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پرداخت وام ازدواج به کجا رسید؟تکذیب توزیع گندم سرب دار در اصفهان«قهرمان» برنده 3 جایزه شداوضاع یوزهاى ایرانى بحرانى است بازى استقالل دوباره به تعویق افتاد! اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

معروف شدن 
در اینستاگرام 

چقدر خرج دارد؟

افزایش فوت ناشى از گازگرفتگى در اصفهان 
3

5
مدیرعامل شرکت 
ذوب آهن اصفهان 

تغییر کرد

حضور افراد در اینستاگرام روز به روز رو به افزایش است و 
در گشت و گذارهاى اولیه و جذب شدن به این فضا، 

عطش باال رفتن دنبال کننده ها (جذب فالوئر) به موضوعى 
چالشى تبدیل شده است چون در راستاى این کار 

فعالیت ها و تبلیغات زیادى در ازاى ...

در نشست مسئوالن هلدینگ صدرتأمین (شستا) 
و اعضاى هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان مهدى 
کوهى به عنوان مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 

منصوب شد.
در این جلســه از زحمــات منصور یــزدى زاده 
مدیرعامل ســابق این مجتمع قدر دانى و مقرر 
شد مراســم تودیع و معارفه مدیران عامل جدید 
و پیشین ذوب آهن هفته آینده در محل شرکت 

برگزار شود.
مهدى کوهى مدیر عامل هلدینگ توسعه معادن 

روى و همچنین...

مدیریت بحران نمى کنیم، مدیریت در بحران مى کنیم
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به کمبود نیروى انسانى در این دستگاه:مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به کمبود نیروى انسانى در این دستگاه:

3

آمار 9 ماه نخست امسال نشان مى دهد؛

واکنش تارتار به اتهام هاى جنجالى 
هواداران استقالل

مهدى تارتار با انتشار یک پست اینســتاگرامى به جنجال هواداران 
استقالل واکنش نشان داد.

پس از شکســت ذوب آهن مقابل پرســپولیس، صفحات مجازى 
هواداران استقالل جنجال هاى زیادى ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نمایشگاه دائمى
 اصفهان 
در بصره 

برگزار مى شود

رکورد سرما در اصفهان شکست
افت قابل توجه دماى هوا در اکثر مناطق استان

3
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5
مدی
ذوب

در نشست
و اعضاىه
کوهى به
منصوب ش
در این جلس
مدیرعامل
شد مراســ
و پیشین ذ
برگزار شو
مهدى کو
روى و هم

سپاهان  به من اعتماد سپاهان  به من اعتماد 
دارد، دیگران دارد، دیگران 
چه مى گویند چه مى گویند 
اهمیتى ندارداهمیتى ندارد

کریستوفر کنت:کریستوفر کنت:

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى استان اصفهان:اسالمى استان اصفهان:

جشن ملىجشن ملى
  2222 بهمن در  بهمن در 

میدان امام (ره) میدان امام (ره) 
برگزار مى شودبرگزار مى شود

2

3

وزیر نفت اعالم کرد؛وزیر نفت اعالم کرد؛

توافقات توافقات 
بسیار مهم بسیار مهم 
با روسیه با روسیه 
در حوزهدر حوزه

انرژىانرژى

4

رضا یزدانى رضا یزدانى 
بازیگر یک فیلم عاشقانه  بازیگر یک فیلم عاشقانه  

شد

آگهى مزایده
سازمان عمران زاینده رود به اســتناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه هیئت مدیره محترم در نظر دارد 
نسبت به فروش 2 پالك ویالیى واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از 
طریق مزایده عمومى اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى و در ساعات ادارى جهت بازدید 
از پالك هاى مزایده به واحد فنى دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود واقع در دو کیلو مترى شهر چادگان 

مراجعه نمایند.  
بدین وسیله از کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى دعوت مى شود در صورت تمایل و دارا بودن شرایط الزم با در 

نظر گرفتن مراتب زیر در مزایده شرکت نمایند.
1-موضوع مزایده عبارت است از فروش 2 پالك  ویالیى طبق شرح  زیر:

2-محل دریافت اسناد مزایده دفتر امور قراردادهاى ســازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1400/11/19   است.
1-3- پیشنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشــخصات مبلغ 2/000/000 ریال به     حساب شماره 
0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به امور مالى سازمان ارائه و اسناد 

مربوطه را از واحد امور قراردادها تحویل نمایند.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز سه شنبه  مورخ 
1400/11/19 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى سازمان به دبیرخانه 

سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 

جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شرکت در هر کدام از مزایده ها ى مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل پایه کارشناسى مزایده 
مربوطه مى باشد که باید  به حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش 

مربوطه را طبق دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مزایده مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مزایده است. 

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.
12- برندگان این مزایده مى بایست وجه مورد مزایده را  به صورت نقدى ظرف مدت یک هفته پس از اعالم به 

حساب سازمان عمران زاینده رود واریز نمایند.
www.sozi.ir  :آدرس سایت سازمان

info@sozi.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان:32673080-031 و031-32673010

نوبت اولنوبت اول

زیربناى متراژ زمینشماره زمین ردیف
موجود

قیمت پایه کارشناسى 
توضیحات(ریال)

133-33960/1616092/623/120/000
233-341117160105/173/760/000

مسعود منتظرى نجف آبادى - مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود
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شدشددشد

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   014- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش 221 عدد کیسه فلکسى
جهت سایر اطالعات از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29  لغایت چهارشنبه مورخ 1400/11/06  به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس 

www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى نوبت  دوم نوبت  دوم 

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   016- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 40،000 کیلوگرم ضایعات چوب
جهت سایر اطالعات از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29  لغایت چهارشنبه مورخ 1400/11/06  به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس 

www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى نوبت  دوم نوبت  دوم 

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش برساند
شماره مزایده :   015- 1400 / ش ن س

شرح مزایده : فروش حدود 7،000 کیلوگرم ضایعات پالستیک
جهت سایر اطالعات از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29  لغایت چهارشنبه مورخ 1400/11/06  به سایت شرکت نفت سپاهان به آدرس 

www.sepahanoil.com ، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى نوبت  دوم نوبت  دوم 

شــرکت پیشــگامان توســعه ماندگار در نظر دارد تعداد محدودى واحد مسکونى از
 آپارتمان هاى پروژه موقوفه سیدالعراقین واقع در اصفهان،خیابان باهنر، خیابان خادمى، 
کوچه 5 را از طریق مزایده عمومى پیش فروش نماید . لذا ازکلیه اشخاص حقیقى و حقوقى 
واجد شرایط دعوت به عمل مى آید تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/11/05 با 
مراجعه به نماینده شرکت پیشگامان توســعه ماندگار واقع در استان اصفهان شهرستان 
اصفهان ، بلوار میرزاکوچک خان نرســیده به پل وحید مجتمع ادارى زاینده رود طبقه 6  
نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام و اسناد خریدارى شــده را تکمیل و به همراه مدارك 
خواسته شده تا روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 به شرکت پیشگامان توسعه ماندگار واقع 
در استان تهران ،خیابان شهید مطهرى، خیابان فجر کوچه مدائن پالك 16 طبقه 4 واحد 11 

تلفن 02188492750- کد پستى 1588764554  ارسال نمایند .
الزم به ذکر است شرایط شرکت درمزایده در اسناد مربوطه تعیین و مشخص شده است. 
همچنین متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند در وقت ادارى با شماره تلفن 

03137868900 -09358661096- 02188492729 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده  نوبت اولنوبت اول

ت و 

وعى 

واکنشت

مهدى تارتار با ان
استقالل واکنش
پس از شکســت
هواداران استقال
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وزیر نفت جمهورى اســالمى ایران اعــالم کرد که 
در دیدار و نشســت هــاى متعددى که بــا مقامات و 
شرکت هاى توانمند نفت و انرژى روسیه داشته است 
توافقات و اسناد مهمى امضا شده که نتیجه آنها را مردم 

کشورمان به زودى خواهند دید.
اوجى سفرش به روسیه را یکى از پربارترین سفرهاى 
خود اعالم کرد و افزود: دیدارهاى خوبى با وزیر انرژى 
و معاون نخست وزیر روســیه انجام شد و بیشتر از آن 

چیزى که انتظار داشتیم توافقات مهم به دست آمد.
اوجى تصریــح کرد: با خیلى از شــرکت هاى توانمند 
روسى در خصوص مشــارکت در حوزه توسعه میادین 

گاز و نفت، احداث پترو پاالیشگاه ها، انتقال تکنولوژى 
و تجهیزات فناورانه که نیاز این صنعت هست، توافقات 
خیلى خوبى شد و اسناد خیلى مهمى را امضا کردیم و به 
جرأت مى گویم که به زودى اثراتش را در حوزه انرژى 

خواهیم دید.
 اوجى با بیان اینکه هم کشور ما و هم روسیه در تحریم 
قرار داریم، افزود: هر دو کشور در ذخایر نفتى و گازى 
ظرفیت خیلــى خوبى داریم و با ایــن اتفاقات خوب و 
توافقات و اسناد مهمى که در این سفر در حوزه انرژى 
به امضا رســید، مردم عزیز و حوزه صنعت نفت اثرات 

آن را خواهند دید.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك 
گفت: تولیدکننده امروز نمى تواند با پوشاك قاچاق ترك 

و سایر کشورها رقابت کند.
بهرام شهریارى با اعالم اینکه متأسفانه کاهش قیمت 
لیر باعث شــده شــاهد افزایش حجم قابل توجهى از 
پوشاك و پارچه هاى ترك به بازار باشیم، گفت: در حال 
حاضر به صــورت پیله ورى و روش هــاى دیگر حجم 
زیادى از پارچه و پوشاك وارد کشــور مى شود که این 

موضوع براى تولیدکنندگان داخلى نگران کننده است.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشاك 
با تأکید بر اینکه تولیدکننده امروز نمى تواند با پوشاك 

قاچاق ترك و سایر کشــورها رقابت کند، تصریح کرد: 
قیمت تمام شده آنها بســیار ارزان تر از پوشاك داخلى 
است از آن طرف تولیدکننده داخلى در تأمین مواد اولیه 
نیز با چالش هاى بسیارى روبه روست اما نمى دانیم چرا 
دولت هیچ اقدامى براى مدیریت اوضاع انجام نمى دهد.

وى با تأکید براینکه واحدهاى تولیدى نخ مورد نیاز خود 
را به سختى وارد مى کنند، تصریح کرد: با افزایش حجم 
قاچاق؛ تولیدکنندگان نگران بازار شــب عید هستند و 
دولت باید براى حمایت از واحدهاى تولیدى این بخش 
سیاست الزم را به کار گیرد در غیر این صورت واحدها 

مجبور به تعطیلى خواهند شد.

توافقات بسیار مهم با روسیه 
در حوزه انرژى 

هجوم پوشاك ترك قاچاق
 به بازار ایران 

اقدام عجیب شهروند 
مهابادى 

در اقدامى باورنکردنى یکى از    برترین ها|
شهروندان مهابادى در سرماى جان سوز و منفى 
چند درجه در سد مهاباد شنا کرد. فیلم این اقدام 
شهروند مهابادى در شبکه هاى اجتماعى دست 

به دست مى شود.

خرید خدمت سربازى با 15 
هزار یورو! 

عضو کمیســیون تلفیق بودجه از    رکنا |
مصوبه این کمیسیون براى امکان بر اساس این 
مصوبه کسانى که از پیش از زمان مشمولیت شان 
در خارج از کشور بوده و چند سال است از زمان 
مشمول بودنشان براى خدمت سربازى مى گذرد 
و در خارج به ســر مى برند به منظور اینکه براى 
تردد به کشور با مشکلى مواجه نشوند مى توانند 
خدمت ســربازى خود را با قیمت 15 هزار یورو 

بخرند.

طارمى «نیسان آبى» را 
ممیزى کرد!

  خبرآنالین| در یکــى از ســکانس هاى 
قسمت چهاردهم ســریال «نیسان آبى» وقتى 
سحر قریشى نام مهدى طارمى را به عنوان یکى 
از فوتبالیســت هایى که با آن خویشاوند است 
مى برد صداى او قطع مى شــود که البته با لب 
خوانى کامًال مشخص است که نام مهدى طارمى 
آورده شده. گفتنى است برخى عوامل سریال با 
انتشار پست و اســتورى «مالحظات ممیزى» 
را دلیل تأخیر در پخش قسمت چهاردهم اعالم 

کرده بودند.

آزادِى فرزند ربوده  شده 
نماینده تهران 

  عصر ایران| فرزند نماینده مردم تهران در 
مجلس شوراى اسالمى که چندى پیش از سوى 
نیروهاى مخالف در شمال ســوریه (کردستان 
سوریه) ربوده شــده بود، با رایزنى نیروى قدس 
سپاه آزاد شد. پســر اقبال شاکرى نماینده مردم 
تهران در مجلس شوراى اســالمى در مناطق 
شــمال ســوریه به عنوان پیمانکار پروژه هاى 
عمرانى به فعالیت مشــغول بود اما از هفته هاى 
گذشته توســط نیروهاى مخالف دولت سوریه، 
ربوده شده بود. با رایزنى نیروى قدس سپاه و طى 

یک مبادله، فرزند اقبال شاکرى آزاد شد.

