوم مراجعه فرمایند .
دستور جلسه :

- گزارش هیأت مدیره و بازرسان .
- طرح و تصویب صورتهاي مالی سال 1398 و 1399

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت .
- قرائت گزارش حسابرسى صورتهاى مالى توسط موسسه حسابرسى ارقام نگر آریا.

- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
- طرح و تصمیم گیرى در خصوص تعیین حسابرس یا بازرس قانونى.    

- تعیین پاداش هیئت مدیره بر اساس آئین نامه مصوب اداره تعاون.
- تعیین سیاست و خط مشى تعاونى.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادي سالیانه نوبت اول
 شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان 

آ نوبت اولنوبت اول

هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان مخابرات استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى ردیفهاى یک، دو و سه
 همزمان با ارزیابى کیفى (فشرده) یک مرحله اى

 و ردیف چهار یک مرحله اى)
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/09/13 مى باشد.
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غیر بانکی که داراي 
مجوز فعالیت از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر داراى حداقل اعتبار سه ماه 
و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزى به حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزى بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمى باشد).

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه مورخ 1400/09/13 تا روز شنبه مورخ 1400/09/20 .
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/10/04 .

- زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/10/05 .
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها: 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167
تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

یف
مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهرد

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

(ریال)
نحوه پرداخت گواهینامه صالحیت

1
تجدید مناقصه 

1400/9934/ص مورخ 
1400/09/09 شماره 

مناقصه در  سامانه ستاد 
2000001335000049

آماده سازى اولیه، توسعه، 
حفظ و نگهدارى فضاى سبز 
و تأسیسات مربوطه در برزن 
چهارم، پنجم و ششم و مرکز 

برزن دوم و سوم و سایت 
صنعتى و شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر به استناد 

مصوبات نهصد و نهمین جلسه 
هیأت مدیره شرکت عمران  

شهر جدید فوالدشهر

 61,367,373,915
ریال          بر اساس فهرست 

بهاء راهدارى، انتقال 
و توزیع آب روستایى، 

آبیارى تحت فشار، 
آبخیزدارى و منابع 

طبیعى، بهره بردارى و 
نگهدارى تأسیسات آب 

شرب سال 1400 

 3,068,368,696
ریال

داشتن حداقل 
پایه پنج در گرایش 

کشاورزى از سازمان 
برنامه و بودجه

 ( سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى سابق) 

پرداخت به صورت نقدى 
صورت مى گیرد.

2
مناقصه 1400/9935/ص 

مورخ 1400/09/09 
شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2000001335000050

تهیه مصالح و کلیه عملیات 
اجرایى مدرسه 15 کالسه 
محله ایثار 2 شهر جدید 

فوالدشهر به استناد مصوبات 
نهصد و بیست و یکمین جلسه 
هیأت مدیره شرکت عمران  

شهر جدید فوالدشهر

 151,051,611,724
ریال          بر اساس فهرست 

بهاى ابنیه و تأسیسات 
مکانیکى وتأسیسات 

برقى سال 1400 

 6,921,032,235
ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج             در گرایش  
ساختمان و ابنیه از 
سازمان برنامه و 
بودجه ( سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزى سابق) 

پرداخت حداقل سى درصد 
از مبالغ ناخالص صورت 

وضعیتهاى تأیید شده از طریق 
تهاتر با اراضى یا واحدهاى 
موجود با کاربرى مختلف در 
شهر جدید فوالدشهر به قیمت 

کارشناسی روز و پرداخت 
مابقى به صورت نقدى صورت 

مى گیرد.

3
مناقصه 1400/9936/ص 

مورخ 1400/09/09 
شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2000001335000051

تهیه مصالح و کلیه عملیات 
اجرایى مدرسه 12 کالسه 
محله ایثار 3 شهر جدید 

فوالدشهر به استناد مصوبات 
نهصد و بیست و یکمین جلسه 
هیأت مدیره شرکت عمران  

شهر جدید فوالدشهر

110,876,418,468
ریال          بر اساس فهرست 

بهاء ابنیه، تأسیسات 
مکانیکى

 و تأسیسات برقى
 سال 1400 

 5,543,820,924
ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج             در گرایش  
ساختمان و ابنیه از 
سازمان برنامه و 
بودجه ( سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزى سابق) 

پرداخت حداقل سى درصد 
از مبالغ ناخالص صورت 
وضعیتهاى تأیید شده از 
طریق تهاتر با اراضى 
یا واحدهاى موجود با 

کاربرى مختلف در شهر 
جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناسی روز و پرداخت 

مابقى به صورت نقدى 
صورت مى گیرد.

4
مناقصه 1400/9937/ص 

مورخ 1400/09/09 
شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2000001335000052

تهیه مصالح و اجراى 
فیلتراسیون منابع محالت 

مسکن مهر شهر جدید 
فوالدشهر به استناد مصوبات 

نهصد و هجدهمین جلسه 
هیأت مدیره شرکت عمران  

شهر جدید فوالدشهر

 11,741,475,315 
ریال         بر اساس فهرست 

بهاء ابنیه، تأسیسات 
مکانیکى، تأسیسات 

برقى، انتقال و توزیع آب 
روستایى و آبیارى تحت 

فشار سال 1400 

 587,073,766
ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج             در گرایش  

آب از سازمان برنامه 
و بودجه ( سازمان 
مدیریت و برنامه 

ریزى سابق) 

پرداخت به صورت نقدى 
صورت مى گیرد.

م.الف:1233809
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0202جهان نماجهان نما 4193چهارشنبه  10 آذر  ماه   1400 سال هجدهم

سرپرســت ســابق ســازمان تأمین اجتماعى شرایط 
«استحقاق نوادگان اناث مشمولین قانون تأمین اجتماعى 

به دریافت حقوق وظیفه اجداد» را تشریح کرد.
محمدحسن زدا در پاسخ به اینکه «آیا نوه مى تواند تحت 
کفالت پدر و مادر بزرگش قرار بگیرد؟» اظهار کرد: طبق 
رأى دیــوان عدالت ادارى به تازگى نــوه اناث(دختر) با 
داشتن شــرایط مى  تواند حقوق پدربزرگ یا مادر بزرگ 
مرحوم خود را دریافت کند. شــرط هم این است که نوه 

دخترى مجرد بوده و هیچ منبع درآمدى نداشته باشد.
وى گفت: تــا کنون رویه ایــن بود که فرزنــدان اناث 
مى توانند از مستمرى پدر و مادرشان استفاده کنند. تعبیر 

سازمان تأمین اجتماعى در 40 سال گذشته این بود که 
فقط «فرزند» مشمول مى شــود اما اخیراً دیوان عدالت 
به این موضوع ورود کرد و گفته اســت «نوه» هم جزو 
فرزندان محسوب مى شود و اگر شــرایط الزم را داشته 
به استناد اینکه فرزند محسوب مى شود، مزایاى تأمین 

اجتماعى بر او هم قابل تسرى است.
این کارشــناس حوزه تأمین اجتماعى درباره شــرایط 
سنى گفت: شرط برخوردارى از مستمرى این است که 
نوه دختر، مجرد باشــد و دوم اینکه تمکن مالى نداشته 
باشد. محدودیت سن در اینجا مطرح نیست و 25 درصد 

مستمرى استحقاقى به نوه تعلق مى گیرد.

یک فوق تخصــص بیمارى هــاى عفونى در پاســخ 
به این ســئوال که آیا در کشــور تجهیزات الزم براى 
انجام تست تشــخیص جهش اومیکرون وجود دارد؟ 
گفت: ما امکانات الزم براى تشــخیص این ســویه را 
در کشــور داریم، اما نمى توانیم این تست را براى همه 
مردم مورد اســتفاده قــرار دهیم و دلیلش این اســت 
که انجام این تســت حــدود 10 تا 15 میلیــون هزینه

 بر مى دارد.
مســعود مردانى افزود: این تســت تنهــا از افرادى که 
مشکوك به ابتال به این ســویه هستند نظیر اشخاصى 
که از کشــور هایى که این ویروس در آنها شــیوع دارد، 

آمده اند، سابقه تماس با بیمار مبتال به این ویروس دارند 
و بنا به تشخیص پزشک مشکوك به ابتال به این ویروس 
هستند، گرفته مى شود و ابتال به اومیکرون در آنها مورد 

بررسى قرار مى گیرد.
این فوق تخصص بیمارى هاى عفونى در پاسخ به سئوال 
دیگرى مبنى بر اینکه آیا ابتال به اومیکرون عالئم خاصى 
دارد که بتوانیم به وسیله آنها و بدون استفاده از تست، آن 
را تشخیص دهیم؟ توضیح داد: هنوز عالئم این بیمارى به 
طور دقیق بیان نشده اند، اما بر اساس گفته وزیر بهداشت 
آفریقاى جنوبى عالئم ناشى این ویروس خوشبختانه تا 

کنون چندان شدید نبوده اند.

نوه دخترى هم 
مستمرى مى گیرد

هزینه سنگین تست تشخیص 
اومیکرون

حذف شده هاى «منصور» 
   فــارس | تهیه کننــده فیلــم ســینمایى 
«منصور» از حذف دو شخصیت سیاسى در فیلم 
«منصور» خبر داد. جلیل شعبانى افزود: بعضى از 
شخصیت هایى که در فیلم «منصور» تقابل هایى 
با شــهید ســتارى دارند، برگرفتــه از اتفاقات و 
شخصیت هاى واقعى هستند. مانند کاراکترهایى 
مثل «مهندس لقمان» و «مهندس حشمت زاده» 
که به مهندس ترکان و مهندس نعمت زاده اشاره 
دارد، ولى چون حدس مى زدیم که این سکانس ها 
هم به سرنوشت سکانس هاى حذف شده دیگرمان 
دچار شود، تصمیم گرفتیم این شخصیت ها با اسم 

و گریم دیگرى در فیلم حضور داشته باشند.

مهران مدیرى عزادار شد
   خبر آنالین | مهران مدیرى، کارگردان، بازیگر 
و مجرى، روز دوشنبه 8 آذر، در سوگ از دست دادن 
مادرش نشست.  مهران مدیرى، چهره شناخته شده 
سینماى ایران به همین مناسبت، عکسى از دست 
مادرش را در اینستاگرام به اشتراك گذاشت و خیلى 

کوتاه نوشت: «مادر، همه زندگى بود...»

وقتى اشک نمى گذارد
   برتریــن ها | انتشــار تصاویــرى از اجراى 
داوود ســرخوش خواننده، ترانه ســرا و آهنگساز 
اهل افغانستان در شــبکه هاى اجتماعى بازتاب 
فراوانى داشته اســت. در اختتامیه جشنواره فیلم 
سما در سوئد، از او خواستند «ســرزمین من» را 
بخواند، دمبوره اش را بر زمین گذاشت و بدون هیچ 
سازى، آواز ســر داد، اما ناگهان نیمى از حاضران 
به گریه افتادند، داوود ســرخوش نتوانســت زار 
زار گریســتن مخاطبان خود را ببیند و زمزمه اش

 ناتمام ماند.

خشکسالى در 5 حوضه
   روزنامــه همشــهرى | میانگیــن 
بارش هاى ایران در 67 روز سپرى شده از سال آبى 
جارى 42درصد کمتر از میانگین دوره هاى مشابه 
در 53 سال اخیر است، اما در این میان چهارحوضه 
آبریز اصلى در مرکز و شرق کشور وضعیت بسیار 
وخیم ترى را تجربه مى کنند و بارش هاى آنها 75 
تا 100درصد کمتر از دوره هاى مشــابه بلندمدت 
است. بررسى آمارهاى بارندگى به تفکیک شش 
حوضه آبریز اصلى حاکى است در 67 روز سپرى 
شده از ســال آبى جارى، فقط اوضاع بارندگى در 
حوضه هاى آبریز «دریاى خزر» و «خلیج فارس و 

دریاى عمان» مساعد بوده است.

مگر دریچه چند است؟!
   روزنامه خراسان | شــاید براى شما هم 
این ســئوال به وجود آمده باشــد که مگر قیمت 
دریچه هاى فاضالب چند اســت که مورد توجه 
سارقان قرار گرفته اســت؟ یکى از سازندگان این 
دریچه ها قیمت هر دریچه با قطر 60 سانتیمتر را 
دو میلیون و 800 تا سه میلیون و 800 تومان اعالم 
کرد؛ با این حال، به گفته این سازنده دریچه هاى 
فاضالب، سارقان حداکثر مى توانند این دریچه ها 
را به قیمت ضایعات چدن که هم اکنون کیلویى 10 
تا 12 هزار تومان است، بفروشند که 600 تا 700 

هزار تومان مى شود.

کاهش مصرف میوه 
   عصرایــران | رئیس اتحادیه بارفروشــان 
اظهار داشت: میزان عرضه صیفى جات در میادین 
افزایش یافته اما از ســوى دیگر تقاضا نیز کاهش 
یافته است. کاهش قدرت خرید مردم، 50 درصد 
مصرف میوه را در کشور کاهش داده است. مصطفى 
دارایى نژاد درباره موجــودى پیاز هم گفت: پیاز در 
اصفهان، تبریز و بندرعباس به اندازه کافى تولید و 
به عراق، ارمنستان، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان، 

افغانستان و... صادر مى شود. 

من داماد حداد نیستم
   برنــا | امیرابراهیم رســولى، مشاور رئیس مجلس 
و مدیرکل هیئت رئیسه مجلس شــوراى اسالمى به 
ماجراى جنجالى نسبت فامیلى اش با حداد عادل واکنش 
نشان داد. رسولى گفت: بخشى از اخبار انتصابات فامیلى، 
شایعه اى بیش نیســت. در مورد خود من، این شایعات 
کذب محض اســت، نه پدر همســرم و نه پدر خودم 
مسئولیتى در کشور ندارند. گاهى برخى اکاذیب تبدیل 

به باور مى شود.

دولت به مجلس مى رود
   پانا | ســخنگوى هیئت رئیســه مجلس شوراى 
اســالمى از برگزارى جلسه مشــترك میان دولت و 
مجلس در جلسه علنى امروز چهارشنبه 10 آذر خبر داد. 
سیدنظام الدین موسوى با اشاره به جلسه مشترك روز 
یک شنبه مجلس و شــوراى عالى قضایى که با هدف 
همگرایى بیشتر براى حل مشکالت کشور انجام شد، 
گفت: به مناسبت روز مجلس، اعضاى هیئت دولت به 
اتفاق رئیس جمهورى روز چهارشــنبه در صحن علنى 

مجلس حضور مى یابند.

طراحى بیگانگان بود
   فارس | عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس گفت: در ناآرامى هــاى اخیر اصفهان 
ما کدهاى زیــادى داریم که نشــان مى دهد طراحى 
پشت صحنه این حرکات توســط بیگانگان انجام شده 
و متأسفانه در مقطعى توانستند بعضى ها را با خودشان 
همراه کنند. حجت االســالم مجتبى ذوالنورى افزود: 
یکى از اهداف دشمن این است که در آستانه مذاکرات 
هسته اى براى اینکه دستش در میز مذاکرات پر باشد، با 
تحریک عده اى از افراد و ایجاد آشوب، ایران را کشورى 

آشوب زده معرفى کند.

پراید 170 میلیون تومان شد 
   خبر آنالیــن | طبق گزارش ها از بازار محصوالت 
سایپا قیمت پراید افزایش یافت. در این معامالت، قیمت 
پراید صفر مدل SE 131 به 153میلیون تومان رسید که 
به معناى افزایش ســه میلیون تومانى این خودرو طى 
یک روز است. همچنین قیمت پراید صفر 99 مدل 111  
SE افزایش یافت (دو میلیون تومان) و به 170 میلیون 

تومان رسید.

خبرنگار «کیهان»، معاون شد
   ایرنــا | محمدرضا نوایى لواســانى، سرپرســت 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، حسین شمسیان 
راد را به عنوان معاون فرهنگى اجتماعى سازمان منطقه 
آزاد کیش منصوب کرده است. عضو شوراى سردبیرى و 
مشاور حقوقى مؤسسه «کیهان» از جمله سوابق کارى 

حسین شمسیان راد است.

مرغ خریدن بى استرس!
   برترین هــا | سخنگوى دولت تازه منصوب شده 
دولت رئیسى در اظهارنظرى عجیب اعالم کرد: مردم 
براى دسترسى به مرغ و تخم مرغ امروز استرسى ندارند 
و نیاز نیست که در صف هاى سبد کاال یا خرید این اقالم 
بایستند. امروز مردم با یک سفارش اینترنتى مى توانند 
اقالمى مانند مرغ و تخم مرغ و برخى اقالم دیگر را درب 

منزل تحویل بگیرند.

اومیکرون در 17 کشور 
   ایسنا | بررسى شــبکه خبرى CNN حاکى از 
آن است که ســویه اومیکرون در 17 کشور و منطقه در 
جهان شناسایى شده است. اســترالیا، اتریش، بلژیک، 
بوتسوانا، کانادا، جمهورى چک، دانمارك، آلمان، هنگ 
کنگ، رژیم صهیونیستى، ایتالیا، هلند، پرتغال، آفریقاى 
جنوبى، اسپانیا، ســوئد و انگلیس، کشورها و مناطقى 
هســتند که تاکنون مواردى از ابتال به سویه اومیکرون 

را تأیید کرده اند.