بى سابقه ترین نوع سرقت 
  برترین ها| بر اســاس ویدیویى که یک 
شهروند قزوینى در فضاى مجازى منتشر کرده، 
سارقان در این شهر اقدام به سرقت در هاى فلزِى 
سرویس هاى بهداشتى پایانه مسافربرى کرده اند. 
طى روزهاى اخیر عجیب ترین نوع ســرقت در 
تهران رقــم خورد و روزنامه «همشــهرى» در 
گزارشى از افزایش میزان سرقت قطعات فلزى از 
سازه هاى شهرى خبر داد که دلیل مسدود شدن 
این روزهاى پل وردآورد که در بزرگراه همدانى 
در غرب تهران واقع اســت، «سرقت اتصاالت 

بزرگ فلزى» این پل بوده است.

رکوردشکنان سرما 
  تسنیم| مدیرکل هواشناســى اســتان 
کردســتان اعالم کرد: شهر بابارشــانى بیجار 
با 30درجه زیر صفر ســردترین شهر کشور در 
روزپنج شــنبه بود. رحیم صدیقى اظهار داشت: 
در این روز سنندج نیز با 25 درجه زیر صفر رکود 
50 ساله سرما در اســتان کردستان را شکست. 
وى افزود: دماى فعلى شهر سنندج نسبت به 50 
سال گذشته بى سابقه بود، چرا که در طول این 
چند سال در سخت ترین شرایط به 20 درجه زیر 

صفر هم نرسید.

جزئیات مذاکرات 
روزنامه اصولگــراى «فرهیختگان»    انتخاب|
طى گزارشى از قول یک منبع مطلع، جزئیات جدیدى 
را درباره روند مذاکــرات وین براى احیاى برجام ارائه 
کرده است. این منبع مطلع از فضاى مذاکرات گفته 
است مناقشــات طرفین مذاکره بر ســر مدت زمان 
راستى آزمایى از یک روز مقدارى فراتر رفته و طرف 
غربى تاکنون مدت زمان 10 روزه را پذیرفته اســت. 
ایران همچنین خواستار ارائه تضمین سیاسى است، 
یعنى رئیس جمهور آمریکا و رؤســاى اتحادیه اروپا 
به صورت مکتــوب تعهد بدهند کــه از برجام خارج 

نمى شوند.

درگذشت هاشمى
 نباید مبهم بماند 

محسن هاشــمى درباره اظهارات    عصر ایران|
اخیرش درباه درگذشت آیت ا... هاشمى رفسنجانى 
با انتشار یادداشتى نوشت: اینکه درگذشت ایشان به 
عنوان یک ابهام باقى بماند زیبنده نظام نیست؛ وجود 
ابهام، فضا را براى قضاوت هاى بى اساس و ناروا مهیا 
مى کند. باالخره تاریخ در مورد حقایق قضاوت خواهد 
کرد، کمااینکه علت درگذشــت امیرکبیر نیز پس از 
گذشت 13 سال و نخستین بار در «تاریخ ناصرى»، 
فاش شــد؛ پس چه بهتر که ما خود با شفاف سازى، 

ابهامات را برطرف کنیم.

همه درگیر سفر رئیسى شدند
سفر حجت االسالم سید    روزنامه رسالت|
ابراهیم رئیسى به عنوان رئیس جمهور ایران به روسیه و 
دیدار با پوتین موضوعى است که تمام رسانه هاى دنیا را 
بدون استثنا به خود درگیر کرده و دستکم براى بررسى 
ابعاد مختلف این سفر در هر رسانه، تیمى از خبرنگاران 
در نظر گرفته شده اند. با رویکرد و سیاست هاى مختلف، 
اهداف و سوژه هاى متفاوت. اما اذهان عمومى دنیا در 
عصر فعلى نسبت به گذشته آگاهى بیشترى نسبت به 

رویکردها و وابستگى هاى رسانه اى دارند.

زمان رها کردن مذاکره نیست 
«جو بایدن»، رئیس جمهــورى آمریکا    ایرنا|
درباره مذاکرات وین میان ایــران و گروه 1+4 گفت 
که پیشرفت هایى در حال به دست آمدن است. رئیس 
جمهورى آمریکا این مطلب را در نخســتین نشست 
خبرى خود در سال 2022 به مناسبت گذشت یکسال 
از دوره ریاست جمهورى اش بیان کرد. بایدن گفت 
 که اکنون زمان دست کشــیدن و رها کردن نیست، 
پیشرفت هایى در حال انجام است. رئیس جمهورى 
آمریکا ادامه داد که گروه 1+5 متحد و یک صدا هستند 

اما باید دید چه اتفاقى رخ خواهد داد.

تحریم المپیک 2024؟
ســناى فرانســه با 160 رأى موافق،    انتخاب|
اصالحیه اى را تصویب کرد که در آن «پوشیدن حجاب 
در مسابقات ورزشى» ممنوع اســت. این اصالحیه 
از سوى حزب راست گراى فرانســه پیشنهاد شد و با 
اکثریت آراء به تصویب رسید. مشخص نیست که آیا 
این ممنوعیت براى المپیک 2024 پاریس اجرا مى شود 
یا خیر، اما اگر چنین شــود، مى توان انتظار موجى از 
تحریم ها را داشت، زیرا مســلمانان سهم بزرگى از 

مدال ها را در المپیک 2020 توکیو به دست آوردند.

خرید لوکوموتیو از روسیه
  خبرآنالین|  وزیر امور اقتصادى و دارایى بااشاره 
به خط اعتبارى 5 میلیارد دالرى میان ایران و روسیه از 
خرید 200 لوکوموتیو روسى خبر داد. احسان خاندوزى 
با تأکید براینکه تعداد درست و دقیق لوکوموتیوهاى 
مورد خرید از روســیه 200 دســتگاه صحیح است 
نه 2000 ؛ تصریح کرد: خط آهن رشــت - آســتارا 
اگر تکمیل شــود مى تواند تغییر مناســبات تجارى 
میان تمام کشــورهاى اوراسیا با کشــورهاى خلیج 
فارس و حتى پاکســتان، هند و چین را در پى داشته 

باشد.

خبرخوان

مدیریت ضعیف مسئوالن کردســتانى شادى بارش 
نعمت برف را براى مردم این استان به تلخى ناشى از 

عدم ارائه مطلوب خدمات شهرى تبدیل کرده است.
به گزارش «همشهرى آنالین»، بارش سنگین برف در 
هفته گذشته در سطح این استان طى 15 سال گذشته 
سابقه نداشت و این نزوالت جوى موجب غافلگیرى 

مدیران و مسئوالن استانى و شهرستانى شد. 
مسدود شدن راه ارتباطى بیش از 550 روستا از مجموع 
هزار و 600 روستاى اســتان و قطع شدن مسیر هاى 
مواصالتى اصلى و فرعى استان در این برف سنگین 
نشان داد که مجموعه راهدارى به نیرو ها و تجهیزات 
بیشــترى نیاز دارد و امکانات و نیرو هاى این دستگاه 
اجرایى تنها براى بارندگى هاى زمســتانى بسیار کم 

مى تواند پاسخگو باشد.
عدم امکانات مناســب در اختیار شرکت هاى خدمت 
رســان برق، گاز، آب و مخابرات نیز از دیگر نواقصى 
بود که در این بحران طبیعى نمایان شد. قطع جریان 
برق 213 روستا، قطع تلفن و خطوط ارتباطى چندین 
روستا از جمله تبعات این بارش سنگین بود. آب شرب 
بسیارى از محالت حاشیه نشین سنندج هم قطع شد 
و این معضل در سقز، مریوان و بانه نیز اتفاق افتاد و با 
روند نزولى دما و برودت هوا بر مشکالت مردم در این 

خصوص افزوده شد.
در شهر سنندج طى چند روز بعد از بارندگى از سه هزار 
دستگاه تاکسى کمتر از 50 دستگاه مشغول به خدمت 
رسانى به مردم بودند و عدم نظارت سازمان تاکسیرانى 
و فرمانــدارى موجب نارضایتى شــدید مردم در این 

خصوص شد.
عدم مشارکت دســتگاه هاى اجرایى در نمک پاشى و 
پاك سازى خیابان ها و کوچه ها در سنندج براى همه 
ساکنان این شهر نمایان بود و عمًال بیش از یک میلیون 
نفر از جمعیت مردم کردســتان در شهرســتان هاى 
مختلف نارضایتى هاى خود را از این ناتوانى مدیریتى 

در فضاى مجازى و اماکن عمومى اعالم کردند.

عدم نظارت فرماندارى ها و مدیریت مدیران کردستانى 
در شهر هاى مختلف تا جایى بود که حتى یک دستگاه 
جرثقیل براى رفع گرفتارى اتومبیل هاى شهروندان 
در معابر لغزنده و یخ زده مســتقر نشد و ده ها تصادف 
وســایل نقلیه در ســطح خیابان هاى اصلى و فرعى 

شهر هاى استان به وقوع پیوست.
تا پایان هفته پیش اکثریت محالت ســنندج، ســقز، 
بانه، مریوان و کامیاران پوشــیده از برف و یخ بوده و 

شهروندان امکان تردد نداشتند.
انباشت زباله در محالت سنندج نیز به دلیل ناکارآمدى 
حوزه خدمات شهرى و ضعف مدیریتى در این حوزه در 

کنار عدم برف روبى بسیارى از خیابان هاى سطح شهر 
بر مشکالت مردم افزود.

از طرفى عدم نظارت اداره غله و سازمان هاى نظارتى 
بــر نانوایى ها موجب تعطیلى خودســرانه بســیارى 
از نانوایى هاى ســطح شهر سنندج شــده و مردم در 

خیابان ها سرگردان شدند.
به گفته صالحى مدیر کل غله استان کردستان بیش از 
800 واحد خبازى در سنندج مجوز دارند که متأسفانه 
به بهانه برودت هوا بسیارى از این واحد ها به صورت 
خودســرانه اقدام به تعطیلى واحد هاى خود کرده اند. 
صالحى افزود: واحد هاى آرد سازى استان هیچ مشکلى 

براى تأمین آرد اســتان ندارند و تنهــا در امر توزیع با 
مشکل ماشین آالت مواجه هستیم، چون شهردارى ها 
اقدام به پاك ســازى معابر نکرده اند و ماشین آالت 
ما نمى تواننــد آرد الزم را به همــه واحد هاى خبازى 

برسانند.
بر اساس اعالم نظر هواشناسى این میزان بارندگى در 
استان بى سابقه نیســت و مى توان گفت در یک دهه 
اخیر کم سابقه بوده است، اما مدیران و تصمیم گیران 
استانى و شهرســتانى در این حادثه نشان دادند که از 
تجربــه و توانایى کافى براى مدیریــت بحران هایى 

اینچنینى برخوردار نیستند.

برف در کردستان بحران آفرید

جمعیت یوزپلنگ آسیایى در شرایط فوق بحرانى است  اما زیستگاه هاى 
یوز همچنان از کمبود نیرو و تجهیزات رنج مى برند و محیط بانان براى 

تهیه ماشین و موتور و حتى سوخت در مضیقه هستند.
چند روز پیش معاون محیط زیست طبیعى ســازمان محیط زیست 
اعالم کرد که تنها 12 یوز بزرگسال در ایران باقى مانده است. انجمن 
یوز ایرانى مى گوید: عدد 12 تنها براى یوزهاى بالغ شناسایى شده در 

دو سال گذشته است و تعداد توله ها در این آمار محاسبه نشده است .
از این 12 یوز، یکى در خراســان جنوبى معروف به آرش، دو تا در یزد 
معروف به اردالن و ارسالن و 9 یوز هم در منطقه حفاظت شده توران 
سمنان هســتند. از این 9 فرد؛ چهار یوز نر با نام هاى فیروز، فراز،فقه، 
ماجراد، ســه یوز ماده معروف به هرب، تلخاب و هلیا و دو یوز دیگر با 
جنســیت نامعلوم مشــهور به هانا و تلما که فرزندان هرب و تلخاب 

هستند.
در توران هفت یوز دیگر هم مشاهده شده اند اما هنوز شناسایى آنها 
کامل نشده براى همین در این شمارش نیستند. با این احتساب تعداد 
یوزهاى بالغ دیده شده در دو سال قبل مى شود 13 عدد و با محاسبه 
هفت یوز شناسایى نشده توران مى شوند 20 یوز. شاید یوزهایى باشند 

که دیده نشده اند اما همه کارشناســان معتقدند یوز در خطر انقراض 
است. در چنین شرایطى زیستگاه هاى یوز از کمبود نیروى انسانى و 
تجهیزات رنج مى برند. عدم دریافت نقدینگى از اول سال 1400 هم 

این وضع حفاظت را سخت تر کرده است .
سازمان برنامه و بودجه باید دست بجنباند و فکرى به حال یوزها کند. 
سازمان محیط زیســت هم برنامه هاى حفاظتى و تکثیر در شرایط 
اسارت و نیمه اســارت را باید جدى تر پیش بگیرد. دست روى دست 

گذاشتن در چنین شرایطى جایز نیست.