خبرخوان

روز چهارم آذر 1365، شــهر اندیمشک طوالنى ترین 
بمباران تاریخ دفاع مقدس را تجربه کــرد. در این روز، 
نیروى هوایــى بعثى ها با 54 فروند جنگنده از ســاعت 
11 و 45 دقیقه تا ســاعت 13 و 30 دقیقــه، به صورت 
مداوم اندیمشــک و پادگان هاى اطرافــش را بمباران 
کردند. در نتیجه صدها نفر از مردم این شهر و همینطور 
رزمندگان حاضر در آن به شــهادت رســیده یا مجروح 
شدند. به همین مناسبت روزنامه «جوان» گفتگویى با 
مرتضى طیبى از رزمندگان اندیمشــکى انجام داده که 
تحقیقات جامعــى را در خصوص بمبــاران روز چهارم 
آذر 1365 به سرانجام رســانده است بخشى از اظهارات

 او را بخوانید.
   من آن موقع رزمنده گردان حمزه از لشکر 7 ولیعصر 
(عج) بودم. مقر مــا در پادگان کرخــه در نزدیکى پل 
کرخه بود. به آســمان که نگاه مى کردى، انگار اتوبان 
جنگنده هاى دشمن شده بود. تعدادى مى آمدند و تعدادى 
مى رفتند و از کنار هم عبور مى کردند. تمامى هم نداشتند. 
آن موقع ما نمى دانســتیم اینها به کجــا مى روند. چون 

معموًال جنگنده هاى دشمن از آسمان منطقه رد مى شدند 
و به مناطق داخلى کشور مى رفتند. چند ساعت بعد خبر 
رسید مقصد این هواپیماها خود اندیمشک است و شهر را 

به شدت بمباران کرده اند.
   اولین ویژگى این اتفــاق، زمان طوالنى این بمباران 
است. از ساعت 11 و 45 دقیقه ظهر که اولین صداى آژیر 
قرمز پخش مى شود، تا ساعت یک و 30 دقیقه یعنى یک 
ساعت و 45 دقیقه به صورت مستمر وضعیت قرمز ادامه 
پیدا مى کند و جنگنده هاى دشمن پشت سر هم مى آیند 
و شهر را بمباران مى کنند و مى روند. از حیث زمان، این 
عملیات هوایى نه تنها در تاریخ دفاع مقدس که در تاریخ 
جنگ هاى منطقه و شاید جهان بعد از جنگ جهانى دوم 
بى سابقه است. دومین ویژگى تعداد جنگنده هاى حاضر 
در این واقعه است؛ 54 هواپیماى جنگى دشمن آن روز 
اندیمشک را بمباران مى کنند. اســکادران ها مى آیند و 
مى زنند و بعد جاى خود را به دیگر اسکادران هاى دشمن 
مى دهند و همینطور بمباران شهر به صورت مستمر ادامه 

پیدا مى کند.

   اندیمشک یک موقعیت استراتژیکى داشت. اما چرا 
دشمن آذر را براى بمباران انتخاب کرد، به این دلیل بود 
که آن زمان ما داشتیم خودمان را براى عملیات کربالى 
4 آماده مى کردیم و اگر یادتان باشد، سپاه محمد (ص) 
اعزام سراسرى اش را آغاز کرده بود. تعداد قابل توجهى از 
این رزمنده ها از طریق راه آهن اندیمشک خودشان را به 

مناطق عملیاتى مى رساندند.
   ما توانستیم بیش از 700 مجروح این واقعه را استخراج 
کنیم. همچنین به اســامى 300 شهید هم رسیده ایم. از 
میان این شهدا و مجروحان، 74 شــهید و 84 مجروح 
سهم خود شهر اندیمشک است و باقى از سایر استان هاى 
کشــور هســتند. یک نکته را اینجا عرض کنم، اینکه 
مى گوییم 84 نفر از مردم شهر در این واقعه مجروح شدند، 
بر اساس افرادى اســت که در بنیاد شهید پرونده دارند. 
وگرنه احتمال بسیار زیادى دارد که مجروحان واقعه از 
مردم اندیمشک بسیار بیشتر از این رقم باشد. گزارشى 
از یک خانواده اندیمشکى داریم که بندگان خدا به دلیل 
بمباران دشمن از شهر فرار مى کنند و خودشان را به جاده 

سد زد مى رسانند، اما آنجا جنگنده دشمن آنها را به رگبار 
مى بندد و فرزند 8 الى 10 ساله خانواده در آغوش مادرش 

به شهادت مى رسد.
   تا مدت ها آمار این واقعه محرمانه محسوب مى شد. 
چون یک ضربه نظامى در اوج جنگ محسوب مى شد. 
علت گمنام ماندن واقعه چهارم آذر 1365 یکى به دلیل 
محرمانه بودن آن تا تقریباً پایان جنگ است و دیگر اینکه 

یافتن آمار واقعى این حادثه کار بسیار سختى بود.
   تا مدتى بعد از بمباران اجازه نمى دادند به آنجا برویم. 
صبح روز بعد یعنى پنجم آذر ساعت هفت صبح خودمان 
را به اندیمشک رساندیم. کل شــهر وضعیت بغرنجى 
داشت. به هر خیابان یا حتى کوچه اى مى رفتى، صداى 
قرآن و عــزادارى به گــوش مى رســید. جنگنده هاى 
دشــمن همه جاى شــهر را بمباران کرده بودند. خیلى 
از مردم داغدار عزیزانشــان بودند و بــه لحاظ روحى و 
احساسى، اندیشمک لحظات خاصى را سپرى مى کرد. 
اگر شهر را به پیکره اى تشــبیه کنیم، این پیکر داغدار، 

آش و الش شده بود.

انتشار جزئیات جدید درباره یکى از طوالنى ترین بمباران هاى تاریخ

54 جنگنده عراقى اندیمشک را به آتش کشیدند

دور جدید مذاکرات ایران و کشــورهاى 
طرف برجام در وین آغاز شده و دو طرف 
در این مذاکرات ســعى دارند به نهایت 
خواسته هاى خود برســند. در این میان 
خبرهایى در مورد اعزام یک تیم 40 نفره 
از جانــب ایران به این مذاکرات بســیار 

خبرساز شده است. 
«اســتفانى لیختن اشــتاین»، خبرنگار 
اتریشى اولین کسى بود که در توییتر خود 
به این موضوع واکنش نشان داده و مدعى 
شد که هیئت ایرانى شــرکت کننده در 
مذاکرات وین یک هیئت 40 نفره است. 

برخى رسانه ها نیز گفته اند که افزایش 
تعداد هیئت اعزامى ایــران به مذاکرات 
وین بر سر بازگشــت به برجام، اقدامى 
متناسب با تعداد دیپلمات هاى خارجى 
حاضر در این مذاکرات است. همچنین 
برخى رسانه ها از مهدى محمدى ستون 
نویس روزنامه «کیهان» به عنوان یکى 
از همراهان تیم مذاکره کننده هســته 
اى ایران یاد مى کنند کــه از مخالفان 

سرسخت برجام به شمار مى آید.
یکى از حاشیه هاى دیگر هیئت 40 نفره 
اعزامى ایران براى مذاکرات هســته اى 
در وین، هزینه هاى مربوط به این سفر، 
از اجاره اتاق در هتل کوبــورگ وین تا 
هزینه شام و ناهار، هزینه بلیت هواپیما 
و همچنیــن هزینــه مأموریتى اســت 
که وزارت امور خارجــه باید به هر یک 
از اعضاى این هیئت بدهــد که برخى

 رسانه ها آن را روزى دستکم 100 یورو 
عنوان کرده اند.

ژاندارمرى هلند اعالم کرده یک زوج را که 
از هتل محل قرنطینه مسافران کرونا مثبت 
ورودى از آفریقاى جنوبى فرار کرده بودند 
در فرودگاه آمستردام دستگیر کرده است. 
این حادثه پس از آن اتفاق افتاده که مقامات 
هلندى اعالم کردند 13 مسافر از مجموع 
61 مسافرى که به هنگام ورود دو پرواز روز 
جمعه به هلند به کووید مبتال بودند، به سویه 

جدید او میکرون آلوده بودند.
سخنگوى پلیس گفته: گارد سلطنتى هلند 

در فرودگاه آمســتردام زوجى را که از یک 
هتل فــرار کرده بودند دســتگیر کرد. این 
دستگیرى در هواپیما و به هنگام بلند شدن 
هواپیما انجام شد. آنها در هواپیمایى بودند 

که قرار بود عازم اسپانیا شود.
بنابر اعالم سخنگوى اداره بهداشت هلند، 
ایــن زوج دوباره قرنطینه شــدند اما نه در 
یک هتل. تســت کووید یکى از آنها مثبت 
اســت و دیگرى منفى اما شــامل قرنطیه 

مى شود.

دستگیرى زوج کرونایى فرارى 
در فرودگاه هلند

حواشى اعزام هیئت 
40 نفره ایران به 
مذاکرات وین

عضو کمیســیون انرژى مجلس شــوراى 
اســالمى گفت: مردم را از مصرف ســوخت 
مازوت در نیروگاه ها و صنایع  نترســانیم؛ اگر 
زمانى که گاز کم داریم، مازوت مصرف نکنیم 

25درصد کشور در خاموشى فرو  مى رود.
فریدون عباسى بیان کرد: در حال حاضر وزارت 
نفت و نیــرو نمى توانند ایــن ناخالصى هاى 
مازوت را بگیرند و از فیلتر استفاده کنند، پس 
به مردم توصیه مى کنیــم اگر به فکر محیط 

زیست هستند مدیریت مصرف داشته باشند و 
خودشان مصرف گاز را پایین بیاورند تا گاز به 
نیروگاه ها و صنایع برسد و ما این مقدار متضرر 
نشویم. وى گفت: در شرایط امروز باید مردم به 
اقتصاد کشــور کمک کنند و صرفه جویى در 
مصرف انرژى داشته باشند تا بتوانیم گازوییل 
صادر کنیم. وى خاطر نشــان کرد: اگر گرما

 مى خواهیم و مى خواهیم زنــده بمانیم باید 
آلودگى را نیز مقدارى تحمل کنیم.

بنر تبلیغاتى در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شــده درباره کلینیک خودســازى و ترك 
گناه، که موجى از واکنش هــاى کاربران 

شبکه هاى اجتماعى را به دنبال داشت.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ «وحید یامین 

پور و سیدبشــیر حســینى» از اساتید این 
کلینیک خودسازى و ترك گناه هستند.

خدمات این کلینیک به این شرح است: 25 
درس گفتار اختصاصى، 4جلســه همایش 

آنالین و4 جلسه کارگاه پرسش و پاسخ.

اگر گرما مى خواهیم باید آلودگى هوا را 
تحمل کنیم!

یامین پور و بشیر حسینى
استاد کلینیک ترك گناه 

عضو مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با 
اشاره به مشکل کشاورزان در بحث تأمین 
آب در اســتان اصفهان گفت: متأسفانه ما 
در موضوع آب بى مدیریتى زیاد داشــتیم و 
داریم، نتوانستیم به صورت ملى مسائل آب 
را نگاه کنیم و از منطقه اى که آب شــرب، 
صنعت و کشــاورزى اش دچار مشــکل 
اســت مجوز انتقال آب به 700کیلومتر آن 

طرف تر دادیم. 
اصغر ســلیمى در گفتگو  با «عصر ایران» 
با بیان این مطلب گفت: در زمان ریاســت 
جمهورى آقاى خاتمى که آقاى جهانگیرى 
اســتاندار اصفهــان بــود، مجــوز انتقال 
200میلیون مترمکعب آب از بروجن و  ونک 
به 700کیلومتر دورتر یعنى رفســنجان در 
استان کرمان را داده اند در همین اواخر دولت 
آقاى روحانى به دنبال این بودند که مجوز 

محیط زیستى آن را بگیرند.
وى افــزود: این در حالى اســت که این دو 
منطقه یعنى بروجن و ونک خودشان به آب 
شرب نیاز دارند. این سیاست غلطى است که 
انتقال آب بین حوضه اى براى کشــاورزى 
در نظر گرفته شــود. وقتى مردم اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى خودشان براى تأمین 
آب شرب دچار مشکل هستند نباید مجوز 

انتقال آب به 700 کیلومتر آن طرف تر براى 
کشاورزى داده شود.

وى ادامه داد: مجوز حفــر چاه هاى عمیق 
باعث شــده منابع زیرزمینى در این مناطق 
خالى شــود در همه این موارد کشاورزان با 
امید به تأمین آب، درخت کاشــته اند و اگر 
بخواهیم آب اینها را قطــع کنیم به همین 
راحتى نیست ولى مى توانیم با روش هاى 
نوین آبیارى با کمترین مقدار آب آبیارى کنیم 

یا جلو مجوز حفر چاه گرفته شود.
وى گفت: آب شــرب شــهر اصفهان که 
پایتخت گردشگرى کشــور است اگر دچار 
مشکل شود چه کسى باید پاسخگو باشد؟ 
یا بحث آب کشاورزى کشاورزان استان که 
حقابه هاى زمان شیخ بهایى را داشتند چگونه 
باید حل شود؟ اگر این مســائل حل نشود 

کنترل مسائل امنیتى شان سخت است.
نماینده مــردم ســمیرم در مجلس خاطر 
نشــان کرد: اگر حقوق همه دیده مى شد 
این مشکالت ایجاد نمى شد در مناطقى که 
احتیاج نبوده است کشت برنج در خوزستان 
داشته باشیم کشت انجام شده است این در 
حالى است که مى توانستیم در این مناطق 
مارچوبه کشت کنیم که یک دهم آب مورد 

نیاز برنج ها الزم داشت.

مشکالت اصفهان، نتیجه 
انتقال آب به 700 کیلومتر آن سوتر است
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حال همه خوب است
شـایعه آسـیب جدى به چشـمان یکـى از مصدومان 
تجمعات جمعـه در اصفهان تکذیب شـد. مدیر روابط 
عمومى دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهان گفـت : بر 
اساس آخرین آمار و استعالمات از 40 مصدومى که به 
واحد هاى چشم پزشکى مراکز درمانى مراجعه کردند 
تنها چهار نفر بسترى هستند و بقیه ترخیص شده اند. 
نورالدین سلطانیان افزود: از دو معترضى که در بخش 
مراقبت هاى ویژه بسترى بودند یک نفر ترخیص شد و 
یک نفر دیگر هم به بخش عمومى منتقل مى شود. وى 
افزود: حال عمومى مامور ناجا آسیب دیده با سالح سرد 

هم رضایت بخش است.

تغییر سردبیر اصفهان زیبا 
با حکم علـى قاسـم زاده شـهردار اصفهـان، «حجت 
االسالم والمسلمین احسان تیمورى» به عنوان سردبیر 
روزنامـه اصفهـان زیبا منصـوب شـد.  همچنین وى 
ازسوى هیئت مدیره شرکت پیام اصفهان زیبا عهده دار 

مسئولیت مدیرعاملى این شرکت نیز شده است.

بارش باران و برف آغاز مى شود
کارشـناس پیش بینـى هواشناسـى اسـتان اصفهان 
گفت: از روز چهارشـنبه (امروز) شـاهد افزایش ابر و از 
روز پنجشنبه  در مناطق غربى اسـتان بارش ها شروع 
مى شود. آسیه آقایى افزود: از روز جمعه در اکثر مناطق 
استان بارش باران و برف آغاز مى شود، بارش در نیمه 
غربى و شمالى استان به صورت باران و برف خواهد بود، 
در روزهاى پنجشـنبه و جمعه وزش باد نسبتاً شدید تا 
شدید و در مناطق مستعد برف و کوالك انتظار مى رود.

قطع 11 فقره انشعاب آب 
11 فقره انشـعاب آب غیرمجاز در منطقـه فالورجان 
کشـف و قطع شـد. به گزارش روابط عمومـى آبفاى 
فالورجان، این انشعابات غیرمجاز با کاربرى مسکونى و 
تجارى در پنج شهر از این شهرستان کشف و به مراجع 

قضایى ارجاع داده شد. و قطع 11 فقره انشعاب آب 
11 فقره انشـعاب آب غیرمجاز در منطقـه فالورجان 
کشـف و قطع شـد. به گزارش روابط عمومـى آبفاى 
فالورجان، این انشعابات غیرمجاز با کاربرى مسکونى و 
تجارى در پنج شهر از این شهرستان کشف و به مراجع 

قضایى ارجاع داده شد.

مهارحادثه شبکه آب 
حادثه شـبکه آب لوله ایرانیت قطر 300 میلیمترى در 
شـهرك صنعتى جى منطقه چهار اصفهان مهار شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه چهار اصفهان، 
پس از اعالم گزارش، حادثه با یک عدد کلمپ قطر 300 
میلیمترى، بدون قطعى آب رفع حادثه شـد و در پایان 

ترانشه با خاك مناسب پر شد.