آیت ا... رئیسى در سفر به روسیه مورد استقبال وزیر انرژى آن کشور 
قرار گرفت اما برخى این سئوال را مطرح کردند که چرا شخص پوتین 

از رئیس جمهور کشورمان استقبال نکرد. 
بهمن حســین پور، معاون پیشــین مراسم و تشــریفات دفتر رئیس 
جمهورى همچنین درباره پروتکل هاى دولت روسیه براى استقبال از  

رؤساى جمهور، گفت: در پایتخت روسیه فرودگاه ها در فاصله بسیارى 
از کاخ ریاست جمهورى قرار دارند و از قدیم این رسم وجود داشته که 
در زمان سفر رؤساى جمهور کشورهاى مختلف، یکى از وزراى کابینه 

دولت به فرودگاه مى رود تا پاى پرواز از مقام مهمان استقبال کند.
حســین پور با تأکید بر اینکه هیچگاه سابقه نداشــته که پوتین براى 
اســتقبال از مقامات همتاى خود به فرودگاه رفته باشــد، گفت: در 
سفر آقاى رئیسى به مســکو وزیر انرژى این کشور به استقبال رئیس 
جمهورى کشورمان در فرودگاه رفت. بنابراین کارى که روسیه انجام 
داد بر اساس پروتکل تشریفات این کشور بود و میان رئیس جمهورى 
ما و رؤساى جمهور سایر کشــورها تفاوتى قائل نشدند. در طول این 
سال ها نیز هر زمانى که پوتین به ایران آمده نیز یکى از وزراى کابینه 

به استقبال وى در فرودگاه مهرآباد رفتند. 
وى  همچنین درباره میز انتخاب شده در دیدار رؤساى جمهور ایران و 
روسیه در کاخ ریاست جمهورى روسیه در مسکو و وجود فاصله  میان 
مقامات گفت: ایرادى بر اینکه فاصله رؤساى جمهور دو کشور از هم 
زیاد است، وارد نیست؛ کما اینکه این فاصله مى تواند به دلیل رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى براى جلوگیرى از کرونا باشد.

یک فعال حوزه جمعیت و خانواده گفت: مردم کشورمان 
هنوز از آینده وحشتناك پیرى جمعیت ایران اطالع ندارند؛ 
اگر با این فرمان جلو برویم، اتفاقات بسیار بدى در انتظار 
ما خواهد بود! مــردم ما باید بدانند بــا کاهش جمعیت، 
«امنیت کشور» به مخاطره مى افتد. بخشى از اظهارات 
حجت  االسالم سید حســین موســوى که در گفتگو با 

خبرگزارى «تسنیم» منتشر شده است را بخوانید:

اگر نتوانیم در 10 ســال آینده براى جمعیت اقدامى انجام 
دهیم، «پنجره جمعیتى» کشــورمان بســته مى شود و دیگر 

نمى توان کارى کرد
امروز میان روحانیون، طالب و بسیجى ها چند خانواده پیدا 
مى کنید که چهار فرزند داشته باشند؟! واقعًا تعداد اندکى است؛ 
مسئله این است که هنوز جامعه مذهبى هم متقاعد نشده است 
و اراده اى براى فرزندآورى ندارد و این امر، کار را پیچیده مى کند.

مردم کشورمان هنوز از آینده وحشــتناك پیرى جمعیت 
ایران اطالع ندارند؛ خطاب به متدینین مى گویم اگر با این فرمان 
جلو برویم، اتفاقات بسیار بدى در انتظار ما خواهد بود. اگر امروز 
بیدار نشویم، سال 1420 جوانى نداریم که از امنیت کشور دفاع 
کند، بخواهد به ســوریه برود و اگر مســئله اى نظامى کشور را 

تهدید کرد از امنیت دفاع کند.
این ســبک زندگى آمریکایى و رفاه طلبانه غربى است که 
فرزند را مانع رفاه مى دانند؛ هم اکنون در کشور اگر فردى سال 
نخست ازدواج فرزند بیاورد، سرزنش مى شود و مى گویند «تفریح 

و آسایش خودت چه شد؟!»
ریشه اصلى مشکل فرزندآورى و عدم تمایل جامعه امروز 
ما به آن، اقتصادى نیست بلکه مشکل اصلى، مسائل فرهنگى و 
سبک زندگى است. به برخى افراد اگر پول هم بدهند به فکر کار 
و اقتصاد جدید مى افتند و  به فرزندآورى حتى فکر هم نمى کنند!

بیش از 230 هزار شــهید در دوران دفاع مقدس داشتیم و 
اکنون ساالنه بیش از آمار شهدا شــاهد سقط جنین هستیم؛ بر 
اساس آمار متقن روزانه 1000 سقط جنین یا همان قتل جنین 
انجام مى شود و هیچ فردى چیزى نمى گوید! موضوع قتل جنین 
از دید نخبگان پنهان مانده است و حتى آمار ساالنه 800 هزار 
ســقط جنین را اعالم کرده اند! بزرگ ترین منَکر جهان، سقط 

جنین است و این موضوع باید در کشورمان اصالح شود.

سال1420، جوانى نداریم 
بخواهد برود  سوریه

اوضاع یوزهاى ایرانى بحرانى است 

چرا پوتین به استقبال رئیسى نرفت؟
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تکذیب توزیع 
گندم سرب دار در اصفهان

معاون غـذا و داروى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
گفت: سالمت گندم هاى ارسالى به استان قبل از ارسال 
به کارخانه هاى تولید آرد بررسى مى شود. دکتر اعتبارى 
در ارتباط تصویرى با سیماى مرکز اصفهان با اشاره به 
اینکه تاکنون گزارشى مبنى بر سرب دار بودن گندم هاى 
ارسالى به استان دریافت نشده گفت: عموما محصوالت 
کشـاورزى و از جملـه گندم ارسـالى به اسـتان پس از 
اطمینان از سالمتى آن و تایید نهاد هاى نظارتى از جمله 

غذا و دارو، به کارخانه هاى تولید آرد ارسال مى شود.

رکورد سرما 
در اصفهان شکست

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از افت 2 تا 5 درجه اى دماى هوا در اکثر مناطق 
اسـتان خبر داد و گفت: افـت دما در روزهـاى اخیر که 
تا روز شـنبه (امروز) ادامـه دارد، از ابتداى فصل سـرما 
تاکنون بى سابقه بوده است. ابراهیم هنرمند افزود: براى 
شنبه بارش پیش بینى نمى شـود، وزش باد نیز کیفیت 
هوا را پاك کرده اسـت و ممکن اسـت در هفته جارى، 
شاخص هاى آلودگى کمى افزایش یابد اما اکنون براى 

پیش بینى این پدیده زود است.

بهره بردارى از جاده 
سالمت پایگاه شهید بابایى

فرمانده نیروى هوایى ارتش در حاشیه افتتاح مرحله اول 
جاده سالمت پایگاه هوایى شهید بابایى اصفهان با اشاره 
به فراهم سازى زیرساخت هاى مناسب براى آسودگى 
کارکنان نیرو هاى مسـلح گفت: این محـور به منظور  
مناسب سازى زیر ساخت هاى ترابرى این پایگاه احداث 
شده است. امیر سرتیپ خلبان حمید واحدى افزود: یکى 
از افق هاى دید به آینده این است که به مرحله اى برسیم 
که هر پایگاه بتواند تمامى نیاز هاى خود را تامین کند و 

دیگر نیازى به عزیمت به شهر نباشد.

483 مورد تأسیسات آبفا 
رفع حادثه شد

در یک ماه گذشته 483 مورد از تاسیسات آب و فاضالب 
در سـطح منطقه یک آبفاى اصفهان رفع حادثه شـده 
است. به گزارش روابط عمومى و آموزش همگانى آبفا 
منطقه یک اصفهان، 251 مورد انشعاب آب، 63 مورد 
شبکه آب و شیرآالت، 94 مورد انشعابات فاضالب و 75 
مورد شبکه و منهول هاى فاضالب توسط پیمانکاران 

واحد حوادث آبفا منطقه یک رفع حادثه شده است.

واکسن آسترازنکا 
موجود است 

واکسن آسترازنکا در استان تامین شده و در اختیار مراکز 
تجمیعى قرار گرفته اسـت. سـخنگوى دانشگاه علوم 
پزشکى با اشاره به اینکه 10 روز این واکسن در استان 
موجود نبود که خوشـبختانه دو روزى هست در اختیار 
مراکز تجمیعى تزریق واکسن قرار گرفته است. عقدك 
با اشـاره به روند صعـودى اومیکرون در اسـتان گفت: 
شـیوع این سـویه کرونا به دلیل قدرت سرایت پذیرى 
قابل پیش بینى بود و این روز ها رونـد مراجعه بیماران 

مبتال به اومیکرون رو به افزایش است.

تصادف زنجیره  اى
 روى پل چمران   

سخنگوى اورژانس و فوریت هاى پزشکى اصفهان از 
تصادف زنجیره اى با بر جاى گذاشـتن 5 مصدوم روى 
پل چمران خبـر داد. عباس عابدى اظهار داشـت: این 
حادثه حوالى سـاعت یک بامداد پنجشـنبه به صورت 
زنجیره اى روى پل چمران به سـمت اللـه اتفاق افتاد 
و 5 مصدوم بر جاى گذاشت. وى افزود: مصدومان که 
3 مرد و 2 زن بودند به بیمارستان هاى امین، کاشانى و 

عیسى بن مریم منتقل شدند.

خبر

رئیس سازمان بســیج دانش آموزى اســتان اصفهان با 
اشاره به برگزارى جشنواره رسانه اى پرواز ققنوس گفت: 
این جشــنواره با هدف به نمایش گذاشتن استعدادهاى 
دانش آموزان برگزار مى شود.حسین رجب پور اظهار کرد: 
بسیج دانش آموزى بزرگترین تشکل دانش آموزى است 
که در 4 هزار واحد آموزشــى در استان اصفهان مشغول 
فعالیت اســت و جمعیتى بالغ بر 400 هزار نفر عضو دارد؛ 
نگاه ما این است که همه دانش آموزان جامعه هدف باشند، 
نه کسانى که صرفاً عضو بسیج دانش آموزى هستند.رئیس 
سازمان بسیج دانش آموزى استان اصفهان اضافه کرد: اما 
با مشورت با دانش آموزان در هیأت هاى اندیشه ورز متشکل 

از خود دانش آموزان توانستیم جمعیت بسیج دانش آموزى 
را به 3 برابر افزایش دهیم و یک لشــکر سایبرى به نام 
لشکر ســایبرى ققنوس راه اندازى کنیم که اولین رخداد 
تشکیالتى سایبرى در کشــور بود.وى بیان کرد: اآلن با 
توجه به سازماندهى این دانش آموزان 2 تیپ سایبرى دختر 
و یک تیپ سایبرى پسر داریم که در موضوعات مختلف 
فرهنگى و تربیتى در حال فعالیت هســتند؛ در این لشکر 
سایبرى ما متوجه استعدادهاى ویژه اى شدیم که کسى از 
آن ها خبر نداشت، بنابراین تصمیم گرفتیم بسترى را براى 
دیده شــدن دانش آموزان فراهم کنیم، ما باید ببینیم نیاز 

دانش آموز و مخاطب ما چیست.

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان گفت: امسال با توجه به تقارن 22 بهمن با روز 
جمعه، با توجه به موافقت امام جمعه اصفهان جشن ملى 
22 بهمن در میدان امام (ره) برگزار مى شود و بعد از آن 

هم نماز جمعه در همان میدان اقامه خواهد شد.
محمد على احمدى  بیان کرد: تأکیــد ما بر این بود که 
مسؤوالن برگزارى ستادهاى دهه فجر با ائمه محترم 
جمعه هماهنگى داشته باشند که برنامه هایى که براى 
یوم ا... 22 بهمن هست تداخل و اختالفى با برنامه هاى 

نماز جمعه نداشته باشد.
احمدى تصریح کرد: در شــهر اصفهان هم با نماینده 

ولى فقیه و امام جمعه اصفهان، آیــت ا... طباطبائى نژاد 
جلسه اى را داشتیم و هماهنگى انجام گرفت، پیشنهاد 
ما بر این بود که میــدان امام که محــل اجتماع همه 
ســاله مردم براى 22 بهمن و جشــن پیروزى انقالب 
اسالمى بوده است، امسال هم مراســم روز 22 بهمن 
در میــدان امام برگزار شــود و نماز جمعــه 22 بهمن 
امســال هم در همان میدان امام (ره) برگزار شــود که 
امام جمعه اصفهان هم موافقت کردند، بنابراین امسال 
جشــن ملى 22 بهمن در میدان امــام اصفهان برگزار 
مى شود و بعد از آن هم نماز جمعه در همان میدان اقامه 

خواهد شد.