جرایم بازدارنده نیستند 
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اسـتان بیان داشـت: 
على رغم اعمال قانون راننـدگان متخلف که جان خود 
و دیگر راننـدگان و شـهروندان را به خطر مـى اندازند، 
متاسفانه هنوز شاهد وقوع تخلفات رانندگى مخصوصا 
تخلفات حادثه ساز هستیم. سرهنگ محمدرضا محمدى 
افزود: مبالغ جرایم رانندگى و اعمال محدودیت ها مانند 
نمره منفـى و انتقال خـودرو بـه پارکینـگ و برگزارى 
کالس هـاى آموزشـى بـراى رانندگان متخلـف هنوز 

بازدارندگى الزم را ندارند.

شرایط شکننده خونى
مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان با اشاره به 
شکننده بودن شرایط خونى اسـتان اصفهان گفت: در 
حال حاضر استان اصفهان بین چهار تا پنج روز ذخیره 
خونى دارد و این میزان ذخیره در حال حاضر شـکننده 
است. ممکن است افزایش جراحى هاى الکتیو به همراه 
مصرف کننده هاى ثابت خون، نیاز به ذخیره هاى خونى 

را افزایش دهد

خبر

معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
مانوز زلزله با شعار «مدرسه ایمن و دانش آموز تاب آور» 
با هدف آموزش به دانش آموزان براى آمادگى برخورد با 
زلزله و نحوه خروج ایمن و پنــاه بردن به محیط امن در 
40 مدرســه مناطق آموزش و پرورش استان به صورت 
عملیاتى انجام گرفت.حیدرعلى خانبــازى اظهار کرد: 
مطابق برنامه ریزى و ارائــه آموزش هاى قبلى قرار بود 
مانور زلزله در یک مدرسه از هر منطقه آموزش پرورش 
استان اصفهان برگزار شــود که این مانور در 40 مدرسه 
مناطق آموزش و پرورش به صورت عملیاتى اجرا شد.وى 
اضافه کرد: در همه نقاط استان نیز کل مدارس موظف 

بودند که مانور زلزله را به به صورت آنالین از شبکه شاد 
براى دانش آموزان داشته باشند و در هر شهرستان یک 
مدرسه این مانور را به صورت حضورى و عملیاتى برگزار 
کرد.معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
تصریح کرد: از یک هفته قبل ارائه آموزش هاى الزم در 
ارتباط با پناه گیرى صحیح و خروج ایمن به دانش آموزان 
ارائه شد.خانبازى تصریح کرد: شعار و اهداف این برنامه 
«مدرسه ایمن و دانش آموز تاب آور» است تا مدرسه بتواند 
در ارتباط با زلزله نقاط ضعف خود را شناسایى و برطرف 
کند و دانش آموزان هم آموزش هاى الزم را در این زمینه 

دریافت کنند.

رییس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات (فتا) فرماندهى 
انتظامى اصفهان بــا بیان اینکه حــدود 54 درصد از کل 
کالهبردارى هاى اینترنتى در استان از طریق سایت دیوار 
اتفــاق مى افتد، گفت: بعد از ســایت دیــوار، 38 درصد از 
کالهبردارى ها از طریق صفحات فروشگاهى اینستاگرام 

اتفاق مى افتد.
سرهنگ سیدمصطفى مرتضوى با اشاره به افزایش 133 
درصدى کالهبردارى هاى اینترنتى در سال جارى، اظهار 
کرد: کالهبردارى هاى وسیع اینترنتى عمدتا از دو طریق 
یعنى سایت هاى تبلیغاتى با تمرکز با سایت دیوار و صفحات 

اینستاگرام اتفاق مى افتد.

رئیس پلیس فتاى اصفهــان افزود: براى پیشــگیرى از 
کالهبردارى ها، پیشنهاد ما این است که مردم خریدهایشان 
را از موقعیت نزدیک و در محیط جغرافیایى خودشان انجام 
دهند، یعنى اگر کسى در اصفهان یا شهرستان ها قصد خرید 
دارد بهتر است خرید را در داخل استان اصفهان انجام دهد.

وى دومین مــورد عمده کالهبردارى هــاى اینترنتى در 
استان را از طریق شبکه هاى اجتماعى به ویژه اینستاگرام 
اعالم و تصریح کرد: بعد از ســایت دیــوار، 38 درصد از 
کالهبردارى هاى ما در اینستاگرام اتفاق مى افتد و صفحات 
فروشگاهى اینستاگرام کمین گاه دوم براى افرادى است که 

قصد خرید دارند.

سهم «دیوار» از کالهبردارى 
اینترنتى در اصفهان

اجراى مانور زلزله
 در 40 مدرسه استان اصفهان

وزیر نیرو گفت:  طرح ضربتى کوتاه مدت براى حل 
مشکالت آب 4 استان به تصویب رسید.

على اکبر محرابیان در حاشــیه جلســه تشــریح 
دستاوردها و نتایج ســومین جلسه بررسى مسائل 
آب چهار استان به ریاست معاون اول رئیس جمهور 
با اشــاره به اینکه امروزه موضــوع آب به عنوان 
مهمترین اولویت دولت قلمداد مى شود اظهار کرد: 
جلسه روز سه شــنبه در رابطه با مسئله آب چهار 
اســتان اصفهان، چهارمحال و بختیــارى، یزد و 
خوزســتان که از حوضه زاینده رود متأثر مى شوند 
با حضور دســتگاه ها و اســتانداران این استان ها 

برگزار شد.
وى افزود: پیشنهادات مطرح شــده جلسه قبل به 
تصویب رسید که براســاس آن طرح کوتاه مدت و 
ضربتى تصویب شده تا دستگاه هاى مختلف از جمله 
وزارت نیرو، جهاد کشاورزى، صمت، کشور و تعاون 
و همچنین ســازمان برنامه و بودجه مکلف شدند 
پشــتیبانى کامل از اجراى این طرح هاى ضربتى 

را انجام دهند.
وزیر نیرو افزود: در جلســات آینده شاهد تصویب 
طرح هاى میان مدت و بلندمدت در این اســتان ها 

خواهیم بود.

محرابیان گفت: طرح هاى ضربتى طرح هایى است 
که با سرعت شروع مى شود و بخش قابل توجهى 
از نگرانى مردم را برطرف مى کند این طرح ها کوتاه 
مدت هستند و مشکالت فعلى را حل مى کنند، اما 
براى تأمین آب کافى و اصــالح وضعیت موجود 
باید شاهد اجراى طرح هاى میان مدت و بلندمدت 
باشــیم که آن ها نیز در یک برنامه مدون و کامل 

انجام مى شود.
وى گفت: در حوزه اصفهان در ســال هاى گذشته 
براى استفاده از پســاب در بخش صنایع اقداماتى 
انجام شده، اما کافى نیست. وزیر نیرو افزود: یکى 
از برنامه هایى که با جدیت دنبال مى کنیم این است 
که صنایع آب برى که در مناطق کویرى کشور قرار 
دارد با استفاده از پساب و آب دریا، آب موردنیاز آن ها 
را تأمین کنیم تا از آب موردنیاز کشاورزى و شرب 

استفاده نشود.
وزیر نیرو گفــت: صنایع اســتان هایى که در این 
محدوده قرار دارند مکلفند طى دو تا ســه سال آب 
مورد نیاز خود را از طریق آب هاى غیرمتعارف تأمین 
کنند که وزارت نیرو و سایر دســتگاه ها نیز در این 
زمینه بــه صنایع کمک خواهند کرد تا ســهم آب 

کشاورزى، شرب و محیط زیست بیشتر شود.

سرپرست گروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: رعایت شــیوه نامه هاى بهداشــتى 
در سراسر اســتان بطور میانگین کمتر از 50 درصد 
است درحالیکه با توجه به سویه جدید ویروس کرونا 
(اومیکرون) مردم باید در این زمینه مراقبت بیشترى 

داشته باشند.
سید مهدى میرجهانیان افزود: میزان رعایت شیوه 
نامه هاى بهداشتى شــامل میانگین موارد مختلف 
مانند استفاده از ماسک، مراقبت شخصى و رعایت 

فاصله گذارى اجتماعى است.
وى با بیان اینکه در اســتفاده از ماسک در فضاهاى 
عمومى در برخــى اماکن هنوز مشــکالتى وجود 
دارد، اظهــار داشــت: محدودیت هــاى مربوط به 
کرونا و مشاغل بصورت هوشــمند اعمال مى شود 
اما در زمان حاضر شرایط شکننده است و با توجه به 
نگرانى هایى که بابت ســویه جدید ویروس کرونا 
وجود دارد، زدن ماسک و رعایت فاصله گذارى ایمن 

هنوز جزو الزامات است.
میرجهانیان درباره تجمع هایى که جمعه گذشــته 
پنجم آذر در برخى از مراکز خرید بزرگ بدلیل حراجى 
ایجاد شده بود، تصریح کرد: این موضوع تخلف است 

و درحالیکه شیوه نامه هایى مانند جلوگیرى از ورود 
افرادى که واکسن کرونا نزدند پیش بینى شده است 

اما هنوز در بسیارى از موارد رعایت نمى شود.
وى درباره بازگشایى برخى از مدارس از اول آبان و 
چگونگى نظارت بر رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى 
در آنها توضیح داد: این کار توسط کارشناسان بهداشت 
محیط و آموزش و پرورش انجام مى شود و در اوائل 
کار حدود 50 مدرسه در استان بدلیل رعایت نکردن 
کامل شیوه نامه هاى بهداشتى، اخطار کتبى دریافت 

کردند یا پلمب شدند.
وى با بیان اینکه در زمان حاضر رعایت شیوه نامه هاى 
بهداشتى در مدارس استان اصفهان بسیار بهتر شده 
است، اضافه کرد: الزم است مدارس در زمینه استفاده 
کامل از ماسک و تهویه مناسب در کالس ها اهتمام 

بیشترى داشته باشند.
وى با بیان اینکه هنوز تعــدادى از دانش آموزان در 
مقطع متوســطه اول و دوم واکسن کرونا را دریافت 
نکردند، گفت: اگر این دسته از دانش آموزان حضورى 
به مدرســه بیایند به نوعى حق افرادى که واکسن 
زده اند، ضایع مى شود که اعتراض هایى نیز در این 

زمینه وجود دارد.

فرمانده انتظامى شهرستان نجف آباد از دستگیرى 2 
قاچاقچى سالح و مهمات در عملیات مشترك پلیس 
شهرســتان هاى نجف آباد و شاهین شهر خبر داد و 
گفت:  از این افراد 8 قبضه سالح وینچستر کشف شد.

میثم گوهــرى آرانى فرمانده انتظامى شهرســتان 
نجف آباد اظهار کرد:  در تداوم طرح هاى امنیت بخش 
پلیس،  مأموران پلیس امنیت عمومى شهرستان هاى 
نجف آباد و شاهین شهر در انجام تحقیقاتى از فعالیت 
فردى در زمینه قاچاق سالح غیرمجاز از استان هاى 

جنوبى به مرکز کشور مطلع شدند.
وى افزود:  با آغاز تحقیقات نامحســوس، سرانجام 
زمانى که این قاچاقچیان در حال برنامه ریزى براى 
قاچاق تعدادى ســالح بودند، مورد رصد اطالعاتى 

پلیس قرار گرفتند.
گوهرى آرانى خاطرنشان کرد: در مراقبت هاى پلیسى 
مشخص شد که این افراد در حال قاچاق سالح و تردد 
از یکى از استان هاى جنوبى کشور به سمت استان 
اصفهان هســتند که بالفاصله با هماهنگى انجام 
شده با مقام قضائى، برنامه ریزى عملیاتى الزم براى 

دستگیرى این فرد آغاز شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آبــاد ادامه داد: 
ســرانجام طى یک عملیات،  2 نفر متهم که با یک 
دستگاه خودروى نیسان و در پوشش حمل تره بار در 
یکى از محورهاى مواصالتى شهرستان نجف آباد در 
حال تردد بودند  دستگیر و در بازرسى از زیر بار خودرو، 

تعداد 8 قبضه سالح شورشى وینچستر کشف شد.

تصویب طرح ضربتى
 براى حل مشکالت آب 4 استان

رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى
 در اصفهان کمتر از 50 درصد است

کشف سالح در پوشش حمل تره بار 

دادگاه ویژه رســیدگى به جرایم اخاللگران و مفســدان 
اقتصادى استان اصفهان حکم متهمان یکى از پرونده هاى 
اخالل در نظام اقتصادى کشور در استان که داراى 21 متهم 
بود را صادر کرد که بر این اســاس متهم ردیف اول و دوم 
این پرونده به تحمل 15 سال حبس تعزیرى محکوم شدند.

حجت االســالم والمسلمین اســدا... جعفرى رئیس کل 
دادگسترى استان اصفهان در تشریح جزییات این پرونده 
بیان داشــت: موضوع این پرونده کالهبردارى شبکه اى 
منتهى به اخــالل در نظام اقتصادى کشــور و تخلف از 
تعهدات ارزى بوده که دادگاه جرایم اقتصادى استان پس 
از رســیدگى و با اعالم ختم رســیدگى مبادرت به صدور 

رأى نمود.
وى افزود: اتهام متهمان ردیف اول تا دوازدهم، مشارکت در 
کالهبردارى شبکه اى منتهى به اخالل در نظام اقتصادى 
کشــور و تخلف از تعهدات ارزى با عدم ارائه برگ ســبز 
گمرکى مبنى بر ورود کاالى ثبت ســفارش شــده با ارز 
مبادله اى به صورت شبکه اى از طریق ارائه اسناد و مدارك 
غیرواقعى و مجعول به ســه بانک با ارزشى بیش از 130 

میلیون یورو ارز دولتى و فروش آن در بازار آزاد بوده است.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان اعالم داشت: اتهام 
متهمان ردیف سیزده، چهارده و پانزده (کارمندان یکى از 
بانک هاى دولتى) مشــارکت در اختالس از طریق صدور 

حواله ارزى بدون اخذ تضمینات کافــى و با عدم رعایت 
دستورالعمل هاى تخصیص ارز و معاونت در کالهبردارى 
شــبکه اى منتهى به اخالل در نظام اقتصادى کشور بوده 

است.
وى ادامه داد: اتهام ســایر متهمان که کارمندان یکى از 
بانک هاى خصوصى اســتان بوده انــد، خیانت در امانت 
و معاونت در اخــالل در نظام اقتصادى کشــور در قالب 
همکارى با متهمان ردیــف 7 و 8 جهت اخذ ارز مبادله اى 
براى وارد نمودن کاالهاى ضرورى مورد نیاز کارخانجات 
بخش تولید بدون وارد نمودن کاالهاى مورد نظر و فروش 

ارز در بازار آزاد مى باشد.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان احکام صادره متهمان 

این پرونده را به شرح ذیل اعالم کرد:
علیرضا برخوردار کاشانى فرزند قاســم: تحمل 15 سال 
حبس تعزیرى و پرداخت مبلغى بیش از 25 میلیارد ریال و 
یک میلیون و سیصد هزار یورو (قدر متیقن سود حاصل از 
فروش ارز حواله هاى ارزى موضوع اتهام انتسابى و درصد 
سود حاصله از اصل ارز حواله هاى ارزى که در بانک هاى 
خارجى نصیب مشارالیه گردیده) به عنوان جزاى مالى بابت 

مال تحصیل شده از طریق خالف قانون
مجید اســکندى فرزند عیســى: تحمل 15 سال حبس 
تعزیرى و پرداخت مبلغ بیــش از 173 میلیارد ریال جزاى 

نقدى
امین پورمتین فرزند محمدحســین: تحمل 5 سال حبس 

تعزیرى و 24 میلیارد ریال جزاى نقدى
محمدحســین پورمتین و جمال حاجى اســمعیلى فرزند 
احمد: هر کدام 3 سال حبس تعزیرى و هر کدام پرداخت 14 

میلیارد ریال جزاى نقدى
مسعود سلطان فرزند فالمرز: تحمل 3 سال حبس تعزیرى 

و انفصال دائم از خدمات دولتى
یاســر صابونى فرزند محمدتقى: تحمل دو ســال حبس 
تعزیرى و پرداخت مبلــغ بیش از 130 میلیــارد ریال به 
عنوان جزاى مالى درآمد حاصلــه از طریق خالف قانون 

به نفع دولت
سیدامیر حجتى ذوالپیرانى فرزند سیدحسن، مجید بیات ف 
غالمرضا و محمدعلى عقدائى ف عبدالمجید: هر کدام به 

تحمل دو سال حبس تعزیرى
حمیدرضا امینى فرزند على: تحمل 5 سال حبس تعزیرى و 

انفصال دائم از خدمات دولتى
حمید محسنى فرزند على محمد: یک سال حبس تعزیرى 

و محرومیت از خدمات دولتى
حسین اسماعیلى دشــتیان به لحاظ فوت مشارالیه قرار 
موقوفى تعقیب صادر و نسبت به سایر متهمان و اتهامات 

دیگر برخى از متهمان رأى بر برائت صادر گردید.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان اعالم کرد

صدور حکم متهمان پرونده
 130 میلیون یورویى

یکى از بهترین شاخص هایى که مى تواند زمینه علل شکل گیرى شرایط کنونى حوضه آبریز 
زاینده رود را تشریح کند، پرداختن به مسئله ذخیره آب پشت سد زاینده رود است.

بر اســاس آخرین اطالعات ارائه شده توسط اســتاندار اصفهان، میزان آب موجود در سد 
زاینده رود معادل 168 میلیون متر مکعب بوده که تنها نزدیک به 68 درصد از آن با توجه به 

محدودیت هاى فنى قابل برداشت است.
این اظهارات استاندار اصفهان به معناى آن است که 32 درصد آب موجود پشت سد زاینده 
رود مرتبط با حجم مرده اى است که شرایط بهره بردارى آن به واسطه محدودیت در خروج از 
سد و همچنین کیفیت نامناسب آب قابل برداشت نیست. به عبارت دیگر از 168 میلیون متر 
مکعب آب پشت سد زاینده رود تنها 114 میلیون متر مکعب قابل استفاده است. در حقیقت، 
ذخیره سد زاینده رود در سال جارى به کمترین میزان خود در طول 8 سال اخیر رسیده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوى شــرکت مدیریت منابع آب ایران، حوضه آبریز زاینده رود 
مطابق آخرین آمار ارائه شده از سرشمارى رسمى کشور به طور مستقیم زمینه تامین آب 

شرب 4 میلیون و 177 هزار نفر را فراهم مى نماید.
آمار جمعیت درگیر حوضه آبریز زاینده رود در کنار گزارش وزارت نیرو مبنى بر اینکه هر نفر 
در ایران به طور متوسط روزانه 200 لیتر آب مصرف مى کند، این نکته را مشخص مى کند 
که روزانه در حوضه آبریز زاینده رود، 835/5 هزار متر مکعب براى تامین آب شرب جمعیت 

تحت پوشش مورد نیاز است.
با توجه به اینکه بیش از 92 درصد از نیاز شرب جمعیت حاضر در حوضه آبریز زاینده رود از سد 
زاینده رود تامین شده و تنها 8 درصد از این آمار از منابع آب زیرزمینى تامین مى شود، لذا مردم 
حاضر در حوضه آبریز زاینده رود به طور متوسط روزانه 768/6 هزار متر مکعب آب شرب خود 

را از محل آب جارى ذخیره شده در پشت سد زاینده رود تامین مى کنند.
کنار هم قرار دادن این آمار یک نکته بسیار خطرناك را شفاف مى کند، بر این اساس اگر در 
شرایط فعلى تمامى آب پشت سد زاینده رود تنها براى تامین آب شرب استفاده شود و تمامى 
مصارف دیگر از جمله، حق آبه محیط زیست، کشاورزى، صنعت و سایر موارد صفر شود و 
همچنین ورود آب به سد زاینده رود نیز به میزان قابل توجهى نباشد، 114 میلیون متر مکعب 
آب قابل بهره بردارى پشت سد زاینده رود تنها نیاز 148 روز آب شرب مردم منطقه معادل 

5 ماه را کفاف مى دهد.
این آمار در شرایطى مطرح مى شود که تنها 55 درصد از آب سد زاینده رود در سال آبى گذشته 
براى مصارف شرب در نظر گرفته شده و به این ترتیب تنها 62/7 میلیون متر مکعب از 114 
میلیون متر مکعب آب پشت سد به مصارف شرب اختصاص دارد. با در نظر گرفتن سهمیه 
آب سایر بخش ها، ذخیره فعلى سد زاینده رود تنها براى پوشش نیاز 81 روز آب شرب منطقه 

ذخیره دارد و کمتر از 3 ماه مى تواند آب مورد نیاز شرب را تامین کند.

واقعیت هاى پشت سد
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نیکى کریمى بازیگر، کارگردان و تهیه کننده ســینما بیان کرد که 
استقبال از «آتاباى» در تبریز فوق العاده بوده و دوست دارم این فیلم 

در ترکیه اکران شود.

وى که به عنــوان رئیس هیات داورى بخش فیلم هاى ســینمایى 
جشنواره بین المللى فیلم «جنایت و مکافات استانبول» در این شهر 
حضور دارد، استقبال از نخســتین اکران عمومى فیلم «آتاباى» در 

تبریز را فوق العاده توصیف کرد و گفت: من یک فیلم مستقل ساخته 
بودم و هیچ حدسى نداشتم که مردم چگونه با این فیلم ارتباط برقرار 
خواهند کرد. خدا را شــکر قصه گویا خیلى به دل همه نشسته و هم 
به خاطر گویش آن به زبان ترکى و هم قصه عاشقانه فیلم استقبال 
فوق العاده اى را در تبریز داشتیم. مردم مى گویند «حالمان خوب شد» 

که پس از مدت ها به سینما رفتیم.
کارگردان فیلم هاى «شیفت شب» و «سوت پایان»، با بیان اینکه 
«آتاباى» مى تواند مانند یک پل ارتباطى بین سینماى ترکیه و ایران 
عمل کند، گفت: هفتاد درصد فیلم «آتاباى» به زبان ترکى است. به 
شدت دوست دارم که فیلم در ترکیه دیده شود، در این زمینه خیلى 
فکر نکرده بودیم ولى در اینجا صحبت هایى شده است که امیدوارم 

به نتیجه برسد.
کریمى در ارتباط با تمایل خود براى ساخت اثر مشترك با ترکیه بیان 
کرد: به نظرم خیلى جالب اســت چون ما با ترکیه فرهنگ مشترك 
بسیار داریم. من خودم همیشه ســینماى ترکیه را پى گیرى کردم، 
درست است که زیاد به اینجا نیامدم. موارد مشترك زیادى داشته و 
همسایه نزدیک هستیم، فرهنگ ها هم به هم نزدیک هستند. براى 
من شناخت خوب از ترکیه بسیار جالب اســت چون االن احساس 
مى کنم شناختم در مورد ترکیه بســیار از روى ادبیات و کتاب هایى 
که خواندم، است. خیلى دلم مى خواهد که زمان گذاشته و ترکیه را 

از نزدیک بشناسم.

بازیگر سینماى ایران با بیان اینکه سریال هاى ترکیه در ایران بسیار 
محبوب هســتند، اظهار کرد: به نظرم بازیگرهاى ترك اکثراً خیلى 
با دقت کار مى کنند. دوســت هاى کارگردان تــرك خیلى دارم، در 
نخستین تجربه داورى در جشنواره «تســالونیکى» به همراه گروه 

داورى به فیلم «اوزاك» نورى بیلگه جیالن جایزه دادیم.
وى همچنین گفت: همیشه سینماى ترکیه را دنبال کردم. سینماى 
مستقل و متفکر ترکیه همیشــه براى من خیلى قابل احترام است. 
نویسندگان زیادى در ترکیه هستند، اشعار شاعران ترك، کًال شور 
و هیجان مردم و یک نوع پل شــرق و غرب بــودن ترکیه را کامًال 
احســاس مى کنید. با اینکه زیاد ســفر نکردم و با آشنایى از طریق 
کتاب ها و ادبیات ترك خودم را به مردم این جا بسیار نزدیک احساس 

کردم و این نزدیکى خیلى قلبى است.
وى در بخشــى از ســخنان خود در رابطه با مقایسه دشوارى هاى 
بازیگرى و کارگردانى گفت: هر کدام ســختى هاى خودش را دارد، 
فیلمسازى مشــکالت خود را دارد. چون یک زمانى براى نگارش 
فیلمنامه و تولید فیلم نیاز است، مراحل ساخت فیلم خیلى سخت تر 
است. بازیگرى هم که اگر نقش ســخت باشد که اصوًال هم به این 

صورت است، دشوارى خود را دارد.
کریمى در پایان با اشــاره به پروژه هاى آینده خــود گفت: اخیراً در 
فیلم «دسته دختران» بازى کردم و هم اکنون در حال نوشتن یک 

فیلمنامه هستم.

نیکى کریمى:

دوست دارم «آتاباى» در ترکیه اکران شود

«کازابالنکا»
 79 ساله شد

پاى «قهرمان» 
به عربستان هم باز شد

79 پیش «کازابالنکا» ســاخته مایــکل کورتیز 
روز بیست و ششــم نوامبر سال 1942 به نمایش 
عمومى درآمد. اما نمایش گســترده فیلم در 23 
ژانویه سال 1943 در آمریکا شروع شد. فیلمى که 
از آزمون زمان سربلند بیرون آمده و گذر تقریبا 80 

سال فیلم را کهنه نکرده است.
«کازابالنکا» در زمانى ساخته شد که مطمئنًا همه 
مى دانستند نازى ها در جنگ جهانى دوم شکست 
خواهند خورد. و بنابراین، موضوع و به تصویر در 
آوردن عشق از دســت رفته، شانس هاى از دست 

رفته و مهمتر از همه، مقاومت پسندیده مى نمود.
فیلم به طور کامل در اســتودیو برادران وارنر، با 
گروهى از بازیگران مهاجر و تبعیدیانى فیلمبردارى 
شــد که از چنگ رایش ســوم فرار کرده بودند. 
سیاست در داســتان «کازابالنکا» پنهان نشد. در 
واقع، تعهد و اتحاد سیاسى سرلوحه داستان بود و 

ملودرام عاشقانه را تحت الشعاع قرار مى داد. 
موسســه فیلم آمریــکا بارهــا در راى گیرى ها 
«کازابالنکا» را یکــى از بهترین فیلم هاى تاریخ 
ســینما معرفى کرده اســت. راجر ابــرت فقید، 
«کازابالنــکا» را بهتــر از «همشــهرى کین» 
مى دانســت فقط به این دلیل که توانســته بود 
تماشــاگران بیشــترى را جذب کند. این فیلم در 
نهایت برنده سه جایزه اسکار بهترین کارگردانى، 
فیلم و فیلمنامه اقتباسى شــد. همفرى بوگارت 
اما نتوانست اســکار بگیرد و به پل لوکاس اسکار 

را باخت.

نخســتین جشــنواره بین المللى«دریاى ســرخ» 
عربستان میزبان دو فیلم بلند و یک مستند از سینماى 

ایران خواهد بود.
نخستین دوره این رویداد سینمایى چهار سال پس از 
رفع ممنوعیت سینما در عربستان از 6 تا 15 دسامبر 
(15 تا 24 آذر) در منطقه اى تاریخى در شهر جده که 
یکى از محوطه هاى ثبت شــده در فهرست میراث 

جهانى یونسکو است، برگزار مى شود. 
در این رویداد که با بودجه سنگین و به عنوان یکى از 
پروژه هاى اصلى سعودى ها با هدف تنوع بخشیدن 
به اقتصاد نفت محور و تبدیل این کشور به یک قطب 
فیلمسازى در خاورمیانه برگزار مى شود، 3 فیلم ایرانى 
نیز به نمایش گذاشته خواهند شــد که از میان آنها 
«قهرمان» ساخته اصغر فرهادى در بخش فیلم هاى 

محبوب جشنواره ها به نمایش گذاشته خواهند شد. 
مسئوالن برگزارى این رویداد سینمایى جایزه 100 
هزار دالرى براى بهترین فیلم، جایزه 30 هزار دالرى 
براى برنده جایزه بهترین کارگردانى و جایزه 20 هزار 
دالرى نیز براى برنده جایزه هیــات داوران در نظر 

گرفته شده است. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى با انتشار یک متن در صفحه اینستاگرام خود از بررسى و رسیدگى به وضعیت 
فرامرز صدیقى بازیگر پیشکسوت در اسرع وقت خبر داد.

محمد مهدى اسماعیلى پس از انتشــار تصویرى از فرامرز صدیقى در رسانه هاى مجازى با انتشار یک 
متن در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ضمن تشکر از آقاى پرستویى عزیز به رییس سازمان سینمایى و 

مدیرعامل صندوق اعتبارى هنر دستور رسیدگى داده شد، ان شاءا... در اسرع وقت پیگیرى خواهد شد.
پیش از این پرویز پرستویى با انتشار عکســى از «فرامرز صدیقى» بازیگر پیشکســوت تئاتر، سینما و 

تلویزیون در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود:
این عکس کیست؟ شک ندارم خیلى هایتان او را نمى شناسید! این عزیز هنرمند، یکى از فارغ التحصیالن 
دانشکده هنر هاى زیباى دانشگاه تهران است! یکى از بازیگران خوب تئاتر است! یکى از بازیگران خوب 
تلویزیون است! یکى از بازیگران خوب سینماست! ایشان کارگردان فیلم سینمایى (طعمه) است! ایشان با 
کارگردان هاى خوب سینما کار کرده است؟ با آقاى خسرو هریتاش (برهنه تا ظهر با سرعت) على حاتمى 

(دلشد گان) مسعود کیمیایى (دندان مار) و...
او کسى نیست جز هنرمند با سواد و خوش اخالق و خوش تیپ، آقاى فرامرز صدیقى، بنده کوچک ترین 
حداقل در این چند ساله اخیر دوبار پست گذاشتم که از فرامرز صدیقى چه خبر؟ در فیلم قاتل اهلى آقاى 
کیمیایى، به دنبالش رفتند، حتى حاضر نشد درب خانه را بروى عوامل تولید باز کند! حاال خوب او را تماشا 

کنید، خوب خوب خوب! اینه سینماى ما، تا هستى، هستى، وقتى نیستى، انگار که اصال وجود نداشتى!
دیگه نمیدونم و نمى تونم چیزى بنویسم... دیگه خود دانید...

وزیر ارشاد : 

به وضعیت «فرامرز صدیقى»
 رسیدگى مى شود

اسماعیل سلطانیان از بازیگران پیشکسوت از آخرین وضعیت خود پس از یک دوره 
بیمارى و فعالیت هاى هنرى خود صحبت کرد.

این بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون صبا اظهار کرد: 
هم اکنون دوره نقاهــت بیمارى خود را طى مى کنم و به یــارى خدا روز به روز به 
سالمتى نزدیک تر مى شوم، البته به واســطه وضعیت جسمى چندان نمى توانم در 
کارهاى نمایشى حضور داشته باشند مگر آثارى که با وضعیت فعلى من همخوان 

باشد و حضورم در آن تولیدات به سالمتیم ضربه نزند.
وى افزود: آخرین بازى من به «سریال قورباغه» ساخته هومن سیدى برمى گردد، 

چون بعد از آن کار وضعیت سالمتى دچار مشکل شد و مجبور به استراحت شدم.
این بازیگر با بیان اینکه آثار فعلى کیفیت الزم را ندارد، بیان کرد: متاسفانه باید تاکید 
کنم که تولیدات امروز اکثراً کیفیت الزم را ندارد براى همین دوست ندارم با حضور 
در هر کارى سابقه خود را زیر ســوال ببرم. پذیرش نقش براى من ربطى به بلند یا 
کوتاه بودن آن ندارد، بلکه اگر در سریالى نقشم کوتاه باشد اما آن کار کیفیت الزم 

را داشته باشد آن را بازى خواهم کرد.
این بازیگر در پایان از سریال «یوسف پیامبر» به عنوان یکى از آثار خوب خود نام برد و تصریح کرد: این سریال از جمله کارهایى است که بازى در آن را بسیار دوست داشتم. این 
اثر به اندازه اى موفق بود که باز هم وقتى از تلویزیون پخش مى شود مخاطب خود را دارد. در سینما نیز از بازى در فیلم «کافه ترانزیت» ساخته زنده یاد کامبوزیا پرتوى خیلى 

راضى هستم. همچنین باید از سریال «روزهاى مه آلود» به کارگردانى، نویسندگى فیاض موسوى به عنوان یکى دیگر از کارهاى خوب خود نام برم.

اسماعیل سلطانیان: 

حالم بهتر از گذشته است

به نظر مى رسد که فیلم «مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیست» آخرین حضور تام هالند در نقش مرد عنکبوتى در 
دنیاى فیلم هاى مارول نخواهد بود.

بنا به اعالم ایمى پاســکال، تهیه کننده قدیمى «مرد عنکبوتى»، انتظار مى رود هالند نقش اصلى این مجموعه 
سینمایى را در چند فیلم دیگر ادامه دهد. ایمى پاسکال گفت: «مرد عنکبوتى: راهى به خانه نیست» آخرین فیلمى 

نیست که قصد داریم با مارول بسازیم، این فیلم آخرین فیلم مجموعه «مرد عنکبوتى» نیست.
این تهیه کننده در ادامه تاکید کرد: ما در حال آماده شدن براى ساخت فیلم بعدى «مرد عنکبوتى» با تام هالند و 

مارول هستیم و ما در فکر ساخت سه گانه بعدى هستیم. این فیلم آخرین کار ما در دنیاى مارول نیست. 
طبق اعالم نزدیکان به این مجموعه سینمایى، هنوز قراردادى رسمى نشده است. با این وجود کمپانى سونى از 
طرفداران سرسخت در نقش اصلى این پروژه است و همینطور این کمپانى از همکارى با مارول نیز رضایت دارد.