جشن ملى 22 بهمن در میدان 
امام (ره) برگزار مى شود

پرواز ققنوس
 در اصفهان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از 
بارگیرى و ارسال محموله چادر امدادى به مناطق 

سیل زده استان کرمان خبر داد. 
على محمدهاشمى با اشاره به ارسال محموله چادر 
به مناطق سیل زده اســتان کرمان اظهار داشت: با 
توجه به سیل ناشى از بارندگى هاى اخیر در برخى از 
استان ها از جمله استان کرمان و بر اساس درخواست 
سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر جمهورى 

اسالمى ایران، محموله هالل احمر استان اصفهان 
شامل 152 چادر امدادى تیپ 2 به کرمان ارسال شد. 
وى با بیان اینکه جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
براى ارائه خدمات امدادى بــه هموطنان مناطق 
ســیل زده از همان ابتدا در آماده باش است گفت: 
در همین راستا بالگرد امدادى جمعیت هالل احمر 
استان به منظور امدادرسانى به سیل زدگان به کرمان 

اعزام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان یکى از 
مهم ترین مشــکالت آموزش و پرورش استان را 
کمبود نیروى انسانى دانست و گفت: نمى گویم در 
بحران نیروى انسانى غرق شده ایم بلکه باید گفت 
که آموزش و پرورش استان اصفهان گرفتار کمبود 
نیروى انسانى است در این حوزه یعنى نیروى انسانى 

ما مدیریت در بحران انجام مى دهیم.
محمد اعتدادى با اشاره به اینکه مدیریت در بحران 
براى سازمان ها، فرســودگى ایجاد مى کند، افزود: 
اینکه مجبور مى شویم به دلیل کمبود نیروى انسانى، 
پست هایى مانند مشاور، معاون، متصدى آزمایشگاه، 
سرپرست کارگاه و … را حذف کنیم و بازنشستگان 
محترم و خسته را سر کالس بفرستیم، این مدیریت 

بحران نیست بلکه مدیریت در بحران است.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان این 
وضعیت نیروى انسانى را مانع اجراى شاخصه هاى 
متعالى ذکر شده در هدف اول سند تحول بنیادین 

دانســت و توضیــح داد: تربیــت انســانى با این 
خصوصیات که سند متذکر شده یعنى انسان موحد، 
مؤمن، معتقد به معاد، آشنا و معتقد به مسئولیت ها و 
وظایف در برابر خدا، خود دیگران و طبیعت، حقیقت 
جو، عدالت خواه، صلح جو، ظلم ســتیز، جهادگر، 
شجاع، ایثارگر، وطن پرست، کارآفرین، امانت دار و 
پاکدامن از جمله اهداف این سند است در حالى که 
آموزش و پرورش استان اصفهان سالیان گذشته در 
حوزه نیروى انسانى به شدت مشکل داشته است و 
براى رسیدن به آرمان ها به دانش آموزان جامعه سند 

تحول و به معلمان بدهکار است.
وى با بیان اینکه به عنوان یک عاشق در این کشتى، 
دنبال قایق نجات نیســتم، گفت: امیــدوارم وزیر 
آموزش و پرورش که ناخداى این کشتى است آنرا 
دریابد و با توجه به تجربیاتى که از شما سراغ داریم 
نیاز است که در حوزه نیروى انسانى کارآمد، اقدامات 

شجاعانه اى انجام شود.

ســخنگوى مرکز اورژانــس اســتان اصفهان از 
مصدومیت هفت نفر بــر اثر برخــورد دو پراید با 

یکدیگر خبر داد. 
عباس عابدى  اظهار داشــت: این حادثه ســاعت 
8 و 13 دقیقه روز پنجشــنبه به مرکــز اورژانس 
استان اصفهان گزارش شد. وى تصریح کرد: براى 

امدادرســانى به این حادثه بالفاصله سه دستگاه 
آمبوالنس 115 و یک خودرو امدادى هالل احمر و 
یک آمبوالنس از سپاه به محل حادثه اعزام شدند. 

وى اضافه کرد: در این حادثه 7 مصدوم شامل 5 زن 
25 تا 55 سال و 2 مرد 24 ساله به بیمارستان منتقل 

شدند. این حادثه فوتى نداشت.

سرپرست فرماندارى آران و بیدگل گفت: زلزله 4/9 
درجه در مقیاس امواج درونى زمین (ریشتر) بامداد روز 

پنجشنبه در این شهرستان خسارتى نداشت.
على اکبر رضایى افزود: بر پایه بررســى ها و اعالم 
مسووالن شهرى و روســتایى مناطق تحت تاثیر 
زلزله در آران و بیدگل، گزارشى از آسیب هاى مالى 

و جانى نداشته ایم.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان نیز از 
اعزام هفت تیم ارزیابى حادثه به مناطق تحت تاثیر 

زلزله در شمال آران و بیدگل، نوش آباد، ابوزیدآباد و 
روستاهاى اطراف کاشان خبر داد.

منصور شیشــه فروش افزود: بر پایــه گزارش هاى 
رسیده، زلزله به صورت تکان در ساختمان ها از سوى 

ساکنان احساس شده است.
گفتنى است زلزله اى به بزرگى 4/9 در مقیاس امواج 
درونى زمین (ریشتر) ساعت 5 و 7دقیقه و 16 ثانیه 
بامداد روزپنجشنبه در عمق هشت کیلومترى زمین، 

آران و بیدگل را لرزاند.

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان گفت: اصفهان 
در تولید انرژى هاى تجدیدپذیر از جمله انرژى بادى 

و خورشیدى بسیار موفق بوده است.
سید محمدرضا نوحى گفت: در سال 1394 شرکت 
توانیر بادگیرهایى در منطقه هاى مختلف اســتان 
نصب و میزان بادخیز بودن هر منطقه را کنترل کرد و 
در آخر با همکارى شهردارى توربین بادى در منطقه 

کوهستانى صفه راه اندازى شد.
وى گفت: این توربین نیــروى زیادى تولید مى کند 

و هزینه نگهدارى آن زیادى است. مقدار نیروى باد 
الزم براى حرکت توربین بادى صفه مینیموم 5 متر بر 

ثانیه و ماکسیموم 25 متر بر ثانیه است.
به گفته ســخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان، 
اصفهان در تولید انرژى هاى تجدیدپذیر بسیار موفق 
بوده و توانســته نیروهاى خورشیدى هم تولید کند. 
صفحه هاى خورشیدى در استان و بسیارى از ارگان ها 
دیده مى شود که بسیارى از نیاز هاى این سازمان ها 

را برطرف مى کند. 

کمک اصفهان به سیل زدگان کرمان 

مدیریت بحران نمى کنیم
مدیریت در بحران مى کنیم

 شاخ به شاخ 2 پراید 

زلزله در آران و بیدگل خسارتى نداشت

تجربه موفق اصفهان 
مدیرکل پزشکى قانونى اصفهان از افزایش 24 درصدى در تولید انرژى هاى تجدیدپذیر

فوت ناشى از گازگرفتگى با منوکسیدکربن در این استان 
در 9 ماه نخســت امسال نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.
منصور فیروزبخت روز پنج شــنبه اعالم کرد: در 9 ماه 
نخست امسال 36 نفر شــامل هفت زن و 29 مرد بر اثر 
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان اصفهان جان 
باختند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 29 فوتى 

معادل 24/1 درصد افزایش یافته است.
وى با اشــاره به اینکه ماه هاى آبان و آذر امسال تعداد 
قربانیان گازگرفتگى در اســتان اصفهان به ترتیب 11 

و هفت نفر بود، اظهار داشــت: در هشــت ماه نخست 
امسال اصفهان بعد از استان تهران رتبه دوم آمار تلفات 

گازگرفتگى را در کشور داشت.
فیروزبخت با هشدار نســبت به احتمال افزایش تلفات 
مسمومیت با گاز منوکســیدکربن در نیمه دوم سال بر 
رعایت نکات ایمنــى در نصب و به کارگیرى وســایل 

گرمایشى در فصل پاییز و زمستان تاکید کرد.
مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان توصیه کرد: 
مردم با استفاده بهینه از وســایل گرمازا به توصیه هاى 
ایمنى درباره ســالم بودن و اســتفاده درست از وسایل 
گرمایشى و مســیر خروجى گاز از دودکش این وسایل 

توجه کنند..
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان و 
مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان نیز پیش 
از این درباره آمار گاز گرفتگى گفته بود: براســاس آمار 
مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان 
در 9 ماه نخست امســال 199 نفر در استان اصفهان با 
منوکسیدکربن مسموم شــدند که این میزان تا 24 دى  

امسال به 275 مورد مسمومیت افزایش یافت.
فرهاد حیدرى بیان کرد: سال گذشــته نیز 505 نفر در 
استان دچار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن شدند که 

16 نفر از آن ها جان خود را از دست دادند.

آمار 9 ماه نخست امسال نشان مى دهد؛

افزایش فوت ناشى
 از گازگرفتگى در اصفهان 

شهردار اصفهان در دیدار با "میرال کارمن گرکو" سفیر 
رومانى در تهران، ضمن تاکید بر افزایش تعامالت بین 
دو شهر اصفهان و یاش، اظهار کرد: فعال سازى روابط 
راکد اصفهان با برخى از شهرهاى خواهرخوانده از جمله 

مهمترین موضوعات در دیپلماسى عمومى است.
على قاسم زاده  تصریح کرد: شهر یاش کشور رومانى 
از جمله شــهرهاى خواهر خوانده اصفهان است، که 
در سال هاى گذشته روابط بین این دو شهر راکد مانده 

است.
شهردار اصفهان افزود: سفیر رومانى در تهران به دعوت 

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى به اصفهان سفر کرده 
بود که به منظور افزایش تعامالت خواهر خواندگى شهر 
یاش و اصفهان نشستى برگزار و اشتراك هاى فرهنگى، 

علمى و اقتصادى بین این دو شهر بررسى شد.
وى تاکید کرد: با توجه به رایزنى هاى انجام شــده به 
دنبال احیاى روابط خواهــر خواندگى اصفهان و یاش 

هستیم.
”میرال کارمن گرکو" سفیر رومانى در تهران نیز در این 
دیدارگفت: امیدوارم در راستاى یکصدمین سالگرد روابط 
ایران و رومانى، ســفر من به اصفهان مقدمه افزایش 

تعامالت بین دو شهر اصفهان و یاش باشد.
وى افزود: امروز شــهر یاش على رغم اشتراك هاى 
فرهنگى با اصفهان بیشترین تعداد دانشجویان ایرانى را 

در خود جاى داده است.
ســفیر رومانى در تهران تاکید کرد: امروز زمینه هاى 
متعدى جهت افزایش تعامل بین دو شــهر اصفهان و 

یاش وجود دارد.

فعال سازى روابط راکد اصفهان
 با شهرهاى خواهرخوانده

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان گفت: نمایشگاه دائمى 
اصفهان در شهر بصره عراق تا پیش از نوروز برگزار مى شود.

علیرضا مرتضوى در جلسه بررسى فرصت ها و چالش هاى استان در حوزه مدیریت 
شهرى و نقش شوراها در ایجاد توسعه پایدار که با حضور رؤساى شوراهاى استان 
برگزار شد، اظهار داشت: شرکت نمایشگاه ها در بصره عراق مرکز دائمى برپا مى کند 
زیرا در دیدارى که به تازگى با شهردار این شهر داشتیم او بسیار به اصفهان عالقه مند 
است و از ایشان براى دیدن از توانمندى هاى شهر و استان اصفهان دعوت کردیم 

که تا دو ماه آینده محقق مى شود.
او با بیان اینکه از توانمندى هاى علم و فناورى و صادراتى مى توان اســتفاده کرد، 
خاطرنشان کرد: از همه ظرفیت ها در نمایشگاه اصفهان در بصره مى توان بهره برد؛ در 
امور فرهنگى با مردم بصره که 98 درصد آنان شیعه هستند، مشترکات زیادى داریم 

و شرکت نمایشگاه ها براى بهبود این مرکز تجارى پذیراى پیشنهادات شما است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى استان اصفهان با اشاره به اینکه این مرکز تا قبل 
سال نو برپا مى شود، ابراز داشت: مرکز دائمى اصفهان در بصره در هر دوره بین 30 تا 
50 شرکت ظرفیت دارد که با بازاریابى، فروش مستقیم و امور فرهنگى فعال خواهند 

بود و مى توانیم به شناخت فرهنگ ایرانى-اسالمى کمک کنیم. 

در نشســت مسئوالن 
هلدینــگ صدرتامین 
(شســتا) و اعضــاى 
هیئت مدیره ذوب آهن 
اصفهان مهدى کوهى 
به عنــوان مدیرعامل 
ذوب آهــن اصفهان 

منصوب شد.
در این جلسه از زحمات 
منصــور یــزدى زاده 

مدیرعامل سابق این مجتمع قدر دانى و مقرر شد مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل جدید 
و پیشین ذوب آهن هفته آینده در محل شرکت برگزار شود.