تأیید ساخت یک سه گانه دیگر 
از «مرد عنکبوتى»

فیلم سینمایى«گربه ســیاه» به کارگردانى کریم 
امینى و تهیه کنندگى بهــرام رادان که براى اولین 
بار در بخش مسابقه جشنواره ورشو 2020 به نمایش 
درآمده بود از امروز چهارشــنبه 10 آذر به روى پرده 

سینماهاى کشور خواهد رفت.
گربه سیاه فیلمى اجتماعى است که در سال 1398 
ساخته شده و به مشکالت امروزى جوانان، فضاى 

مجازى ، شهرت و موسیقى زیرزمینى مى پردازد. 
این فیلم بــا هنرمندى بازیگرانــى همچون بهرام 
رادان ، ترالن پروانه ، حسین پورکریمى و کیا رکنى 
و حضور افتخارى بهاره کیان افشار، احسان کرمى ، 
رضا یزدانى ، على اوجى ، گروه ســون بند به همراه 
هنرمندان نام آشناى تئاتر و سینماى کشور روایت 

خواهد شد.

فیلم بهرام رادان از 
امروز اکران مى شود

بازیگر فیلم سینمایى «من ترامپ نیستم» گفت: دروغ است اگر بگویم دلم براى بازیگرى در سینما لک نزده است، 
شاید همچنان باید منتظر بمانم تا شــاید یک کارگردان یاد من افتاده و به این پیرمرد نقشى بدهد، اما این عشق 

ارزش صبر کردن دارد. فقط این را بگویم که من بازیگر بدى نیستم و ارزش ریسک کردن دارم. 
رضا فیاضى درباره کم رنگ شدن حضورش در سینما افزود: متاسفانه امسال هم کارى در سینما ندارم، با وجود 
اینکه در تلویزیون و عرصه نمایش خانگى پر کار هستم اما سینما برایم جایگاه خاصى دارد، سینما زبانى بین المللى 

است که هر بازیگرى با تمام وجود مى خواهد در آن حضور پررنگى داشته باشد. 
این بازیگر و نویسنده در همین راستا ادامه داد: من بدشــانس ترین بازیگر سینما هستم، سالها سینما کار کردم، 
چندین اثر را بازى کردم که متاسفانه هیچکدام اکران نشد، تا چه حد مى توان بدشانس بود، شاید اگر آن آثار پخش 
مى شدند امروز من حضور متفاوت ترى در سینما داشتم. ســبز کوچک، گزارش مریم، یوسف و حور از جمله آثار 
سینمایى هستند که در آنها نقشهاى متفاوتى بازى کرده ام که اگر اکران مى شدند اتفاقات بهترى در سینما برایم 

رخ مى داد اما هیچگاه اینگونه نشد. 
وى از عشــق خود به بازیگرى ســینما گفت و افزود: گاهى فکر مى کنم که اکثر کارگردانان جوان سینما با من 
خاطره هاى فراوانى در دوران کودکى شــان دارند، آن زمان من بازى مى کردم و آنها کودك بودند، چه اتفاقى 
مى افتد که به یکباره یکى مثل من کنار گذاشته مى شود، شاید آن جریان انحصارى بودن سینما و حضور تعداد 

محدودى بازیگر درست باشد زیرا غیر از این دلیل دیگرى را نمى توانم متصور شوم. 

رضا فیاضى: 
بدشانس ترین بازیگر سینما هستم

سوســن پرور در برنامه فریدون جیرانى ضمن تعریف کردن خاطره اى از ســال هاى دور، 
هنگامى که براى دادن تست بازیگرى به یک دفتر رفته بود گفت: «من متولد 54 ام و تا این 
جایى که آمده ام، آن قدر درد کشیده ام، آن قدر باور نشده ام و آن قدر بى جهت فریاد شنیده ام 
که جزو آرزوهایم این است که به جایى برسم، در حالى که انسان باقى مانده ام، به جایى برسم 

که بتوانم دست کسانى را که مستعدند بگیرم.»  
او با اشاره به خاطره سال هاى دور تست بازیگرى دادنش، گفت: «من وقتى از آن دفتِر تست 
بازیگرى بیرون آمدم خیلى گریه کردم. من دوشنبه ها و چهارشنبه ها در رادیو پیام در تهران 
برنامه داشتم و به اراك مى رفتم و مى آمدم. وقتى براى تست دادن رفتم از آقایى که پشت 

میز بود پرسیدم چه قدر طول مى کشد و ِکى نوبتم مى شود؟
چون مى خواستم بلیت برگشت اراکم از بین نرود. گفتم مى خواهم بروم شهرستان و 
او گفت (با صداى بلند) خانم برو ته صف، یک مشــت شهرستانى! از شهرستان بلند 
شده اى آمده اى تســت بدهى که چه؟! من رفتم و ته صف ایستادم، یک ساعت، دو 
ساعت، نمى دانستم بروم، نروم، گفتم من دیرم مى شود، بلیت دارم، مى خواهم بدانم 
بلیتم را کنسل کنم یا نه؟! گفت تو برو، تو اصال فرض کن که آمدى و تست هم دادى، 
فکر کردى قبول مى شــوى؟! چیزى نگفتم و باز صبر کردم تا  نوبتم شد. در تستى که 
مى دادیم خبر بدى را تلفنى مى شنیدیم و باید ایفاى نقش مى کردیم و این با هندى کم 

ضبط مى شد.
وسط تست دیدم چراغ هندى کم خاموش است! پرسیدم چرا؟! گفت به تو چه؟! گفتم خب 
ضبط نمى شود! گفت تســِت آن که دلم بخواهد ضبط مى شود و آن که دلم نخواهد ضبط 
نمى شود. تو کارت را بکن. فکر کن من با چه حالى رفتم اراك. آن قدر از این چیزها دارم که 

برایتان تعریف کنم. نه فقط من، خیلى ها از این چیزها دارند.»

خاطره عجیب سوسن پرور
 از تستش براى  بازیگرى

آتاباى در تبریز فوق العاده بوده و دوست دارم این فیلم  استقبال از 
ترکیه اکران شود. در

جشنواره
حضور دار

سوســن پرور
هنگامى که برا
جایى که آمده ا
که جزو آرزوهای
بتوانم دست که
او با اشاره به خا
بازیگرى بیرو
برنامه داشت
میز بود پر
چون مى
او گفت
شده اى
ساعت،
ک بلیتم را
فکر کرد
مى دادیم
ضبط مى شد.
وسط تست دی
ضبط نمى شو
نمى شود. توک
برایتان تعریف

خ
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01

بسیارى باور داشتند امسال نوبت روبرت لواندوفسکى است 
که با توجه به عملکرد خیره کننده اش در ترکیب بایرن مونیخ 
جایزه توپ طال را با خود به خانه ببرد. با این حال شــرایط 
اینطور پیش نرفت و لیونل مسى موفق شد براى هفتمین 
بار به عنوان برنده این جایزه در پاریس انتخاب شود؛ اتفاقى 
که موجى از ناراحتى را در فوتبال آلمان به راه انداخته و حتى 
روزنامه معتبر آلمانى بیلد مدعى شده که قرار گرفتن مهاجم 
لهستانى بایرن مونیخ در رده دوم با تقلب صورت گرفته و 

نتایج نهایى توپ طال را «رسوایى» توصیف کرد.

توپ طالى تقلبى!

03

برخى رسانه ها نسبت به سفر دراگان اسکوچیچ به اروپا به 
بهانه تماشاى بازى لژیونرها انتقاداتى داشته اند اما سرمربى 
کروات تیم ملى که براى تماشاى بازى سید مجید حسینى 
مدافع تیم کایســرى اسپور به ترکیه ســفر کرده به زودى 
به تهران برمى گردد تا روز شــنبه 13 آذر تماشــاگر دربى 

پایتخت باشد.

تماشاگر ویژه دربى

02

نهم آذر ماه، سالروز تولد مهرداد میناوند، تریلر فیلم «آقاى 
25» رونمایى شد و قرار اســت این فیلم از نهم بهمن نیز 
در پلتفرم هاى مختلف عرضه شــود. در «آقاى 25» که 
تهیه کننده و کارگردان آن ســعید چارى، سازنده آثارى 
چون «صداست که مى ماند» و «فیلسوف هاى احمق» 
بوده، در کنار رونمایى از برخــى فیلم هاى نادیده مهرداد 
میناوند در گفتگو با چهره هاى مختلف ورزشى-فرهنگى، 
بخشى از وجوه ناپیداى شــخصیت این فوتبالیست فقید، 

هویدا شده است.

گشایش جعبه سیاه میناوند

04

کمیته اجرایى کنفدراســیون فوتبال آســیا با پیشنهاد تغییر 
زمانبندى لیگ قهرمانان آســیا موافقت کرده و قرار است در 
ابتداى سال 2022 این زمانبندى به صورت رسمى تأیید شود 
تا از سال 2023 شاهد برگزارى لیگ قهرمانان آسیا همزمان 

با اروپا باشیم.

خبر خوب براى
 فوتبال ایران

شــجاع خلیل زاده مدافع ایرانى تیم الریان روز دوشنبه تحت 
عمل جراحى قرار گرفت و طبق نظر پزشکان چهار هفته دور از 
میادین خواهد بود. به همین منظور فدراسیون فوتبال ایران طى 
پیامى براى این بازیکن، آرزوى سالمتى کرد و ابراز امیدوارى 
کرد هر چه زودتر سالمتى خود را براى بازگشت به میادین را 

به دست بیاورد.

06 پیغام فدراسیون
 به شجاع

05

مهاجم ایرانى پورتو که در سال گذشته گل هاى زیبایى را به 
ثمر رسانده بود نامزد جایزه پوشکاش 2021 براى تصاحب 
عنوان بهترین و زیباترین گل فوتبال جهان شد. براى جایزه 
پوشکاش امسال عالوه بر گل مهدى طارمى، گل هاى لوییس 
دیاز، گائوتر هین، اریک المال، والنتینو الزارو، ریاض محرز، 
ساندرا آنساه، وانجلیس پاولیدیس، دانیال سانچس، پاتریک 

شیک و کارولین ویر براى راى گیرى انتخاب شده اند.

طارمى، نامزد جایزه پوشکاش

طلسم شهریار 
شکست

شهریار مغانلو باالخره در هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر موفق شد 
طلسم گل نزدن هایش را بشــکند و اولین گل خود را مقابل نساجى 

مازندران ثبت کرد.
مغانلو که پس از انتقال جنجالى و حاشیه ساز از پرسپولیس به سپاهان، 
براى گلزنى با پیراهن طالیى تیم جدیدش انگیزه هاى زیادى داشت و 
فشار زیادى را تحمل مى کرد، درنهایت در دقیقه 30 دیدار هفته هفتم 

مقابل شاگردان ساکت الهامى موفق شد گلزنى کند.
شــهریار این گل را روى دخالت به موقع امید نورافکن به ثمر رساند که 
سبب شد توپ پشت مدافعین نساجى فرود بیاید و شهریار که تیزهوش تر 
از بازیکنان تیم حریف در این فرصت عمل کرد، توانست با علیرضا حقیقى 

تک به تک شود و گل اول تیمش را در دقیقه 30 به ثمر رساند.
جالب اینکه هفته گذشته هواداران سپاهان با اشاره به گلزنى شهریار 
پس از هفتمین بازى با پیراهن پرسپولیس، امیدوار بودند که این بازیکن 
باالخره در مقابل فجرشهید سپاسى گلزنى کند که سرانجام این اتفاق 
در برهه بسیار خوبى براى مهاجم جدید سپاهان رخ داد و مغانلو توانست 

اولین گل خود را ثبت کند.

مدافع تیم فوتبال ســپاهان تصریح کرد: شهریار و سجاد جزو بهترین 
هافبک هاى ایران هستند و هر دو براى آقاى گلى مى جنگند و از داشتن 

آنها خیلى خوشحالیم.
امید نورافکن بعد از مصاف با نســاجى در خصوص این رقابت اظهار 
داشت: بازى خیلى خوبى بود، ما بازى قبل را نیز بردیم و موفق شدیم این 

بازى را نیز با پیروزى پشت سر بگذاریم.
وى افزود: سپاهان خوشبختانه در حال رسیدن به روند بردهاى متوالى 
خود است، بازى بعدى ما در خارج خانه با تیم خوب گل گهر است که باید 
براى این بازى به خوبى ریکاورى کنیم تا با نهایت آمادگى حاضر شویم.
مدافع تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: امیدوارم با حفظ این پیروزى ها به 
صدرنشینى خود ادامه بدهیم زیرا سپاهان همیشه باید صدر جدول باشد 

و بتوانیم این جایگاه را براى سپاهان نگه داریم.
وى در خصوص عملکرد شهریار مغانلو تصریح کرد: شهریار و سجاد جزو 
بهترین هافبک هاى ایران هستند و هر 
دو براى آقاى گلى مى جنگند و از 
داشتن آنها خیلى خوشحالیم، 
سال گذشــته ما یک بازیکن 
در جنــگ آقاى گلى داشــتیم 
اما امســال با وجود این دو بازیکن ما 

وضعیت بهترى داریم.
نورافکن با اشــاره به وضعیت 
خوب تیم ملى گفت: فکر 
مى کنم وضعیت تیم ملى 
بدون ســابقه بوده است، 
ســعى داریم در تهران 
مقابل عــراق و امارات 
حداکثر امتیاز را بگیریم 
تا با اقتدار به جام جهانى 

صعود کنیم.

نور افکن: شهریار و سجاد 
جزو بهترین ها هستند

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان گفت: امیدواریم این روند را ادامه دهیم و 
در صدر جدول بمانیم.

جالل الدین على محمدى، هافبک سپاهان بعد از برترى تیمش برابر 
نساجى در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر اظهار کرد: رقابت خوبى بود 

و توانستیم از آن با دست پر خارج شویم و 3 امتیاز بازى را کسب کنیم.
وى افزود: نساجى تیمى بود که بر خالف بقیه تیم ها که به اصفهان آمده 
بودند و نشستند عقب که امتیاز بگیرند آمده بود که فوتبال بازى کند و 
این براى تیم نساجى و آقاى الهامى خیلى خوب است و آنها قابل احترام 

هستند.
کاپیتان سپاهان ادامه داد: نساجى فوتبال 
بازى کــرد و این براى فوتبال کشــور ما 
خیلى خوب است، امیدواریم همه به این 
نوع فوتبال روى بیاورند، واقعًا ضد 

فوتبال خوب نیست.
وى در خصــوص عملکــرد 
ســپاهان در این بازى ابراز 
داشت: نیمه اول فکر 
یک  مى کنم 
گل خوش 

به رختکن موقع بزنیم و 
بــراى نیمه رفتیم و توانستیم 

دوم آماده تر و بهتر حاضر شــویم و 3 
امتیاز را بگیریم.

على محمدى اضافه کرد: امیدوارم 
این روند را ادامه دهیم و بتوانیم با 
کسب 3 امتیاز بازى هاى بعدى 

صدر جدول را حفظ کنیم.

امیدوارم صدر جدول را 
حفظ کنیم

هافبک سپاهان از اینکه توانســته اند با برترى برابر نساجى به 
صدرنشینى شان تداوم بخشند، رضایت خود را اعالم کرد و امیدوار 

است این روند ادامه یابد.
فرشاد احمدزاده درباره شرایط خودش در این تیم گفت: خدا را شکر 
شــرایط خوبى دارم. چند هفته اى که بازى کردم تیم هم نتیجه 
خوبى گرفته و مهم این است که تیم نتیجه بگیرد. خوشحالم که 

در صدر جدول هستیم و امیدوارم این روند ادامه یابد.
هافبک سپاهان درباره تجربه حضورش در اصفهان گفت: همیشه 
بازى کردن در تیم هاى مدعى سخت است. سپاهان همیشه تیمى 
مدعى بوده و برایم تجربه خوبى بوده اســت. بازى در شهرى که 

مردم خوبى دارد و امیدوارم بتوانــم بهترین عملکردم را اینجا به 
نمایش بگذارم.

احمدزاده در واکنش به اینکه آیا امیدوار بــه حضور در تیم ملى 
هست یا خیر گفت: چرا که نه، امیدوارم همین روند را ادامه دهم و 

بتوانم به تیم ملى هم دعوت شوم.
هافبک ســپاهان که پیش از ایــن درباره اتفاقــات مربوط به 
شــکایتش از پرســپولیس گفتگوى تندى را انجام داده بود، به 
درخواست دوباره براى توضیح این مسئله پاسخى نداد و  اعالم 
کرد تمرکز خود را روى ســپاهان قــرار داده و صحبتى درباره

 آن ندارد.

احمدزاده: خوشحالم در سپاهان مدعى حضور دارم

وینگر سپاهان که در بازى با نساجى روى دو صحنه و از دو ناحیه 
دچار مصدومیت شد در این خصوص گفت: دو تکل سنگین به پاى 

من خورد که اگر در جریان بازى بود قطعاً اخراج داشت.
رضا میرزایى وینگر تیم فوتبال سپاهان براى دقایقى مقابل نساجى 
به میدان رفت که بعد از دو تکل دچار مصدومیت شد و لنگ لنگان 

مسیر رختکن تیم تا اتوبوس بازى را طى کرد.
او در خصوص مصدومیت خود اظهار داشت: روى دو صحنه یکى 
با دروازه بان و یکى با بازیکن حریف از دو ناحیه دچار مصدومیت 

شدم.
میرزایى افزود: در این دو صحنه قبل از تکل خطا به سود نساجى 

اعالم شده بود، اما دو تکل ســنگین به پاى من خورد که اگر در 
جریان بازى بود قطعاً اخراج داشت و خود بازیکن بعد از صحنه آمد 

و از من عذرخواهى کرد.
وى ادامه داد: از ناحیه مــچ پا و زانو دچار مصدومیت شــده ام و 
امیدوارم اتفاقى نیفتاده باشــد، باید 24 ســاعت بگذرد تا ببینیم 

شرایط مصدومیت به چه نحوى است.
هافبک تیم فوتبال ســپاهان در خصوص شــرایط بازى گفت: 
خیلى خوب و منطقى بازى کردیم و موقعیت هاى زیادى داشتیم 
و خداراشکر که توانستیم بازى را ببریم و به نتیجه خوبى برسیم و 

ان شاءا... این روند را ادامه دهیم.

میرزایى با اشاره به 2 تکل که موجب مصدومیتش شد:

اگر در جریان بازى بود قطعاً اخراج داشت

حضور رشــید مظاهرى در 2 فصل اخیر در استقالل با حواشى 
زیادى همراه بوده تا جایى که وى طى هفته هاى اخیر تبدیل به 

یک بازیکن خانه نشین شده است.
7 هفته از مســابقات لیگ برتر گذشته و رشید مظاهرى که سال 
گذشته با سر و صداى فراوان به استقالل پیوسته بود تنها در یک 
مسابقه و آن هم به واسطه مصدومیت حسین حسینى در دقیقه 
اول دیدار با ذوب آهن به میدان رفته است. سنگربانى که دو فصل 
پیش با جنجال از تراکتور جدا شد و حتى به جاى حضور در دروازه 
تبریزى ها در فینال جام حذفى مقابل استقالل مجبور شد از خانه 
جشن قهرمانى را تماشا کند، حاال 3 بازى پیاپى است که از فهرست 
استقالل خط خورده و تبدیل به یک خانه نشین شده است اما حال 

و روز این روزهاى مظاهرى بى دلیل نیست.
وقتى هفته پنجم فرا رســید مجیدى رضایى را درون دروازه قرار 
داد، حسینى را روى نیمکت نشاند و مظاهرى را خانه نشین کرد. 
البته این رویه ادامه دار شد، وى در هفته هاى پنجم، ششم و هفتم 
خانه نشین شد و در لیست تیمش جایى نگرفت و حتى بعد از خط 
خوردن از لیست در حمایت از استقالل استورى هایى منتشر کرد اما 

با این وجود کامال مشخص است که از این شرایط راضى نیست.

مظاهرى یک روز قبــل از بازى با نفت آبــادان در دقایق پایانى 
تمرین اعالم کرد مصدوم شده و به شکلى از زمین خارج شد که 
ظاهرا مصدومیت وى جدى است. او حتى با کمک دو نفر از هم 
تیمى هاى خود از زمین خارج شــد و روى پایش یخ گذاشت اما 
گزارش کادر پزشکى استقالل از مصدومیت وى به فرهاد مجیدى 
و همکارانش رسید و آنها به این موضوع پى بردند که مظاهرى 
مصدومیتى جدى ندارد به همین دلیل روى خروجى کانال اطالع 
رسانى باشــگاه اعالم کردند او تنها یک هفته نیاز به فیزیوتراپى 
دارد و همین خبر  از داخل مجموعه اســتقالل کافى بود تا همه 
متوجه شوند این بازیکن در لیست بازى با پرسپولیس هم جایى 
ندارد. مظاهرى هم وقتى متوجه ماجرا شــد اعالم کرد مشکلى 
براى دربى ندارد اما دیگر کار از کار گذشــته و مجیدى تصمیم 

خود را گرفته بود.
به نظر مى رسد مظاهرى با این شرایط باید 2 راه پیش رو داشته 
باشد که به آرامش برسد.او که کادر فنى دو فصل اخیر را به ستوه 
آورده فقط باید منتظر باشد مجیدى از استقالل برود و یا اینکه در 
رفتار خود که طى فصول اخیر با تراکتورى ها، فکرى و مجیدى 

انجام داده تجدید نظر کند و راهى بدون حاشیه در پیش بگیرد.

چرا رشید مظاهرى خانه نشین شده است؟

هافبک گلزن تیم استقالل در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان پس 
از یکسال و 9 ماه و 29 روز موفق به گلزنى شد.

امیرحسین حسین زاده هافبک تیم استقالل که در دیدار تیمش 

مقابل صنعت نفت آبادان گل مساوى این تیم را به ثمر رساند پس 
از 669 روز در لیگ برتر دوباره گلزنى کرد.

حسین زاده آخرین بار در دیدار سایپا مقابل نساجى مازندران در 
چارچوب هفته هجدهم لیگ برتر نوزدهم یکى از سه گل تیمش 
را مقابل این حریف مازندرانى به ثمر رسانده بود. دیدارى که در 
پایان با نتیجه 3 بر یک به سود یاران حسین زاده پایان رسید. در 
آن مسابقه حسین زاده در دقیقه 30 موفق شــد دروازه علیرضا 

حقیقى را باز کند.
حسین زاده در مصاف با صنعت نفت آبادان در دقیقه 40 این دیدار 
گل اول استقالل را 1 سال و 9 ماه و 29 روز پس از آخرین بارى 
که در لیگ برتر موفق به گلزنى شده بود به ثمر رساند اما این بار 

با پیراهن استقالل.

گلزنى هافبک استقالل بعد از یکسال و 9 ماه و 29 روز

بازیکن تیم فوتبال ســپاهان گفت: فعًال خیلى زود است 
بعد از هفت هفته از مدعیان لیگ برتر بگوییم، تا نیم فصل 

صحبت در مورد قهرمانى درست نیست.
محمدرضا خلعتبرى در خصوص شرایط خود در سپاهان 
تصریح کرد: من تــا جایى که بتوانم به ســپاهان کمک 
مى کنم، بازى کردن یا نکــردن من تصمیم آقاى نویدکیا 
است و تصمیم او براى من کامًال قابل احترام است اما در 
کنار تیم هستم تا یک قهرمانى به قهرمانى هاى سپاهان 

اضافه کنم.
خلعتبرى اضافه کرد: وقتى بازى مى کنم سعى دارم با تمام 
وجودم براى سپاهان تالش کنم، ما بازیکنان و کادر فنى 
خوبى داریم و امیدوارم سال خیلى خوبى را نیز با قهرمانى 

سپرى کنیم.
وى خاطر نشــان کرد: فعًال خیلى زود اســت بعد از هفت 
هفته از مدعیان لیگ برتر بگوییــم، تا نیم فصل صحبت 
در مورد قهرمانى درست نیست، چه مى خواهد استقالل، 
پرسپولیس، گل گهر یا فوالد باشد همه اینها تیم هاى قابل 

احترام هستند اما فعًال صحبت در این خصوص زود است.

صحبت از قهرمانى، قبل از 
نیم فصل درست نیست

ش وى در خصوص عملکرد شهریار مغانلو تصریح کرد:
بهترین هافبک هاى
براى آقاى دودو
آنها داشتن
سال گذشــ
جنــگ آق در
اما امســال با وجو
وضعیت بهترى داریم
نورافکن با اش
خوب تی
مى کنم
بدونس
ســعى
مقابل
حداک
تا با اق
صعو

مدافع گل گهر سیرجان به حواشى مربوط به اخراج کوتاه مدت خود در 
این تیم پاسخ داد.

شایان مصلح مدافع گل گهر سیرجان بعد از برترى تیمش مقابل پیکان 
گفت: خدا را هزار مرتبه شکر. بازى سخت و پرفشارى بود. بعد از 4 بازى 
که نبرده بودیم، به دنبال برد بودیم و باید مى بردیم. خدا را هزار مرتبه 
شکر توانستیم برنده شــویم و باید ببینیم که در دیدارهاى حریفان چه 

اتفاقاتى خواهد افتاد.
مدافع گل گهر در واکنش به اینکه حریف اعتقاد داشت داورى به سود 
این تیم بوده است با اشــاره اى جالب به اتفاقات دوران حضورش در 
سپاهان و پنالتى هاى ســریالى که از او گرفته مى شد گفت: هیچ وقت 
درباره داورى حرف نمى زنم. حتى درباره آن پنالتى هایى که با خطاى 
من گرفته شد. من همیشه مى گفتم هر چه داور گرفت. داوران ما داوران 
خوب و باشرفى هستند و مشکالتى که پیش مى اید براى همه تیم ها 

هستند و ان شاءا... شرایط بهتر شود.
شــایان مصلح درباره تصمیم قلعه نویى براى اخــراج کوتاه مدت او و 
سه بازیکن دیگر گل گهر و بازگشــت آنها گفت: نه، چیز خاصى نبود. 
من شاگرد آقاى قلعه نویى هســتم و ایشــان به من اعتقاد دارند. در 
سپاهان ایشان مرا خواستند و اینجا هم همینطور. یک جلسه تمرین هم 

سوءتفاهم شده بود و خدا را شکر حل شد.

مصلح: هیچ وقت درباره داورى 
حرف نمى زنم

هستند.
کاپیتان سپاهان ادامه داد: نساج
بازى کــرد و این براى فوتبال
خیلى خوب است، امیدواریم ه
نوع فوتبال روى بیاورند

فوتبال خوب نیست.
وى در خصــوص
ســپاهان در این
داشت: نیم
مى

موقع بزنیم و 
بــرفتیم و توانستیم 

دوم آماده تر و بهتر حاضر ش
امتیاز را بگیریم.

على محمدى اضافه کر
این روند را ادامه دهیم
3کسب 3 امتیاز بازى ه
صدر جدول را حفظ
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

برابر آرا صادره هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 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 مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
اصالحى 

ردیف 1ـ راى شماره 10724- 1400/09/08 هیات سوم چهار و نیم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ یکباب ساختمان صحیح میباشد که در راى شماره 9139- 1400/07/28 هیات 
سوم خانم طاهره جوادى به شناسنامه شماره 1476 کدملى 1283432331 صادره فرزند هادى 
نسبت به یک سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب 
اصفهان سهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى سند 67635 مورخ 1348/3/12 دفترخانه هفت 

اصفهان و سهم االرث از صغراجوادى آمده است
ردیف 2- راى شماره 10720- 1400/09/08 هیات سوم چهار و نیم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ یکباب ساختمان صحیح میباشد که در راى شماره 9142- 1400/07/28 هیات 
سوم خانم فاطمه بیابانکى گورتانى به شناسنامه شماره 24 کدملى 1290037167 صادره فرزند 
هادى نسبت به یک سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 14 ثبت ملک 
غرب اصفهان سهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى سند 67635 مورخ 1348/3/12 دفترخانه 

هفت اصفهان و سهم االرث از صغراجوادى آمده است
ردیف 3- راى شماره 10722- 1400/09/08 هیات سوم چهار و نیم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ یکباب ساختمان صحیح میباشد که در راى شماره 9145- 1400/07/28 هیات 
سوم خانم ایران بیابانکى گورتانى به شناسنامه شماره 1475 کدملى 1283432323 صادره 
فرزند هادى نسبت به یک سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 14 
ثبت ملک غرب اصفهان سهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى سند 67635 مورخ 1348/3/12 

دفترخانه هفت اصفهان و سهم االرثه از صغراجوادى آمده است. 
ردیف4- راى شماره 10721- 1400/09/08 هیات سوم چهار و نیم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ یکباب ساختمان صحیح میباشد که در راى شماره 9143- 1400/7/28 هیات 
سوم خانم بیگم بیابانکى گورتانى به شناسنامه شماره 28 کدملى 1289916683 صادره فرزند 
هادى نسبت به یک سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 14 ثبت ملک 
غرب اصفهان سهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى سند 67635 مورخ 1348/3/12 دفترخانه 

هفت اصفهان و سهم االرث از صغراجوادى آمده است. 
ردیف 5- راى شــماره 10723- 1400/09/08 هیات سوم نه حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ یکباب ساختمان صحیح است که در راى شماره 9149- 1400/07/28 هیات سوم 
آقاى اکبر بیابانکى گورتانى به شناسنامه شماره 41716 کدملى 1280305894 صادره اصفهان 
فرزند هادى نسبت به دو سهم مشاع از شانزدهم سهم ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به استثنا بهاى ثمنیه اعیانى آن به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 379 فرعى 
از 15 اصلى بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان سهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى 

سند 67635 مورخ 1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان آمده است. 
ردیف 6- راى شــماره 10719- 1400/09/08 هیات سوم نه حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ یکباب ساختمان صحیح میباشد که در راى شــماره 9148- 1400/07/28 هیات 
سوم آقاى عباس بیابانکى گورتانى به شناسنامه شماره 18 کدملى 1289961050 صادره فرزند 
هادى نسبت به دو سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 14 ثبت ملک 
غرب اصفهان سهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى سند 67635 مورخ 1348/3/12 دفترخانه 

هفت اصفهان و سهم االرث از صغراجوادى آمده است. 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1400/09/10 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/25- 

م الف: 1222172- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /8/462

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایــه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027008216 مورخ 1400/07/27 رسول رجبى فرزند على 
بشماره شناسنامه 48 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293494720 در سه دانگ یکباب قطعه 
زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 48 فرعى از اصلى 10353 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/40 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شــماره 140060302027008217 مورخ 1400/07/27 حسین رجبى کردآبادى 
فرزند على بشماره شناسنامه 1270537849 صادره از اصفهان بشماره ملى 1270537849 در 
سه دانگ یکباب قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 48 فرعى از 
اصلى 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133/40 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10- م الف: 
1222028- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /8/464

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
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 مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در 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 نمایند 
آراى شماره 3428 و 3429 مورخ 1400/07/13خانم زهره مهدیه نجف آبادى فرزند غالمرضا 
سه دانگ مشاع از ششدانگ و آقاى على مداحیان نجف آبادى فرزند رضا سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 114/66 مترمربع قسمتى از پالك شماره 743  اصلى واقع 
در قطعه4 نجف آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت  دوم : 1400/09/10 - 
1222178/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/466

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

شــماره: 140060302024002575 تاریخ:  1400/08/22 - برابر راى شماره 2355 مورخ 
1400/08/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 

فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى، مالکیت خانم مهرانگیز حیدرپور به شناســنامه شــماره 1563 کدملى 
1817805746 صادره آبادان فرزند على در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25/36 مترمربع 
مفروزى از پالك شــماره 10792 فرعى از 4999 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشــاعى اولیه مفروز ثبتى گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10- م الف: 
1222300 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان - مهدى شبان /8/470

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

راى شماره 140060302026007454 مورخ 1400/06/10 هیات دو آقاى هادى فتحى به 
شناسنامه شماره 9 کدملى 4622210010 صادره شهرکرد فرزند علیمراد بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 136,19 مترمربع از پالك شماره 1067 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 

رسمى متقاضى
راى شــماره 140060302026007453 مورخ 1400/06/10 هیات دو خانم ســیده زهرا 
هاشمى کتکى به شناسنامه شماره 7214 کدملى 4623367215 صادره شهرکرد فرزند سید 
کریم بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,19 مترمربع از پالك 
شماره 1067 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان مالکیت رسمى متقاضى
لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند 
مى  تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهى بــه مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتــداى خیابان پروین جنب بــازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/10 - 

م الف: 1222348 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/472

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
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 مى شــود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 8708- 1400/07/21 هیات اول آقاى حمید اکبرى رنانى به شناسنامه 
شماره 4484 کدملى 1293171263 صادره اصفهان فرزند محمداسماعیل در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 335,04 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
3171 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 22 دفتر 938 امالك و دفتر الکترونیکى 139920302025015389 
ردیف 2- راى شماره 8709- 1400/07/21 هیات اول خانم مینا رحیمى رنانى به شناسنامه 
شــماره 520 کدملى 1293133604 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 335,04 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3171 
فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 22 دفتر 938 امالك و دفتر الکترونیکى 139920302025015389 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/10- 

م الف: 1221990- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /8/474

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

شماره: 140060302024002503 تاریخ:  1400/08/19 - برابر راى شماره 2182 مورخ 
1400/07/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى، مالکیت آقاى علیرضا همت اســفه به شناســنامه شماره 24 کدملى 
1199523097 صادره فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104/62 مترمربع 
پالك شماره 3626 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادى و مع الواسطه از طرف آقاى عزیزاله طالع دستجردى (مالک رسمى) خریدارى 
شده 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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/10- م الف: 1222315 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/476

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

راى شــماره 140060302026008747 مورخ 1400/06/28 هیات دو آقاى محمد رستم 
زاده بیدآبادى به شناسنامه شماره 249 کدملى 1285766989 صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان (به استثناء ثمنیه اعیانى) به مساحت 327,29 مترمربع از 
پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد 
درخواست به موجب سند 34821 مورخ 100/2/21 دفتر 250 اصفهان به نام محمد رستم 

زاده بیدآبادى سابقه ثبت دارد 
لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند 
مى  تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهى بــه مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتــداى خیابان پروین جنب بــازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/10 - 