مهدى کوهى مدیر عامل هلدینگ توسعه معادن روى و همچنین سابقه فعالیت در مدیریت 
عرصه فوالد کشور را در کارنامه خود دارد.

مدیرعامل جدید مواردى از جمله اقتصاد مقاومتى با نگرش بر توانایى هاى داخلى، ارزش 
آفرینى، سودآورى و حفظ حقوق سهامداران را از برنامه هاى خود بیان کرد.

نمایشگاه دائمى اصفهان 
در بصره برگزار مى شود

مدیرعامل شرکت
 ذوب آهن اصفهان  تغییر کرد
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بازیگرى است که به نام مادر مهربان ســینما و تلویزیون شناخته 
مى شــود. تهیه کنندگان «پوراندخت مهیمــن» را به خوش قدمى 
مى شناسند. او چند ســانحه عجیب و غریب را در طول سال هاى 
بازیگرى اش تحمل کرده که در گفت وگویش با برنامه "چهل تیکه“ 
درباره یکى از آنها صحبت کرده است. او بارها در نقش مادر بسیارى 
از سریال ها و فیلم ها ظاهر شده و ویژگى هاى متفاوتى را به نمایش 
درآورده است. جالب است که حتى با پاى مصدوم تا آخر پاى سریالى 

مثِل "بیگانه اى با من است" ماند. 
پوراندخت مهیمن اصفهانى است و وقتى هفت ساله بوده پدرش به 
تهران نقل مکان مى کند. پاى او به بازیگرى با تئاترهاى مدرسه باز 
مى شود. در سریال "آینه“ شروِع معرفى او به دنیاى تصویر است و 
به تعبیر خودش این موفق ترین و خاطرانگیزترین کار او به حساب 

مى آید. 
او مى گوید مردم همیشه به من محبت داشته اند چه در دهه شصت و 
چه امروز؛ البته منهاى دو سال کرونا که بیشتر در خانه بوده و ارتباط 
زیادى با مردم نداشته است. مهیمن مى گوید: من همیشه با مردم 
در ارتباط بوده و هستم. آنها هرجا مرا مى بینند در تاکسى، خیابان، 
موقع خرید و ... ابراز محبت مى کنند. دهه شــصت زندگى ها ُپر از 
مهربانى و صفا بود. وقتى از دوران زندگى اش صحبت مى شود، از 
همسرش نقل مى کند که مدام از گذشــته حرف مى زد و اینکه چه 

روزگار خوبى بوده است. 
 این بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون درباره پا شکســتن و 
عالقه اش به مردم، این چنین گفت: من عاشــق مردمم و به عشق 
آنها در حالى پایم شکســته بود و تاندون هایش آسیب دیده بود سر 
تصویربردارى "بیگانه اى با من است" کلى در راهروى بیمارستان 
راه رفتم و نقصم را بازى کردم. اگر قرار باشــد برنامه را به یکى از 
درگذشته. تقدیم کنیم، من خانم مهین شهابى را انتخاب مى کنم. در 

سریال "آینه“ و کارهاى آقاى نعمت ا... با هم همکار بودیم.
او به خاطره تلخى از زخمى شــدن خود در صحنــه فیلمبردارى 
اشــاره کرد و گفت: یک کارى با آقاى نعمت ا... داشتیم در چالوس 
فیلمبردارى مى شد. این خاطره هم بامزه است و هم خیلى غم انگیز! 
سکانسى داشتیم من و خانم ثریا قاسمى و خانم آزیتا الچینى باید از 
هتل به طرف سالن بوئینگ مى رفتیم. دوستاِن سینه موبیل تخته اى 
گذاشــته بودند باید از روى آن خانم الچینى رد مى شدند. من باید 
وسط مى بودم و خانم قاسمى یک سمت و سمِت دیگر خانم الچینى! 
باید خانم الچینى از روى این تخته مى آمدند و خانم قاسمى از کنار 

باغچه رد مى شدند. پایم را گذاشتم روى تخته، لبه هاى باغچه را زده 
بودند و خیلى تیز بود. مفصل پایم را له کردند و به جراحى کشــیده 
شد. چند ماه نتوانستم کار کنم و همین باعث شد یک آمبولى داد و 
ریه  و قلبم آب آورد. 27 روز در بیمارستان آتیه بسترى بودم و بعد از 
این آب ریه را مى گرفتند به خانواده ام مى گفتند دعا کنند خدا کمک 

کند و این اتفاق افتاد سالمتى ام را بدست آوردم. 
این بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون درباره ساخت سریال 
"آینه“ تصریح کرد: من فکر مى کنم یک قســمت هایى از سریال 
"آینه“ خیلى مشــکالت و معضالت امروزى مردم  هم هســت. 

خیلى ســال پیش این ســریال را کار کردیم؛ یادم است زمانى که 
کار کردیم یک حالتى در مردم ایجاد شد. هنوز هرکس مرا مى بیند 
فیلم شما خیلى خوب بود. شما با "آینه“ مرا شناختید و بعد من فیلم 
سینمایى "شب شکن" را کار کردم. یک احساسى است که نمى دانم 
و ان شــاءا... زمان بگذرد و خودتان تجربه کنید. ما در یک خانه اى 
در خیابان شیخ بهایى، خیابان شیراز کار مى کردیم و پانزده شانزده 
قسمت پیش رفتیم و آن قدر مردم استقبال کردند که ادامه دادیم. در 
یک خانه دو طبقه و با حضور بازیگران خوب و کاربلدى مثل مرحوم 
مهین شهابى، جواد خدادادى، رضا بابک، سیاوش طهمورث، جمشید 
اســماعیل خانى، گوهر خیراندیش، رویا افشــار، مرجانه گلچین، 
فردوس کاویانى، مرتضى احمدى کنــار هم قرار گرفتیم. روزهاى 
خوبى بود که با عشق با هم کار مى کردیم و امیدواریم که این روزها 

هم همین طور باشد.
او با اشــاره به معرفى مرجانه گلچین در سریال "آینه“، خاطرنشان 
کرد: مرجانه گلچین را سر سریال "آینه“ براى بازیگرى معرفى کردم 
و وارد بازیگرى شد. شــخصیت بى نظیرى است؛ قبل از اینکه این 
اتفاق بیفتد خواهرش منیژه گلچین را مى شناختم دوست صمیمى ام 
در دوران دانشسرا بود. من هم دوست دارم کار طنز کنم مثل مرجانه 
گلچین که خیلى هم موفق نشان داد. من و مرجانه خیلى همدیگر 
را دوســت داریم و خدا رحمت کند مادرش به انــدازه مادر خودم 
دوستش داشتم و در غم خودش احساس کردم واقعًا دوباره مادرم 

را از دست دادم. 
مهیمن درباره اینکه چه نقشى را دوست داشتید که هنوز پیش نیامده 
به بازى در کارهاى طنز و کمدى اشاره کرد که همه مى گویند من 
مایه هاى طنز را دارم و امیدوارم چنین نقشى پیشنهاد شود. دوست 
دارم نقش هاى طنز بازى کنم و خودم را در این مسیر بیشتر محک 

بزنم. 

پوراندخت مهیمن:

مرجانه گلچین را من به سریال «آینه» معرفى کردم 

جشنواره پالم اســپرینگز آمریکا  اسامى برندگان 
جوایز امســال خود را اعالم کرد و «قهرمان» به 
کارگردانى اصغر فرهادى برنده سه جایزه در این 

جشنواره شد.
هیات داوران هشت نفره فستیوال پالم اسپرینگز، 
جایزه «پلى بر فراز مرزها» را که در گذشــته به 
سینماگران سرشناســى چون «آندره واید» اعطا 
شده، «بخاطر استادى کم نظیر در بیان سینمایى 
مســاله اى مهم و انســانى و جهانــى» به فیلم 

«قهرمان» اعطا کردند. 
هیات داوران «فیپرســى» هم جایــزه بهترین 
فیلمنامــه را به اصغــر فرهادى بــراى فیلمنامه 
«قهرمان» داد و امیر جدیدى براى بازى در همین 

فیلم به عنوان بهترین بازیگر مرد شناخته شد.
جشنواره بین المللى فیلم پالم اسپرینگز امسال به 
دلیل شرایط ناشى از کرونا لغو شد و تنها برندگان 

جوایز معرفى شدند.

«قهرمان» 
برنده 3 جایزه شد

شیرین یزدان بخش: 

 با بازى در یک یا 2 فیلم 
کسى بازیگر نمى شود

فیلم سینمایى «دخترى با لباس ارغوانى» در تهران مقابل دوربین رفت.
فیلمبردارى فیلم ســینمایى «دخترى با لباس ارغوانى» به نویســندگى و کارگردانى خــداداد جاللى و 
تهیه کنندگى محمد نشاط از چند روز گذشته در تهران آغاز شده و گروه در حال حاضر در لوکیشنى واقع در 

منطقه حکیمیه تهران حضور دارند.
رضا یزدانى خواننده شناخته شده عرصه موسیقى به تازگى به این پروژه پیوسته و با انجام تست گریم مقابل 
دوربین رفته است. سامان صفارى، سمانه نصرى، علیرضا اســتادى، پوریا پورسرخ، قربان نجفى، حدیث 
فوالدوند، شهین تسلیمى، ماهرخ رضاپور، فائزه کرمى، فرناز فضلى، مبینا زیدى و زهرا شعبان نژاد و (با حضور) 

فریبا متخصص و راویش زیدى از سینماى هندوستان، دیگر بازیگران این فیلم هستند. 
ظرف روزهاى آتى قرار است یکى -  دو بازیگر دیگر نیز به این فیلم اضافه شوند. «دخترى با لباس ارغوانى» 

مضمونى عاشقانه دارد و بخش عمده آن در یک اتوبوس در حال حرکت فیلمبردارى مى شود.

فیلم سینمایى «گشت 3» در نسخه اى قاچاق، در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شده است.

نسخه قاچاق این فیلم از روى پرده سینما تصویربردارى شده و کیفیت صدا و 
تصویر پایینى دارد. در این نسخه همچنین 15 دقیقه پایانى این اثر نیز ضبط 

نشده و دیده نمى شود.
سومین قســمت از مجموعه فیلم هاى کمدى «گشت ارشاد» به کارگردانى 
و تهیه کنندگى سعید ســهیلى که از 26 آذرماه در حال اکران در سینماست، 
تاکنون با فروش بیش از 34 میلیــارد تومانى در رتبــه دوم پرفروش ترین 
فیلم هاى سال 1400 سینماى ایران و در رتبه چهارم پرفروش ترین فیلم هاى 

تاریخ سینماى ایران قرار دارد. 
پوالد کیمیایى، ســاعد ســهیلى، امیر جعفرى و بهنام بانى بازیگران اصلى 

«گشت 3» را تشکیل مى دهند.

بازیگر برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر 
گفت: بازیگرى راه سختى است که هرکسى 
توان و تحمل آن را ندارد، به تمرین و ممارست 
زیاد نیاز دارد، این طور نیســت که بتوان یک 

شبه نام مان را بازیگر بگذاریم.
شــیرین یــزدان بخــش پیرامــون آخرین 
فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در 
حال حاضر چندین پیشنهاد براى بازى در سینما 
دارم و مشغول مطالعه فیلمنامه آنها هستم، آثار 
خوبى هستند و به احتمال فراوان اکثرا با شروع 

سال جدید کلید بخورند. 
وى در همین رابطه اضافه کرد: درســت است 
که هیچگاه خودم را بازیگر نمى دانم اما نکته 
اینجاست که وقتى تجربه بازیگرى را پشت سر 
مى گذارید حتى اگر بخواهید آن را کنار بگذارید 
بعد از چند وقت دلتنگ آن خواهید شــد. براى 

من هم وضع به همین صورت است.
بازیگر فیلم «بوسیدن روى ماه» در همین راستا 
افزود: بازیگرى راه سختى است که هرکسى 
توان و تحمل آن را ندارد، به تمرین و ممارست 
زیاد نیاز دارد، این طور نیست که بتوان یک شبه 
نام مان را بازیگر بگذاریم، شاید بتوان در یک 
فیلم یا چند اثر را بازى کرد اما بازیگر شدن به 
معناى واقعى یک پروسه طوالنى مدت است. 
به بلوغ نیاز دارد و باید بدانیم چرا در این راه قدم 

برمى داریم.
وى با اشاره به رونق تئاتر در ماه گذشته افزود: 
با توجه به بهتر شدن وضعیت بیمارى کرونا خدا 
را شکر مى کنم که وضع تئاتر هم خوب شده و 
شخصا بعد از دو سال دوباره شروع به تماشاى 
تئاتر کرده ام، هر بــار که به ســالنهاى تئاتر 
مى روم شاهد بازگشت مخاطب و رونق سالنها 
هســتم، به نظرم این یک موهبت است که ما 
بار دیگر مى توانیم تماشاى تئاتر از نزدیک را 

لمس کنیم.

ن ر ه و و رو ز ى ر ل
جوایز معرفى شدند.