م الف: 1221969 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/478

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

شماره: 140060302024002539 تاریخ:  1400/08/20 - برابر راى شماره 2229 مورخ 
1400/07/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضى، مالکیت آقاى محمدحســن صفرى به شناسنامه شماره 524 کدملى 
1159434001 صادره فرزند عباس در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 131/18 
مترمربع پالك شــماره 42 فرعى از 4483 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادى و مع الواســطه از طرف آقاى ابوالقاسم سبزعلیان 
دستجردى (مالک رســمى) خریدارى شده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/25 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/10- م الف: 1222442 - رئیس ثبت 

اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان - مهدى شبان /8/483

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

شماره: 140060302024002467 تاریخ:  1400/08/18 - برابر راى شماره 2178 مورخ 
1400/07/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى، مالکیت خانم اعظم موسوى ونهرى به شناسنامه شماره 1691 کدملى 
1289048861 صادره اصفهان فرزند اسمعیل بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170/76 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 110 فرعى از 4483 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى 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 داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/10- م الف: 1221958 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/485

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
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 مى شــود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیــف 1ـ راى شــماره 8263- 1400/07/07 هیات اول خانم جمیلــه جعفرى رنانى به 
شناسنامه شماره 259 کدملى 1290270473 صادره اصفهان فرزند على در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 150,32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3750 فرعى از 18 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مراد کلیمى از مورد ثبت 

صفحه 174 دفتر 175 امالك
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/10- م الف: 

1222711- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /8/487

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

1- راى شــماره 140060302026001116 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى محمد 
حقیقى به شناسنامه شماره 172 کدملى 1249467071 صادره نائین فرزند على اصغر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 209 مترمربع پالك شماره 48 
فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
2- راى شــماره 140060302026001117 مورخ 1400/01/25 هیات چهار خانم ملیحه 
موسوى به شناسنامه شماره 380 کدملى 4449678931 صادره اردکان فرزند سید مرتضى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 209 مترمربع پالك شماره 
48 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند 
مى  تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهى بــه مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتــداى خیابان پروین جنب بــازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/10 - 

م الف: 1222683 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/489

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

راى شماره 140060302026006611 مورخ 1400/05/19 هیات یک خانم مژگان عباسى 
دره سارى به شناسنامه شــماره 1686 کدملى 1283513595 صادره اصفهان فرزند عبداهللا 
بصورت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 204 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش خریدارى 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالکیت رسمى مرتضى و محمد شهرت هر دو صدرى و بانو اشرف مسعود موضوع 

سند انتقال 2338 - 24/8/29 دفترخانه 67 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/10 - م الف: 

1222935 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/491

مزایده
شــماره مزایــده: 140004302133000024 - آگهــى مزایــده پرونــده شــماره: 
139904002133000513 ( شماره بایگانى 9900672 ) یک دستگاه سوارى پراید نقره اى 
مدل 87  به شماره انتظامى 762 م 79 ایران  43 متعلق  به آقاى على صادقى فرزند احمد که 
برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد در سیستم شماره گذارى بنام نامبرده مى باشد و قبال در قبال 
قسمتى از طلب خانم بهاره میرزائى و پنج درصد اجرایى بازداشت گردیده از ساعت 9 صبح  
تا 12 روز یکشنبه مورخ 1400/09/21 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و 
امالك نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى  از طریق مزایده  حضورى به فروش مى رسد 
و مورد مزایده از مبلغ پانصد وپنجاه میلیون ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى 
دادگسترى اصفهان شروع  به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود .  طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى اصفهان مورد مزایده یک دستگاه سوارى 

پراید تیپ جى تى ایکس داراى مدل 1387 ، برنگ نقره اى ، به شماره موتور 2344288 و 
شماره شاسى شماره S 1412287449744  که با توجه به مدت زمان توقف در پارکینگ و 
فرسوده شدن الستیکها ، باطرى و مشاهده عینى قطعات آن از قبیل موتور ، شاسى و اطاق و 
مشخص نبودن نوع بیمه نامه و مقدار خالفى به مبلغ 550/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
است . در ضمن بدهى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا 
غیر قطعى و سایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه و غیره به عهده برنده مزایده مى باشد   کسانى 
که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده مى باشــند مى توانند از مورد مزایده به آدرس : 
نجف آباد کمربندى جنوبى نجف آباد پارکینگ ایثار دیدن نمایند.  ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مى گردد. ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ نجف آباد مورخ 1400/09/10  درج 
و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و  طى 
فیش سپرده در وجه اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد بابت پرونده کالسه فوق پرداخت مى 
گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. 
ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طى فیش مربوطه حداکثر ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت 
مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت  واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد در غیراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط ومزایده 
تجدید مى گردد .  1231397/ م الف  -  حجت اله کاظم زاده مدیر واحد اجراى اسناد رسمى 

نجف آباد /9/140

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه  پالك ثبتى به  شماره 71/ 959 مجزى شده  از 959 واقع در قطعه 
7 نجف آباد  اصلى بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عباسعلى فتاحى 
فرزند غالمعلى و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود 
آن به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/10/11 ساعت 8 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1400/9/10 - 1231159/ م الف - از طرف رییس اداره ثبت اسناد و امالك نجف 

آباد - حجت اهللا کاظم زاده /9/142

اخطار اجرایى
محکوم به به موجب راى شماره 9  تاریخ: 96/1/15 حوزه: 3  شوراى حل اختالف شهرستان 
آران و بیدگل به موجب راى شماره - تاریخ -  شعبه سوم که قطعیت یافته است. محکوم علیه: 
احمد صفاریان زاده  نام پدر: على قلى  شغل: - نشانى محل اقامت: مجهول المکان .محکوم 
علیه محکوم است به به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت یک فقره 
چک به شماره 931/00233979 مورخ 93/12/22 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
هشتصد و پانزده هزار ریال  (815/000 ریال ) بابت خسارات دادرسى و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 
اجراى حکم و پرداخت مبلغ شصت هزارریال بابت درخواست اجرائیه در حق خواهان صادر و 

همچنین هزینه اجرا به عهده محکوم علیه مى باشد. راى صادره غیابى است.
مشخصات محکوم له : روح اله ارباب با وکالت مصیب مرشــدى نام پدر: عباس  شغل: آزاد  
نشــانى محل اقامت: آران و بیدگل، میدان سپاه، روبروى سالن شهداى فرهنگى ساختمان 
هاشمى . ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد باشد 
و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 1231452 

- زهره گرامى نوش آبادى - رئیس شعبه سوم شوراى حل اختالف آران و بیدگل /9/144

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدودششدانگ یکدرب باغ پالك شــماره 4274 فرعى از یک اصلى واقع در 
دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم محبوبه 
رهبرى فرزندجعفرعلى درجریان ثبت مى باشــد وتحدید حدود آن به علت اشتباه در آگهى 
پالك بایستى مجددا اگهى گردد اینک بنا به درخواست متقاضى و دستور اخیر ماده 15 قانون 
ثبت تحدید حدود پالك مرقوم در روز ... پنج شــنبه... مورخه...  1400/10/02 ....... راس 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد الذابه موجب این آگهى به کلیه مالکین 
مجاوراخطارمى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنداعتراضات مجاورین و 

صاحبان امالك
طبق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدى تــا 30 روز پذیرفته 
خواهدشــدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیــف پرونده هاى معترضین ثبت 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواســت رااخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: 
چهارشنبه مورخه 1400/09/10 - م الف: 1233066 - ذبیح اله فدائى اردستانى -  مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /9/145

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006005726- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001173 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مهدى کمالى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 392 و 386 و 389 
و 124 دفتر 512 و 523) و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم مهدى کمالى اندانى به شناسنامه شماره 2346 کدملى 1141332442 
صادره فرزند محمود نســبت به 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ ســاختمان تجارى به مساحت 
55,17 مترمربع پالك شــماره 512 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231408 - محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى. سید محمود حســینى - عضو قضائى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس ثبت 

اسناد و امالك خمینى شهر /9/146
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006005721- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001105 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم على اصغر عمادى 
اندانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره 

فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 38842 مورخ 1400/01/23 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشــته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم على اصغر عمادى اندانى به شناسنامه شماره 35811 کدملى 1282285505 
صادره فرزند ابراهیم نسبت به 3 دانگ مشــاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 61,90 
مترمربع پالك شماره 347 فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1230876 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/150

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006005719- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001171 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمد کمالى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 392 و 386 و 389 
و 124 دفتر 523 و 512 و سند 8821 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و 
انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمد کمالى اندانى به شناسنامه شماره 
2959 کدملى 1141232286 صادره فرزند محمود نسبت به 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ 
یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 55,17 مترمربع پالك شماره 512 فرعى 
از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231392 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/152

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006005725- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001148 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمد کمالى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 40848 مورخ 91/09/29 
و ســند 34720 مورخ 90/5/09 و ســند 3424 مورخ 87/07/27 و سند 21065 مورخ 
87/01/25 و ثبت در صفحه 203 دفتر 412 و صفحه 206 دفتر 412 و مالحظه نقشــه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لــذا مالکیت آقاى/ خانم محمد کمالى 
اندانى به شناسنامه شماره 2959 کدملى 1141232286 صادره فرزند محمود نسبت به 6 
دانگ یکباب زمین داراى اعیانى. به مساحت 635,29 مترمربع پالك شماره 277 و 372 و 
371 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231387 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/154

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006005724- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 

با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001159 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مهدى کمالى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 40848 مورخ 91/09/29  
و سند 34720 مورخ 90/05/09 دفتر 139 و سند 3424 مورخ 87/07/27 و سند 21065 
مورخ 87/10/25 و صفحه 206 دفتر 412 و صفحه 203 دفتر 412 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مهدى 
کمالى اندانى به شناسنامه شماره 2346 کدملى 1141332442 صادره فرزند محمود زمین 
داراى حد اعیانى به مساحت 634,02 مترمربع پالك شــماره 277 و 372 و 371 فرعى 
از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده  .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231371 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/156

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006005722- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001155 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم روح اله کمالى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 40848 مورخ 91/09/29 
دفتر 139 و سند 34720 مورخ 90/05/09 دفتر 139 و سند 3424 مورخ 87/07/27 دفتر 
139 و سند 21065 مورخ 87/10/25 دفتر 139 و صفحه 203 دفتر 412 و صفحه 206 
دفتر 412 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم روح اله کمالى به شناسنامه شماره 24961 کدملى 1140241257 
صادره فرزند محمود نسبت به 6 دانگ یکباب کارخانه به مساحت 627,73 مترمربع پالك 
شــماره 277 و 372 و 371 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231373 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/158

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006005723- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001152 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمود کمالى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 40848 مورخ 91/09/29 
و سند 34720 مورخ 90/05/09 و ســند 3424 مورخ 87/07/27 و سند 21065 مورخ 
87/10/25 و صفحه 203 دفتر 412 و صفحه 206 دفتر 412 و مالحظه نقشــه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمود 
کمالى اندانى به شناسنامه شــماره 90 کدملى 1141493128 صادره فرزند رضا نسبت 
به 6 دانگ یکباب کارخانه به مساحت 639,17 مترمربع پالك شماره 277 و 372 و 371 
فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231354 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/160

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006005718- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 

تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006001172 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
روح اله کمالى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك 
شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 

هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه 
شده با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 392 دفتر 523 
و 512 و صفحه 386 و 389 و 124 و 392 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقــاى/ خانم روح اله کمالى به 
شناسنامه شــماره 24961 کدملى 1140241257 صادره فرزند محمود نسبت به 3 
دانگ ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 55,17 مترمربع پالك شماره 512 فرعى 
از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را 

با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى 
دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور 
سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/09/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231352 - قائم مقام 
رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/162

تحدید حدود عمومى
پیرو آگهى نوبتى  وبموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالك  تحدید حدودقسمتى از  
امالك بخش هاى حوزه ثبتى آران وبیدگل  درتاریخهاى تعیین شده بعمل  خواهد آمد  

تحدید حدود امالك رأس ساعت 8 صبح  هرروز انجام خواهد شد.
امالك وابنیه بخش سه آران وبیدگل  

شماره هاى فرعى از پالك2 اصلى واقع درمزرعه ایوب اباد بیدگل 
808 فرعى: ســید عباس مریخى بیدگلى فرزند آقا ســید حسین بشــماره شناسنامه 
150 ششدانگ قطعه زمین مزروعى (محل یک درب باغ و دامدارى) با کاربرى صرفا 

کشاورزى .به مساحت 6214,53 مترمربع
809 فرعى: آقاى علیرضا حفیظیان بیدگلى فرزند رحمت اله بشــماره شناسنامه 28 

ششدانگ قطعه زمین باکاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 373,1 مترمربع
810 فرعى: خانم معصومه نیک روش بیدگلى فرزند اســداله بشماره شناسنامه 284 
ششدانگ قطعه زمین (محل یکباب چهاردیوارى) باکاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 

348,75 مترمربع
شماره هاى فرعى از پالك 143 اصلى واقع در اماکن بیدگل 

28 فرعى: عباس حامدآبادى بیدگلى فرزند ماشــااله بشماره شناسنامه 79 ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 163,5 مترمربع

29 فرعى: عباس حامدآبادى بیدگلى فرزند ماشــااله بشماره شناسنامه 79 ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 172,15 مترمربع

1400/10/11
شماره هاى فرعى از پالك228 اصلى واقع در اماکن بیدگل 

1 فرعى: مرضیه احمدى بیدگلى فرزند نصرت اله بشــماره شناسنامه 110 ششدانگ 
قسمتى از یکباب خانه (محل یکباب اطاق و تحتانى).به مساحت 21 مترمربع

2و 3 فرعى: مرضیه احمدى بیدگلى فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 110 ششدانگ 
قســمتى از یکباب خانه (محل یکباب باالخانه و محل یکباب تحتانى).به مســاحت 

19,60 مترمربع
پالك 2366  اصلى واقع در اماکن آران 

آقاى حبیب اله دلشاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 436 نسبت به 27,5 سهم مشاع 
از 31,5 سهم ششدانگ یکباب دکان 

شماره هاى فرعى از پالك 2640  اصلى واقع در آراندشت آران 
2113 فرعى: آقاى صفرعلى قدیریان آرانى فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 354 
و آقاى نعمت اله قدیریان آرانى فرزند محمدرضا بشــماره شناسنامه 506 (بالمناصفه) 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى بمساحت 399 مترمربع 
2130 فرعى: آقاى حسین فرهمند فرزند على بشماره شناسنامه 459 ششدانگ یکباب 

ساختمان باشگاه ورزش باستانى (زورخانه) بمساحت 242 مترمربع 
2131 فرعى: آقاى سید حسین عباس زاده آرانى فرزند سید مهدى بشماره شناسنامه 

631 ششدانگ قطعه زمین مزروعى بمساحت 529,38 مترمربع 
1400/10/12

شماره هاى فرعى از پالك 2641  اصلى واقع در مزرعه خرم آباد آران 
370 فرعى: آقاى عباس جمشیدى آرانى فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 576 و خانم 
معصومه داش باقرى آرانى فرزند دخیل بشماره شناسنامه 649 (بالمناصفه) ششدانگ 

قطعه زمین مزروعى بمساحت 444,70 مترمربع 
شماره هاى فرعى از پالك 2648  اصلى واقع در مزرعه ابراهیم آباد آران 

535 فرعى: خانم مهین منصورى آرانى فرزند رضا بشــماره شناسنامه 350 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى بمساحت 360,75 مترمربع

 شماره هاى فرعى از پالك 2649  اصلى واقع در مزرعه مبارکه آران 
462 فرعى: آقاى جواد پیردهقان فرزند مسلم  بشماره شناسنامه 143 ششدانگ یک 

قطعه زمین شانزده قفیزى
507 فرعى: آقاى الیاس عالئى آرانى فرزند ســیف اله بشماره ملى 6199939719 و 
خانم ام البنین امیرى آرانى فرزند حسینعلى بشماره ملى 6199156498 (بالمناصفه) 
ششدانگ یک قطعه زمین (محل چهاردیوارى) با کاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 

480,48 مترمربع
 1400/10/13

شماره هاى فرعى از پالك 2703  اصلى واقع در اراضى دوالب بیدگل
594 فرعى: آقاى على محمد نوریان فرزند قاسم بشماره شناسنامه 6589 نسبت به ده 
سهم مشاع و آقاى محمد حسین نوریان بیدگلى فرزند قاسم بشماره شناسنامه 60 نسبت 
به دو سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 2081,50 مترمربع 

شماره هاى فرعى از پالك 2715  اصلى واقع در اراضى شهر ابوزیدآباد 
1462 فرعى: آقاى خیراله بژه فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 122 ششدانگ قطعه 

زمین مزروعى بمساحت 435,70 مترمربع 
4227 فرعى: آقاى امیر سلمانى فرزند سلمان بشماره شناسنامه 2299 ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعى با کاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 35907 مترمربع 
پالك  3198  اصلى واقع در اراضى پشت بندریگ ابوزیدآباد

 آقاى رضا ربیعى فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 30 ششدانگ یک باب بوم کن 
مشهور به چاه شور  (با کاربرى دامدارى) مشتمل بر مردخانه و اراضى تابعه بمساحت 