فیلم سینمایى «اســپایدرمن» یا همان «مرد عنکبوتى-راهى به خانه نیست» همچنان در گیشه سینماى 
امریکا و جهان فروش فوق العاده اى داشــته و به زودى دو فیلم «شیر شاه» و «پارك ژوراسیک» را پشت 

سر خواهد گذاشت.
این فیلم تاکنون به فروش جهانى 1 میلیارد و 626 میلیون دالر رسیده است، اسپایدرمن براى زدن رکورد 
دو فیلم شیرشاه و پارك ژوراسیک کافى است 50 میلیون دالر دیگر بفروشد، رقمى که با شرایط فعلى این 

فیلم به زودى به دست خواهد آمد.  
همچنین این فیلم با فروش دو میلیون دالر دیگر به راحتى رکورد فروش فیلم سینمایى «پلنگ سیاه» را در 

گیشه سینماى امریکا شکسته و به رتبه چهارم جدول فروش تاریخ سینماى امریکا خواهد رسید. 
فروش فوق العاده فیلم ســینمایى «مرد عنکبوتى-راهى به خانه نیســت» در حالى رخ داده که سویه تازه 
بیمارى کرونا در جهان کشف شده است، اتفاقى که شاید مى توانست ضربه مهلکى به این فیلم بزند، اما انگار 

مخاطبان بیش از حد به این فیلم عالقه مند شده اند.  
در این فیلم پارکر از استیون استرنج (کامبربچ) مى خواهد تا هویت مرد عنکبوتى خود را پس از افشاى عمومى 

در دور از خانه دوباره مخفى کند که در نهایت منجر به بازشدن ناگهانى مولتى ورس مى شود.
ساخت سومین فیلم مرد عنکبوتى از دنیاى سینمایى مارول در سال 2017 حین توسعه بازگشت به خانه در 

نظر گرفته شده بود.  

خیز «اسپایدرمن» براى جایگاه ششم 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما

رضا یزدانى بازیگر یک فیلم عاشقانه  شد

■■■

با وجود آنکه تاریخ اکران فیلم «مالقات با جادوگر» 10 آذرماه امســال 
اعالم شده بود، پروانه نمایش این فیلم تازه صادر شده و احتماال یکى از 

گزینه هاى اکران نوروزى خواهد بود.
شوراى پروانه نمایش فیلم هاى ســینمایى در جلسه اخیر خود با صدور 
پروانه نمایش براى فیلم «مالقات بــا جادوگر» به تهیه کنندگى حمید 

اعتباریان و کارگردانى جمشید بهرامیان موافقت کرده است. 
تیرماه 1399 بود که حســن مصطفوى - مجرى طــرح و مدیر تولید 
فیلم - گفت: فیلم «مالقات با جادوگــر» براى صدور پروانه نمایش به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ارائه شده و پس از دریافت پروانه در زمان 

مناسبى اکران خواهد شد.
ابتداى آبان امسال شوراى صنفى نمایش مصوب کرد که این فیلم از 10 
آذر اکران خواهد شد و احتماال این تاریخ به معناى داشتن پروانه نمایش 
نیز بوده است، ولى از آنجا که تمام فیلم هاى مجوز دار از دولت قبل باز 
هم بازبینى شده اند پروانه نمایش این فیلم کمدى در دوره جدید مدیریت 

سازمان سینمایى روز گذشته، 28 دى ماه صادر شده است. 
در این فیلم امیرمهدى ژوله، مانى حقیقى، هستى مهدوى، نسیم ادبى، 
امیر شریعت، ستاره پروین، سپیده مرادپور و علیرضا خمسه بازى کرده اند. 
پیش تر تهیه کننده  «مالقات با جادوگر» ضمن مخالفت با اکران پاییزى 
فیلم به دلیل آماده نبودن، گفته بود کــه ترجیح مى دهند اکران با تاخیر 
بیشتر انجام شود تا به نوروز برسند چون این فیلم کمدى شاد در سبک 

فیلم سینمایى «سن پطرزبورگ» و مناسب اکران نوروز است.
فیلمنامه این اثر توسط امیرمهدى ژوله نوشته شده و در خالصه داستان 
آن آمده است:جناب ســرهنگ  برادرى کن ما رو بگیر، من از خجالتت 

در میام! 
فیلم نامه اولیه این اثر با نام «ماساچوست» پیش تر توسط پیمان عباسى 

به نگارش در آمده است.

«مالقات با جادوگر»، اولین گزینه اکران نوروزى؟

رضا فیاضى بازیگر سینما و تلویزیون گفت: بازى در چند سریال تلویزیونى 
را به پایان رسانده ام که همگى مشــکل مالى دارند و با من تسویه حساب 
نکرده اند و حتى تازگى ها تهیه کنندگان قــرارداد را به بازیگر نمى دهند و 
کارى را انجام مى دهى، ولى قراردادى ندارى که حق و حقوقت را پیگیرى 

کنى؛ به خدا قسم خسته شدم.
این بازیگر که مدتى است از جزیره کیش به تهران آمده اظهار داشت: مساله 
مهاجرت به تهران همیشــه در ذهن من مى آید. ولى متاسفانه در تهران 
شرایط فیلمسازى و سریال ســازى خوب نیست. در سریالى با عنوان خانه 
پرتقالى ها بازى داشتم که با من تسویه نکردند و گفتند سازمان صداوسیما 
پول نداده است. سه چهار تا کارى که انجام دادم همگى مشکل مالى دارند 

و تسویه نکردند.
بازیگر سریال قصه هاى تابه تا ضمن انتقاد از بدحسابى تلویزیون افزود: در 
اوج کرونا با بدبختى کار کردم و جلوى دوربین رفتم. اما نزدیک 20 میلیون 
تومان من از یک سریال پرداخت نشده و روى هواست. در یک سریال دیگر 
به اسم اسپینجر به تهیه کنندگى و کارگردانى علیرضا کریم زاده بازى کردم 
که از آنجا هم مقدارى طلبکارم. این قدر به من از نظر روحى و روانى فشار 

مى آید که گاهى با خودم مى گویم کاش به کیش برگردم و حرص نخورم. 
آنجا مى توانم رمان بنویســم و شــعرى بگویم. امیدوارم بودم که بشود با 

دستمزد بازیگرى در تهران زندگى کرد. ولى سخت است.
فیاضى افزود: تازگى ها تهیه کنندگان قرارداد را بــه بازیگر نمى دهند. تو 
به عنوان بازیگر کارى را انجام مى دهى؛ ولى قــراردادى ندارى که حق 
و حقوقت را پیگیرى کنى. این موضوع بى ســابقه اســت. نمى دانم با چه 
هدفى این کار را مى کنند. شاید به خاطر مالیات است. آدم از این اتفاقات سر 

درنمى آورد. به خدا قسم خسته شدم.
وى که هم اکنون مشــغول بازیگرى در ســریال خوشــنام است اظهار 
داشت: این سریال طنز احتماال ماه رمضان ســال آینده پخش مى شود و 
فیلمبردارى اش تا آخر سال ادامه دارد. من نقش پدر یکى از بچه ها را بازى 
مى کنم که پزشــک است. من و خانم شــیوا خنیاگر در این سریال هر دو 
پزشک هستیم و پسرمان با قهرمان داستان رفاقت دارد. من و خانم خنیاگر 

این گونه وارد داستان مى شویم. 
این بازیگر درباره اوضاع کتابفروشى اش در جزیره کیش گفت: االن همسرم 

در کیش ساکن است و این فروشگاه را اداره مى کند.

کاسه صبر رضا فیاضى لبریز شد

«گشت 3» هم قاچاق شد
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روبینیو، مهاجم ســابق تیم ملى فوتبال برزیل به دلیل نقش 
داشتن در تجاوز جنسى خشــونت آمیز در یک کلوپ شبانه 
در ســال 2013 و در میالن ایتالیا به 9 ســال زندان محکوم 
شــد. روبینیو که در آن زمان براى آث میالن بازى مى کرد، 
در ابتدا در سال 2017 محکوم شــد و دو بار درخواست او در 
دادگاه تجدید نظر رد شده بود. این فوتبالیست سابق برزیلى 
حق تجدید نظرخواهى دیگرى ندارد و آخرین حکم دادگاه رم 
قطعى است و با این حال، باید دید که آیا او حکم خود را در زندان 
برزیل سپرى مى کند یا ایتالیا. عالوه بر این روبینیو 37 ساله 
باید 60 هزار یورو غرامت هم به قربانى بپردازد که بخشى از 

حکم سال 2017 نیز بوده است.

 9 سال زندان
براى ستاره میالن

02

شنیده شده که عربستان با میزبانى در 4 شهر ریاض، القصیم، 
جده و دمام مى خواهد میزبانى لیگ قهرمانان آسیا در سال 
2022 براى برگزارى بازى هاى چهار گروه منطقه غرب را در 
اختیار گیرد؛ بر این اساس، فدراسیون فوتبال عربستان مدارك 
الزم را براى میزبانى لیگ قهرمانان آســیا به کنفدراسیون 
فوتبال آســیا ارائه کرده است. عربســتان اعالم کرده که 
مى تواند 2 گروه لیگ قهرمانان آســیا،که الهالل و الشباب 
در آن حضور دارند، را در شهر ریاض میزبانى کند و در شهر 
القصیم میزبانى گروه التعاون و در شــهر دمام میزبانى گروه 

الفیصل را برعهده گیرد.

آمادگى عربستان
 براى میزبانى

01

03

05

رشید مظاهرى که جدایى اش از استقالل قطعى شده همچنان 
مقصد نهایى خود را انتخاب نکرده است. پیش از این خبرهایى 
درباره این منتشر شد که باشگاه فوالد خواهان جذب مظاهرى 
است و حاال در فضاى مجازى شایعاتى منتشر شده که ذوب 
آهن، باشگاه سابق رشید مظاهرى نیز به صف مشتریان این 
گلر اضافه شده و قصد دارد او را به خدمت بگیرد. حال باید دید 
دروازه بان جنجالى استقاللى ها کدام تیم را براى مقصد خود 

انتخاب مى کند.

تیم آلتاى اسپور در هفته بیســت و دوم سوپر لیگ ترکیه در 
حالى که محمد نادرى را جزو نفرات ذخیره مى دید در ورزشگاه 
اولکر به مصاف فنرباغچه رده هفتمى رفت. آلتاى اسپور در 
دقیقه 14 توسط مهاجم مصرى خود به گل رسید، اما با دریافت 
دو گل در هر نیمه، این مسابقه را با شکست 2 بر یک مقابل 
فنرباغچه پشت سر گذاشت و 18 امتیازى شد. یاران نادرى 
ضمن تداوم شکست هاى خود براى هشتمین هفته متوالى، در 
جایگاه هجدهم جدول ماندند. مدافع چپ ایرانى آلتاى اسپور 
که در فصل جارى، 16 بار در سوپر لیگ ترکیه به میدان رفته، 
براى نخستین بار نیمکت نشین بود و به عنوان یار تعویضى نیز 

فرصت حضور در زمین را به دست نیاورد.

سرمربى زنیت ســن پترزبورگ روســیه در مصاحبه اى در 
خصوص آینده ستاره ایرانى تیمش صحبت کرده و خبر داده 
که ســردار آزمون قطعًا در پایان فصل زنیت را ترك خواهد 
کرد. سرژى سماك گفته «سردار مى خواهد فصل را در زنیت 
به پایان برساند و سپس به تیمى دیگر به عنوان بازیکن آزاد 
منتقل شود»؛ بر این اساس، سردار این فصل به لیون یا تیمى 
دیگر منتقل نخواهد شــد و تا پایان فصل براى زنیت بازى 
خواهد کرد. بایــد دید در انتهاى فصــل، مهاجم ملى پوش 

کشورمان به کدام تیم منتقل خواهد شد.

بازگشت مظاهرى
 به ذوب آهن؟

یاران نادرى 8 تایى شدند

آینده سردار 
رسماً مشخص شد
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کریســتوفر کنت حاال یک نیم فصل از حضورش در این تیم و 
فوتبال ایران مى گذرد و به گفته خودش در حال اخت شــدن با 
شرایط فوتبال ماست و رفته رفته از این نظر بهتر از قبل مى شود. 
او با پذیرفتن مسئولیت دروازه بانى ســپاهان چالش سختى را 
متحمل شده و خودش هم از این موضوع آگاه است. خبرگزارى 
«ایلنا» در خصوص وضعیــت او و یک نیم فصــل حضور در 
چهارچوب دروازه یکــى از مدعیان قهرمانى لیــگ برتر با او 

صحبت کرده است.