21000 مترمربع
1400/10/14

امالك وابنیه بخش چهار آران وبیدگل  
شماره هاى فرعى از پالك 14  اصلى واقع در روستاى على آباد مرکزى

1661 فرعى: آقاى حسین شــبانى على آبادى فرزند على اکبر بشماره شناسنامه 747 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى (مشجر گلستان) بمساحت 3463,50 مترمربع

1663 فرعى: آقاى سید حسن زهرائى على آبادى فرزند سید مصطفى بشماره شناسنامه 
18 ششدانگ قطعه زمین مزروعى بمساحت 2192,70 مترمربع

1664 فرعى: خانم فاطمه رحیمى فرزند رمضانعلى بشماره شناسنامه 9984 ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى باکاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 1437 مترمربع

1670 فرعى: آقاى حسین ســلمانى على آبادى فرزند محمد بشماره شناسنامه 695 
ششدانگ یک قطعه زمین باکاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 3000 مترمربع

1671 فرعى: آقاى محمد على خزائى کمجانى فرزند حســین بشماره شناسنامه 564 
ششدانگ یک قطعه زمین باکاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 1400,50مترمربع

1672 فرعى: آقــاى على عبــاس على اکبرى محمــد آبادى فرزند غالمحســین 
بشماره شناســنامه 41 ششــدانگ قطعه زمین باکاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 

1100,20مترمربع
1673 فرعى: آقاى على عباس على اکبرى محمد آبادى فرزند غالمحســین بشماره 
شناســنامه 41 ششــدانگ قطعه زمین مزروعى باکاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 

5585,95 مترمربع
1674 فرعى: آقاى على عباس على اکبرى محمد آبادى فرزند غالمحســین بشماره 
شناســنامه 41 ششــدانگ قطعه زمین مزروعى باکاربرى صرفا کشاورزى بمساحت 

1009,80مترمربع
1675 فرعى: آقاى مهدى رعایائى على آبادى فرزند حســن بشماره شناسنامه 791 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعى باکاربرى صرفا کشاورزى بمســاحت. 10311,99 

مترمربع
1400/10/15

لذابموجب این آگهى به کلیه مجاورین ومالکین اعالم  میشــود که در روز وســاعت 
تاریخهاى مقررفوق  در محل  وقوع ملک حاضر در صورتیکه هریک از مالکین یانماینده 
قانونى آنها  در زمان تحدید حاضر نباشند ملک آنها مطابق ماده14 قانون ثبت با حدود 
اظهارشده  و تبعیت از مجاورین تعیین خواهد شد اعتراضات مجاورین  وصاحبان امالك 
طبق ماده 20 قانون  ثبت  از تاریخ تحدید حدود   تا 30 روز پذیرفته خواهد شــدوطبق 
تیصره 2 ماده واحده قانون تعین تکلیف  پرونده هــاى معترضى  ثبت معترض  ظرف 
مدت یکماه  از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى  با تقدیم دادخواست به مرجع 

ذیصالح قضائى  گواهى تقدیم دادخواست   را اخذ وبه این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار : 1400/09/10 - م الف: 1209950 - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك آران 

وبیدگل - حامد فکریان /9/143

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006005720- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006001104 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
بتول رحیمى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك 
شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 

هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مســتندات و تطابق نقشه ارائه 
شده با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه شــامل ســند 38842 مورخ 
1400/01/23 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم بتول رحیمى به شناســنامه شماره 177 کدملى 
1141613751 صادره فرزند حسن نسبت به 3 دانگ یکباب خانه به مساحت 61,90 
مترمربع پالك شماره 347 فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت 
به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقــدام نماید. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1400/09/10- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 
1231422 - محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى. ســید محمود 
حسینى - عضو قضائى. سید امیرحســین حســن زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك

 خمینى شهر /9/148

مزایده
شــماره: 0000537 اجرا- تاریخ: 1400/09/07- اجراى احکام مدنى دادگســترى 
شهرستان خمینى شهر در پرونده کالســه 0000537 له خانم آمنه رحمتى علیه آقاى 
جواد کریمیان به خواســته مطالبه مهریه به میزان 110 عدد سکه و مقدار 40 مثقال 
طال و مبلغ 50,000,000 ریال به عنوان وجه نقد در نظر دارد میزان ســه دانگ مشاع 
از شش دانگ پالك ثبتى 85/921 واقع در خمینى شهر - خیابان شریعتى - چهارراه 
شــریعتى - ابتداى خیابان بوعلى - کوچه شــهید کریمیان - پالك 13 به کدپستى 
8414957731 الى 8414957732 را از طریق مزایده به فروش رساند. ملک مذکور 
به صورت یک ســاختمان یک و نیم طبقه با قدمت ساخت حدود 35 سال به مساحت 
عرصه حدود 208 مترمربع و اعیانى 275 مترمربع مى باشــد. اسکلت ساختمان از نوع 
دیوار باربر آجرى و خشتى و ستون هاى فلزى از نوع قوطى و سقف ها قسمتى از تیرآهن 
و طاق ضربى و قسمتى از تیرهاى چوبى مى باشد. طبقه همکف به مساحت حدود 165 
مترمربع که کف آن از موزاییک، دیوارها از ســرامیک و گچ و رنگ، درب هاى داخلى 
چوبى روکش  دار و خارجى از آلومینیوم، آشپزخانه با کابینت ام دى اف، سیستم گرمایش 
از بخارى و سرمایش از کولر آبى مى باشد. طبقه اول با ورودى مجزا به مساحت 110 
مترمربع که کف آن از موزاییک، آشپزخانه با کابینت فلزى، درب هاى داخلى قسمتى از 
چوبى قدیمى و قسمتى از نوع آهنى، تراس غیرمسقف با مساحت حدود 65 مترمربع، 
سیستم گرمایش از بخارى و سرمایش از کولر آبى مى باشد. طبق استعالم از شهردارى 
منطقه، ملک در محدوده خدماتى با کاربرى مســکونى مى باشد که هیچگونه بدهى 
و خالفى به شــهردارى ندارد، که کارشناس رسمى دادگســترى شش دانگ ملک را 
17,000,000,000 ریال و سه دانگ آن را 8,500,000,000 ریال ارزیابى نموده است، 
لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 1400/10/01 ســاعت 9 صبح در محل اجراى 
احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 5 روز 
قبل از روز مزایده به نشانى فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار 
کسى است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید خریدار مى بایست ده درصد قیمت 
کارشناســى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل 
مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال 
را طى یک فقره چک بین بانکى در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى خمینى شهر 
واریز و با در دست داشتن اصل چک و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده 
به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى 
کارت ملى و اصل چک تحویل اجرا نمایند. م الف: 1231646- مدیر اجراى احکام مدنى 

دادگسترى شهرستان خمینى شهر - حسن زاده /9/164
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اشاره: شهردارى خمینى شــهر در طول سال 
هاى اخیر با اجراى برنامــه هاى متنوع در حوزه 
هاى گوناگون فرهنگى، اعتقــادى، اجتماعى، 
هنرى، ورزشى و... سعى در اجراى رسالت خویش 
در امر ارتقاى فرهنگ شــهروندان داشته است 
که در این میان پرداختن بــه برنامه هاى دینى 
و مذهبــى و همچنین حوزه ایثار و شــهادت از 
جایگاهى واال نزد مســئوالن این نهاد برخوردار 
بوده و هست. از همین رو بر آن شدیم که از فعالیت 
هاى این حــوزه در گفتگو با ســیدمحمدهادى 
موســوى، معاون فرهنگى اجتماعى شــهردار 

خمینى شهر مطلع شویم. 
شــهردار  اجتماعــى  فرهنگــى  معــاون 
خمینى شــهر در این گفتگو ضمن بیان این که 
فعالیت هاى فرهنگى و اجتماعى این نهاد توسط 
دو زیرمجموعه معاونــت فرهنگى اجتماعى و 
ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى صورت 
مى گیرد، افزود: شــهردارى خمینى شــهر در 
حوزه ایثار و شــهادت برنامه هــاى مختلفى 
اجرا نموده اســت تا بدین وسیله بخشى از دین 
خود به ایثارگــران و خانواده هاى شــهدا را ادا 
نماید. نصب تابلوهاى عکس شــهداى شــهر 
خمینــى شــهر در بلوارهاى شــهر در ســال 
1395 همزمــان بــا برپایــى کنگــره بزرگ 
2300 شــهید شهرســتان از جملــه ایــن 
برنامــه ها بــوده اســت. همچنین در ســال 
1399 یادمــان شــهداى غــواص گمنــام 
خمینى شهر به همت این شهردارى در بوستان 

پیروزى ساخته شد. 
ســیدمحمدهادى موســوى در خصــوص 
یادواره هاى برگزار شده در این حوزه گفت: در 
هفته دفاع مقدس ســال 1399 اولین یادواره 
19 بانوى شهید شهرستان خمینى شهر برگزار 
شــد. همچنین در دهه فجر همان سال اولین 
یادواره 15 شــهید انقالب شهرســتان برگزار 

شــد و در هر دو یادواره از تیزر، پوستر و تندیس 
برنامه ها رونمایى و از خانواده هاى شهداى معزز 
تجلیل به عمل آمد. برگزارى یادواره شــهداى 
دانش آموز خمینى شــهر در هفته دفاع مقدس 
ســال 1400 از جمله دیگر اقدامات شهردارى 
خمینى شــهر در حوزه برگزارى یادواره است. 
این یادواره با محوریت شهید "رسول مجیرى" 
به عنوان کم سن ترین رزمنده خمینى شهرى 

هنگام اعزام به جبهه برگزار شد.
وى همچنین در خصوص برگزارى نمایشــگاه 
«زندگــى در جبهه» گفــت: این نمایشــگاه 

دربردارنده عکس هاى رزمندگان خمینى شهرى 
با موضوع ورزش، مطالعه، سرگرمى و شوخى، 
نظافت، علم آموزى، نظافت و... در جبهه است 
که در مناسبت هاى مختلف از جمله هفته هاى 
دفاع مقدس سال هاى 1398، 1399 و 1400 
در مکان هــاى مختلف اعم از ســالن ورودى 
شــهردارى مرکزى، مجتمع تجارى کاروان، 
فرهنگسراهاى بعثت و کوثر، بیمارستان هاى 
شهر و مراکز واکسیناسیون در معرض دید عموم 

قرار گرفته اند. 
موســوى همچنین به برگزارى آیین تجلیل از 

نویسندگان خمینى شهرى حوزه دفاع مقدس 
در سال 1399 اشــاره کرد و افزود: این مراسم 
تجلیل در روز پنجم اسفند ماه که به نام روز ایثار 
و شهادت خمینى شــهر نامگذارى شده است، 

برگزار گردید. 
معاون فرهنگى اجتماعى شهردار خمینى شهر 
از معرفى سرداران شهید خمینى شهر در قالب 
تابلوى عکــس و خالصه زندگینامــه در موزه 
مشاهیر خمینى شهر واقع در خانه تاریخى مجیر 
خبر داد. وى در خصوص محصوالت فرهنگى 
مکتوب در این حوزه گفت: انتشار ویژه نامه "با 

شــقایق هاى شهر" شــامل زندگینامه و نحوه 
شهادت 19بانوى شهید شهرستان، انتشار ویژه 
نامه "حدیث سرو" شــامل زندگینامه دو شهید 
ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان،  انتشار ویژه 
نامه هاى انقالب اسالمى و ... به عنوان ضمائم 
دوهفته نامه فرصت از جمله محصوالت مکتوب 

حوزه ایثار و شهادت بوده است. 
موسوى ضمن اشاره به این که در دوران کرونا 
برنامه هاى فرهنگى و مذهبى متوقف نشده اند، 
بیان داشت: تولید و انتشار 10 مستند روزشمار 
فعالیت هاى انقالبى خمینى شــهرى ها پیش 

از انقالب و در آستانه پیروزى انقالب اسالمى 
از جمله فعالیت هاى ارزشمند شهردارى خمینى 
شهر جهت زندگى نگه داشتن یاد شهدا و روح 

ایثار و شهادت در شهر بوده است. 
وى همچنین به برنامه هاى محله محور اشــاره 
کرد و افــزود: اعزام گــروه ســرود و نمایش با 
موضوع هاى دفاع مقدس، انقالب، شــهادت و 
ایثار به نقاط و محالت مختلف در مناسبت هاى 
مربوطه از جمله برنامه هاى محله محور شهردارى 

در حوزه ایثار و شهادت بوده است. 
معاون فرهنگى اجتماعى شهردار خمینى شهر 
در خصوص برنامه هاى دینى برگزار شده توسط 
زیرمجموعه هاى فرهنگى این شهردارى گفت: 
برگزارى جشن هاى بزرگ در شب میالد ائمه 
اطهار (ع) در منطقه گردشــگرى الدر از جمله 
جشن بزرگ میالد امام زمان (عج)، عید سعید 
غدیرخم، میالد امام حسن(ع)، میالد امام رضا(ع)

و ... از جمله این برنامه ها بوده است. 
سیدمحمدهادى موســوى همچنین از معرفى 
بزرگان دینى خمینى شهر در قالب تابلوى عکس 
و بیوگرافى در موزه مشــاهیر خمینى شهر خبر 
داد و افــزود: عالوه بر این برگــزارى همایش 
صمیمى با قرآن، نمایش اپراى عاشورایى حّر، 
همایش شعر مهرآیین به مناسبت سالروز ازدواج 
حضرت على(ع) و حضرت زهــرا(س)، اجراى 
نمایش خیابانى احرام دگربند در مســیر برنامه 
جاماندگان اربعین، دعوت از کارشناسان مذهبى 
در برنامه هاى مختلف از جمله حجت االسالم 
راستگو در منطقه گردشــگرى الدر، برگزارى 
جشــن بزرگ انقالب ویژه عمــوم و همکارى 
با جبهــه فرهنگى میقات ظهور بــراى اجراى 
برنامه "ماشــین فرهنگ" در بوستان ساحلى از 
برنامه هاى میدانى این سازمان در حوزه دین و 

معارف اسالمى است. 
وى در خصوص برنامه هاى مجازى مناســب 

با شــرایط کرونایى گفت: در ماه مبارك رمضان 
سال 1399، مجموعه اى 30 قسمتى تحت عنوان 
شهر مهربان ویژه ماه مبارك رمضان با موضوع 
مهربانى و با سخنرانى دکتر سیداسماعیل موسوى 
روانشناس، ساخته شد و در فضاى مجازى منتشر 

گردید. 
موسوى افزود: برگزارى برنامه "جاى پاى بندگى" 
ویژه ماه مبارك رمضان به صورت نیمه حضورى 
و نیمه مجازى، برگزارى مســابقه کتابخوانى 
آنالین "قصه کربال"، برگزارى جشنواره قرآنى 
"بچه هاى محراب" ویژه نوجوانان پسر در رشته 
هــاى اذان گویى، مکبــرى و فرازخوانى قرآن 
کریم، تولید برنامه رادیویى "رادیو شهروند موج 
رمضان" ویژه ماه مبارك رمضان و انتشــار در 
فضاى مجازى (سال هاى 1399 و 1400)، تولید 
مجموعه 30 قسمتى تحت عنوان "ماه روشن راه 
روشــن" ویژه ماه مبارك رمضان سال 1400 با 
سخنرانى آیت ا... ســیدمحمد موسوى نماینده 
ولى فقیه در شهرستان و امام جمعه خمینى شهر، 
برگزارى سوگواره "ریحانه" ویژه شهادت حضرت 
زهرا (س)، برگزارى جشــن هاى خیابانى ویژه 
اعیاد ســعید قربان تا غدیر در 10 محله خمینى 
شهر در دهه امامت و والیت 1400 و  برگزارى 
جشــن هاى بزرگ محلى ویژه عید سعید غدیر 
1400 در 5 محله خمینى شهر شامل جوى آباد 
جدید، ارغوان، وازیچه، مســاکن مهر، مجتمع 
هاى مسکونى آسمان و سپهر از برنامه هاى دینى 
برگزار شده توسط شهردارى خمینى شهر است. 

وى در خصوص پویش "به عشق امیرالمومنین (ع) 
..." که به مناسبت اعیاد سعید قربان تا غدیر برگزار 
شد گفت: این برنامه شــامل انتشار فراخوان براى 
صنوف مختلف از طریق فضاى مجازى به منظور 
ارائه تخفیف در فروش کاال و خدمات خود در این 
دهه و اهداى شال سبز و ماسک به شرکت کنندگان 

در این طرح بود که با استقبال خوبى مواجه شد.

معاونت فرهنگى اجتماعى شهردارى خمینى شهر:

300 برنامه فرهنگى در حوزه دین و ایثار و شهادت برگزار کرده ایم

جشن نیمه شعبان در منطقه گردشگرى الدرسوگواره شعر فاطمى «ریحانه»چاپ ویژه نامه 19 بانوى شهید خمینى شهر

یادمان شهداى غواص در بوستان پیروزىماشین فرهنگ در خمینى شهر/ ماه مبارك رمضانتئاتر خیابانى انگشترى به مناسبت دهه بصیرت

اجراى سرود در گلزار شهداى امامزاده سیدمحمد(ع)اولین یادواره شهداى انقالب شهرستان خمینى شهر