یک نیم فصل از حضورت در فوتبال ایران و 
ترکیب سپاهان گذشت. چطور بود؟

جابجایى از اروپا به آسیا چالش ســختى است و تصمیم راحتى 
نبود ولى باشگاه براى من تا حد ممکن این مسیر را راحت تر کرد 
و در حال حاضر هم در مسیر خوبى هستیم و همه چیز در حال 
بهتر و بهتر شدن اســت. لیگ ایران لیگ جذابى است و رقابت 
سخت و نزدیکى میان تیم ها وجود دارد که به جذابیت آن اضافه 

مى کند و من این را دوست دارم.
از عملکرد خودت رضایــت دارى؟ خیلى 
مواقع تو را بابت واکنش هاى خوب تحسین 
کردند و خیلى جاها هم مــورد انتقاد قرار 

گرفتى.
من ناراضى نیســتم اگر مورد قضاوت قرار بگیرم ولى خب در 
واقعیت معموًال مربیان در مورد عملکرد بازیکنان نظر مى دهند 
و همیشه به عنوان یک بازیکن به دنبال پیشرفت و بهتر شدن 
هستم و مربى دروازه بان هاى خوبى در تیم داریم که تجربه بازى 
فوق العاده اى داشته است و به طور کلى پله پله در حال پیشرفت 

و حرکت رو به جلو هستیم.
اگر بهترین واکنش خودت و بدترین گلى که 

خوردى را بخواهى مثال بزنى کدام موارد در 
خاطرت مانده؟

سوال خیلى سختى اســت که بخواهم خودم بهترین واکنش و 
بدترین عملکردم را در دروازه ســپاهان بگویم. گل خوردن در 
      فوتبال طبیعى است و تعدادى از این گل ها هم به شکل هایى به 
ثمر مى رسد که شاید دروازه بان در آن مقصر به نظر برسد ولى در 
اصل شاید قابل گرفتن نبودند. نکته خیلى مهم در پست ما این 
است که اشتباهات بزرگ و فاحش برخالف جریان بازى نداشته 
باشیم. مثال توپ را از دست بدهیم از شرایط ساده براى حریف 
فرصت ایجاد کنیم و من این کار را به خوبى انجام دادم. من در 
برخى بازى ها عملکرد خوبى داشتم و مورد تمجید قرار گرفتم 
و جاهایى هم بوده که به من گفته شده مى توانستى بهتر عمل 
کنى یا اگر گلر دیگرى جاى تو بود آن را مهار مى کرد. این ها در 
پست دروازه بانى طبیعى اســت و وقتى کسى چنین مسئولیتى 
قبول مى کند باید بداند چه چیزهایى انتظارش را مى کشد. من 
احساس مى کنم تیم به من اعتماد دارد و این خیلى مهم است و 

اینکه دیگران چه مى گویند خیلى اهمیتى ندارد.
از لحاظ آمارى هم شــرایط خوبى داشتى. 

خودت به این رکوردها اهمیتى مى دهى؟
ما از 15 بازى 10 کلین شیت داشتیم که این آمار خوبى است و به 
آن افتخار مى کنم. در همین مدت نسبت به سال پیش گل خورده 
کمترى داریم و این نشان از پیشرفت دارد ولى باید تاکید کنم 
این یک آمار تیمى است و مربوط به فرد من نیست. بله من هم از 
این آمار خوب سهیم هستم ولى در کنار سایر هم تیمى هایم. این 
نشــان مى دهد تیم ما به خوبى از دروازه اش محافظت مى کند. 
کلین شیت فقط کار دروازه بان نیســت، اگرچه متوجه شدم در 

ایران اینطور احساس مى شود.
 برسیم به بازى جام حذفى مقابل آلومینیوم. 

شکست تلخى تجربه کردید. در مورد این 
بــازى و گلى که دریافت کــردى صحبت 
کــن. خــودت را روى آن صحنــه مقصر

 مى دانى؟
ابتدا باید بگویم از اینکه حذف شدیم و به دور بعد نرفتیم ناراحت 
هســتیم. موقعیت هاى خوبى در طول بازى داشتیم که از آنها 
استفاده نکردیم و در طول بازى بهتر از حریف ظاهر شدیم ولى 
در نهایت ضربات پنالتى که در آن شانس و بدشانسى کنار هم 
وجود دارد برنده را تعیین کرد. هیچکس در چنین شــرایطى 
کسى را مقصر نمى داند و ما به عنوان یک تیم با هم مى بریم 
و با هم مى بازیم. راه پیدا کردن به ضربات پنالتى و پشت توپ 
قرار گرفتن شجاعت زیادى مى خواهد و این موضوعى است 

که مردم باید متوجه آن شوند.
تو براى ضربات پنالتى تعویض شدى. اول 
بگو که این موضوع از قبل تعیین شده بود و 
از آن اطالع داشتى؟ و اینکه فکر مى کنى اگر 
خودت در دروازه مانده بودى مى توانستى 
نتیجه متفاوتى رقم بزنى و سپاهان صعود 

کند؟
بله من این را مى دانســتم و قرار بر این بود که حجت صدقى 
براى پنالتى ها در دروازه قرار بگیرد و در تمرینات موقع ضربات 
پنالتى خیلى خوب عمل مى کند و به همین دلیل کادرفنى چنین 
تصمیمى گرفت و تصمیم درستى هم بود. هیچ وقت نمى شود 
گفت اگر من در دروازه بودم چه اتفاق دیگرى مى افتاد ولى من از 
حضور حجت درون دروازه دفاع مى کنم و به او بابت عملکردش 
افتخار مى کنم. او خوب کار کرد و دو پنالتى مهار کرد. در حالت 
عادى گرفتن دو پنالتى براى پیروز شــدن کافى اســت ولى 

متأسفانه اینبار چنین نبود.
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سپاهان  به من اعتماد دارد، دیگران 
چه مى گویند اهمیتى ندارد

کریستوفر کنت:

هافبک سابق پیکان در واکنش به احتمال پیوستنش به ذوب آهن 
گفت: چهار سال افتخار شاگردى مهدى تارتار را داشته ام؛ احتمال 
پیوستنم به ذوب آهن وجود دارد اما هنوز براى تیم نهایى ام تصمیم 

نگرفته ام. شاید قسمت شد به اصفهان آمدم.
حســین پورامینى که دو فصل در تیم فوتبال پیکان تهران توپ 
مى زد پس از فسخ قراردادش به صورت توافقى از این تیم جدا شد؛ 
در همین فاصله زمزمه هایى مبنى بر پیوستن این هافبک 31 ساله 
به ذوب آهن به گوش مى رســد، او مدت چهار فصل در تیم هاى 

پارس جنوبى و پیکان زیر نظر تارتار بازى کرده است.
هافبک سابق پیکان در گفتگو «ایمنا»، در خصوص جدایى اش 

از تیم فوتبال پیکان اظهار کرد: اول فصل پس از پایان قراردادم، 
بعد از صحبت هاى مجتبى حسینى با پیکان تمدید کردم، اما بعد از 
آغاز تمرینات و شروع فصل جدید احساس کردم باب میل سرمربى 
نیســتم و در تفکراتش جایى ندارم. البته به سرمربى پیکان حق 

مى دهم که به برخى بازیکنان اعتقاد نداشته باشد.
وى در ادامه افزود: پس از صحبت دوســتانه با مسئوالن پیکان 
بدون هیچ حرف و حدیثى به صورت دوطرفه و توافقى از این تیم 

جدا شدم و در حال حاضر بازیکن آزاد هستم.
هافبک با تجربه جنوبى درباره تیم آینده اش در نیم فصل دوم لیگ 
بیست ویکم تصریح کرد: سه چهار پیشــنهاد خوب دارم و با من 

مذاکراتى صورت گرفته است، اما هنوز تصمیمى مبنى بر پیوستن 
به تیمى نگرفته ام و با هیچ باشگاهى توافق نهایى انجام نداده ام. 

پور امینى در پاسخ به اینکه آیا از ذوب آهن پیشنهاد دارد و ممکن 
است به این تیم ملحق شــود گفت: نیم فصل ســال گذشته از 
اصفهان پیشنهاد داشــتم، مهدى تارتار پیش از شروع فصل هم 
براى حضور در ذوب آهن با من صحبت کرد اما شرایط مهیا نشد 
و در پیکان ماندم. چهار ســال افتخار شــاگردى مهدى تارتار را 
داشته ام؛ احتمال پیوستنم به ذوب آهن وجود دارد اما هنوز براى 
تیم نهایى ام تصمیم نگرفته ام. شــاید قسمت شد تا این فصل در 

خدمت تیم پرافتخار ذوب آهن باشم.

احتمال پیوستنم به ذوب آهن وجود دارد
پورامینى:

مهدى تارتار با انتشار یک پست اینستاگرامى به جنجال هواداران استقالل واکنش 
نشان داد.

پس از شکست ذوب آهن مقابل پرســپولیس، صفحات مجازى هواداران استقالل 
جنجال هاى زیادى را پیرامون باخت تیم تحت هدایت تارتار به سرخپوشان پایتخت 
به وجود آوردند و با طرح یک اتهام عجیب، ســرمربى ذوب آهن را متهم به باخت 

تعمدى کردند.
حاال مهدى تارتار در اینستاگرام خود نوشته که پاسخ به این جنجال ها در شأن او نیست 

و او اتهام زنندگان را به خدا واگذار مى کند.
نکته جالب اینکه شکســت ذوب آهن با تارتار مقابل پرسپولیس در حالى رقم خورد 
که سبزپوشــان اصفهانى در دو سال گذشــته مقابل تیم گابریل کالدرون و یحیى 
گل محمدى در فوالدشهر بازنده بودند و یک بار 3-0 و بار دیگر 2-1 به پرسپولیس 

باختند.

همچنین مهدى تارتار در کارنامه خود سه پیروزى بزرگ مقابل پرسپولیس دارد. او در 
لیگ سیزدهم با کسب پیروزى 1-0 برابر شاگردان تارتار با گسترش فوالد، موفق شد 
قهرمانى را از سرخپوشان پایتخت بگیرد. همچنین یک بار تارتار به عنوان سرمربى 
تیم داماش با ارائه نمایشى مطلوب در ورزشگاه آزادى، پرسپولیس را 2-1 شکست 
داد و کار تا جایى پیش رفت که بازى به دلیل شعار هواداران پرسپولیس متوقف شد و 

کمیته انضباطى حکم 3-0 به نفع داماش را صادر کرد.
بازیکن سابق پرسپولیس همچنین با نفت مسجدسلیمان موفق شد پرسپولیس تحت 

هدایت گابریل کالدرون را در ورزشگاه آزادى شکست دهد که این نتیجه، 
شعار هواداران پرسپولیس علیه سرمربى آرژانتینى را به دنبال داشت. 
به عبارتى در دهه 1390 مهدى تارتار سه بار پرسپولیس را شکست 

داده و حاال در نیم فصل دوم بــا ذوب آهن به دنبال چهارمین 
پیروزى خود خواهد بود.

واکنش تارتار به اتهام هاى جنجالى هواداران استقالل
قابل پرسپولیس دارد. او در 
گسترش فوالد، موفق شد 
ار تارتار به عنوان سرمربى 
2رسپولیس را 2-1 شکست 
نپرسپولیس متوقف شد و

موفقشد پرسپولیس تحت 
هد که این نتیجه، 

ال داشت. 
شکست 

مین

چرا چمن ورزشــگاه فوالدشــهر اصفهان 
کیفیت سابق خود را ندارد؟

زمین چمن فوالدشــهر زمانى آنقدر کیفیت 
باالیى داشت که به راحتى میزبان بازى هاى 
 AFC دو تیم اصفهانى بود و حتى نمایندگان
هم این ورزشگاه را براى برگزارى بازى هاى 

لیگ قهرمانان آسیا تأیید کرده بودند.
 حاال همــان چمن مطلــوب تبدیل به یک 
زمین سفت و غیراستاندارد شده که بازى در 
آن در درجه اول به ضرر خود ذوب آهن است 
و روى چنین زمینى، نمى توان شــاهد بازى 

تماشاگرپسندى از سوى تیم ها بود.
گفته مى شود دلیل افت زمین چمن ورزشگاه 
فوالدشهر به دلیل استفاده همزمان از ماسه 
و بذر براى حل مشــکل ناهمــوارى زمین 
بوده تا به این شکل، چاله هایى که در چمن 

فوالدشهر وجود دارد پوشیده شود.
این زمین نیاز به یک ماه اســتراحت مطلق 
و کاورکشــى دارد اما بــا توجه بــه اینکه 
ذوب آهن زمین دیگرى را در اختیار ندارد و 
اجاره ورزشگاه نقش جهان براى این باشگاه 
سنگین است، شاگردان مهدى تارتار مجبور 
شدند بازى هاى خود را در این زمین برگزار 

کنند. 
قرار اســت مسئولین ورزشــگاه فوالدشهر 
پس از بازى ذوب آهن و صنعت نفت، زمین 
را کاور کشــیده و از آن مراقبــت کنند تا در 
تعطیلى نیم فصل، زمین ورزشگاه فوالدشهر 
به حالــت باکیفیت و مطلوب گذشــته خود

 برگردد.

تجویز استراحت 
براى زمین فوالدشهر

سازمان لیگ در فاصله یک ساعت از اطالعیه قبلى خود، تصمیمش را 
براى برگزارى دیدار استقالل تغییر داد.

در حالى که سایت سازمان لیگ با توجه مستندات ارائه شده از سوى باشگاه 
اســتقالل و تایید آن توســط ایفمارك، زمان جدیدى را براى برگزارى 
مسابقه اســتقالل-هوادار اعالم کرده بود، مجدداً این سازمان تصمیم 

خود را تغییر داد و زمان جدیدى را معرفى کرد.
در ابتدا قرار بود دوئل استقالل و هوادار در هفته شانزدهم لیگ برتر امروز 
شنبه 2 بهمن ماه برگزار شود اما روز پنجشنبه  سازمان لیگ خبر از تعویق 
72 ساعته بازى به علت کرونایى بودن اســتقاللى ها و تایید آن توسط 
ایفمارك داد و سه شنبه 5 بهمن را زمان برگزارى جدید مسابقه اعالم کرد.

اما اطالعیه جدید سازمان لیگ یک ساعت هم دوام نداشت و به سرعت 
تصمیم تازه آن ها اعالم شد؛ این ســازمان با اعالم خبر نیاز به تکمیل 
رعایت فرآیند قرنطینه از ســوى بازیکنان اســتقالل، مجدداً مسابقه با 
هوادار را 24 ســاعت به تعویق انداخت تا تاریخ جدید آن چهارشــنبه 6 

بهمن ماه باشد. 
گفتنى است که این دیدار از ساعت 17 آن روز در ورزشگاه انقالب کرج 

برگزار مى شود.

ستاره ایرانى پورتو به عنوان بهترین بازیکن ماه اکتبر 2021 لیگ برتر پرتغال انتخاب 
شد.

مهدى طارمى که در هر سه مسابقه پورتو در سه هفته اخیرشان در لیگ برتر پرتغال 
موفق به گلزنى شده و یک پاس گل هم داده، در ماه هاى منتهى به پایان سال میالدى 

نیز نمایش درخشانى داشت که حاال جایزه خود را دریافت کرد.
بنابر انتخاب اتحادیه بازیکنان لیگ برتر پرتغال، مهدى طارمى به عنوان برترین بازیکن 
ماه اکتبر 2021 انتخاب شد و جایزه خود را در تمرین روز چهارشنبه پورتو دریافت کرد. 
طارمى در نخستین مســابقه تیمش در ماه اکتبر 2021 که در هفته هشتم لیگ برتر 
پرتغال مقابل فریرا برگزار شد، پس از دریافت دو کارت زرد از زمین اخراج شد ولى پس 
از آن در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا مقابل آ. ث. میالن خوش درخشید و توانست 

یک گل به ثمر رساند.
پس از سپرى کردن یک جلسه محرومیت در جام حذفى پرتغال، ستاره ایرانى پورتو 
در هفته هشتم لیگ برتر مقابل توندال به میدان رفت و توانست در این دیدار بهترین 

عملکردش را ارائه کند و هت تریک داشته باشد.
طارمى پس از آن در هفته دوم لیگ کاپ پرتغال برابر سانتا کالرا به عنوان یار جانشین 

به میدان رفت و در جریان شکست 3 بر یک تیمش، تنها گل پورتو را به ثمر رساند. 
آخرین مسابقه ستاره ایرانى پورتو در ماه اکتبر 2021 در هفته دهم لیگ برتر پرتغال 
بود که مهدى طارمى موفق شد در جریان برترى 4 بر یک مقابل بوآویشتا دو پاس گل 

بدهد و نقش مهمى در برد تیمش داشته باشد.

طارمى، بهترین بازیکن 
ماه اکتبر پرتغال

بازى استقالل دوباره 
به تعویق افتاد!
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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 قانــون تعیین 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 شــماره 4003 ، 4002 و 4001 مــورخ 1400/08/19 خانــم طاهره محمدى نجف 
آبادى فرزند على نسبت به ســه دانگ مشــاع  و آقاى محمد على پور حبیب فرزند محمد 
حســین نســبت به یک و نیم دانگ و آقاى ســعید پور حبیب فرزند محمد على نســبت 
به یک و نیــم دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکبابخانه  بــه مســاحت 113/10 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 1  فرعى از 370 اصلى واقع در قطعه7 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1400/11/02 - تاریخ انتشــار نوبت  دوم : 1400/11/17 - 1262220 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آبــاد - از طرف

 آفرین میرعباسى /10/202

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 قانــون تعیین 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 شــماره 4738 و 4737 مورخ 1400/09/18 خانم مرضیه مومنى نجف آبادى فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ  مشاع و آقاى ابراهیم موءیدى نجف آبادى  فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 162/23 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 158  اصلى واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/17 - 1262179/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میرعباسى /10/204

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 قانــون تعیین 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 
راى شــماره 4385 مورخ 1400/09/03 آقاى اســداله فنائى نجف آبادى فرزند امین اله 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 68/75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 13  فرعى از 869 
اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17 - 
1262037 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /10/206

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 مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 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 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 12730- 1400/10/19 هیات چهارم خانم زهرا صادقى به شناسنامه 
شماره 1539 کدملى 1285821165 صادره اصفهان فرزند رمضانعلى در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 25,28 مترمربع از پالك شماره 68 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب مع الواسطه از مالکیت مالک رسمى رحیم زارع بهرام ابادى طبق سند 

انتقالى 36178 مورخ 1350/01/25 دفترخانه شماره 65 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/17- م الف: 

1262984- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/209

تحدید حدود اختصاصى
شماره: 27492 - تاریخ: 1400/10/29 - چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالك 
شــماره 2348 واقع در بخش یک ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مجید ثقفیان و 
زهره کرم زاده فرزند اسماعیل و عبداله در جریان ثبت است و به علت عدم امکان حضور و 
مسدود بودن محل به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شــنبه 1400/11/23 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/11/02 - م الف: 1263432 - حسین زمانى - رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /10/211

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

شــماره: 140060302012000386- تاریــخ: 1400/10/26 - برابــر راى شــماره 
140060302012000381 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى على اکبر مرادى دمنه فرزند حسنعلى بشماره شناسنامه 58 صادره 
از فریدن  در یک باب ســاختمان باربرى و زمین متصل به مساحت 3968 مترمربع بر روى 
قسمتى از پالك 1 فرعى از 3 اصلى واقع در اراضى قهیز دامنه خریدارى از مالک رسمى آقاى 
محمدرضا دهدشتى محرز گردیده 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 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 شــد. م الف: 1262996- تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17 - رئیس ثبت اسناد 

و امالك حوزه ثبت ملک فریدن - محسن مقصودى /10/212

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

شماره: 140060302006006785- تاریخ: 1400/10/15 - 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 1400114402006001005 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم طاهره احمدى فروشانى 
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 917 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 ملک 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 طاهره احمدى فروشــانى 
به شناسنامه شماره 109 کدملى 1141541394 صادره فرزند سید کریم نسبت به 6 دانگ 
یکباب خانه به مساحت 341,37 مترمربع پالك شــماره 863 فرعى از 113 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول 10 متر دیواریست به دیوار باقیمانده
شرقا به طولهاى 13/10 و 21/05 متر دیواریست به دیوار 113/863 

جنوبا به طول 10/05 متر در دیواریست به کوچه 
غربا به طول 25/75 و 8/45 دیواریست به دیوار پالك 113/70 

حقوق ارتفاقى ندارد
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 اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/11/17- م الف: 1263556 - 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 /10/214

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 مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 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 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 11179- 1400/09/17 هیات چهارم آقاى عیسى بابائى به شناسنامه 
شــماره 845 کدملى 6479579445 صادره شراء فرزند حســینعلى در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 116,97 مترمربع از پالك شماره 68 اصلى واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب مع الواسطه از مالک رسمى حسن کیانى هرچگانى طبق سند انتقالى 
114569 مورخ 1362/11/25 دفتر خانه 14 اصفهــان و مورد ثبت صفحه 387 دفتر 445 

امالك
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/17- م الف: 

1263372- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/216

آگهى تبصره 1ـ ماده 105ـ آئین نامه قانون ثبت
شــماره نامه: 140085602006010313- تاریخ ارســال نامه: 1400/10/14- براساس 
تقاضاى خانم/ آقاى احمد رضا مانى مبنى بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانى ششدانگ پالك خدیجه 
شاهین 118/58 واقع در خمینى شــهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق 
است به خانم خدیجه شاهین همســر مرحوم آقاى حاجى حسن حاج هاشمى که در اجراى 
تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشناســى رسمى دادگسترى میزان 
بهاء ثمنیه اعیانى پالك فوق  الذکر را به مبلغ 49400000 ریال برآورد و اعالم نموده است 
و متقاضى آن را به حساب سپرده ها طى فیش شــمار 761149 مورخ 1400/10/14 مبلغ 
49400000 ریال واریز نموده و چون متقاضى مزبور اعالم داشته مالک فاقد نشانى است لذا 
با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهى مى 
شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر مراجعه 
نماید و در صورتى که مدعى تضییع حقى باشد مى  تواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت 
یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى را به اداره مذکور تسلیم نماید 
بدیهى اســت در صورت عدم ارائه گواهى طرح دعوى سند مالکیت متقاضى بدون استثناء 
ثمنیه اعیانى صادر و تسلیم خواهد شد. م الف: 1263716 - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر - سیدامیر حسین حسن زاده /10/218

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف 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. درصورتى 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.

راى شماره 4778 - 1400/09/21 آقاى شکراله دادخواه ورنوسفادرانى فرزند رضا ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 126/36 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3524   فرعى از 391  اصلى 
واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17  - 1262676/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /10/219

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف 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. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 5117 و 5116 مورخه 1400/10/04 آقاى مهدى محمدى فرزند جواد نسبت به  
سه دانگ مشاع و خانم فاطمه شاه پورى فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 116/87مترمربع قسمتى از پالك شماره 8  فرعى از 329 اصلى واقع 
در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17 - 1262713 
/ م الف  - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /10/221

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف 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. درصورتى 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.

راى شماره 3989 مورخ 1400/08/18آقاى امین طاهرى فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 76/8 مترمربع قسمتى از پالك 18  فرعى 1214 اصلى واقع در قطعه10 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17 - 1262638 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /10/223

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک مشجر  پالك  شــماره 417/20  واقع در قطعه 8 بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام فرشته حیدریان نجف آبادى   فرزند محمد 
صادق در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.

لذا بموجب این آگهى به ك لیه مالکین ومجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1400/11/02  - 1264213/ م الف - رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد - حجت اله 

کاظم زاده /10/225

به موجب مــاده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحــى آئین نامه 
مربوط، آگهى نوبتى امالکى که در ســه ماهه سوم سال 1400 تقاضاى ثبت آنها 
پذیرفته شده و یا در آگهى هاى ســابق از قلم افتاده اســت و نیز آنچه طبق آراء 

هیات نظارت، آگهى آنها باید تجدید گردد به این شرح منتشر مى گردد: 
ردیف الف = امالکى که تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شــده یا در آگهى هاى سابق 
از قلم افتاده اســت و مدت اعتراض نســبت به آنها نود روز از تاریخ اولین انتشار 

آگهى نوبتى مى باشد: 
شماره یک اصى واقع در تیرانـ  فرعى ذیل: 

8753ـ  شهردارى تیرانـ  تمامت ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 

48/97 مترمربع 
ردیف ب = امالکى که آگهى نوبتى آنها در وقت مقرر منتشــر ولیکن به واسطه 
اشتباه موثرى که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراى هیات نظارت یا دستور 
رییس ثبت مســتند به اختیارات تفویضى موضوع بندهــاى 385ـ  386ـ  387 
مجموعه بخشنامه هاى ثبتى منجر به تجدید آگهى شده و مدت اعتراض نسبت 

به آنها سى روز از تاریخ انتشار است: 
بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك، چنانچه کسى نسبت به ثبت امالك 
مندرج در این آگهى به شــرح ردیف الف اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهى ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهایى که طبق راى هیات نظارت و یا 

اختیارات تفویضى به شرح ردیف ب تجدید آگهى مى  گردد در مدت 30 روز از تاریخ 
انتشار، درخواست اعتراض خود را به صورت کتبى و مستقیما به اداره ثبت محل ارائه 
نماید. طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت، 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض بایستى با طرح دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائى مراجعه و گواهى تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این 
اداره تســلیم نماید و در صورتى که قبل از انتشار این آگهى اقامه دعوى شده باشد 
طرح دعوى باید گواهى مشعر بر جریان دعوى را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. 
اعتراض یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضا مدت مذکور واصل شــود بال اثر و 
مطابق قســمت اخیر ماده 16 و 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد. ضمنًا طبق ماده 

56 آئین نامۀ قانون ثبت حقوق ارتفاقى و حدود این امــالك هنگام تحدید حدود 
در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نســبت 
به حدود و حقوق ارتفاقى این امالك مطابــق ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده 

واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهى نســبت به امالك ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به 
ردیف ب فقط یک نوبت در تاریخ هاى ذیل در روزنامه چاپ و منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/02 
- م الف: 1257248- رئیس ثبت اســناد و امالك شهرســتان تیران - ســید 

محمدحسن مصطفوى /10/176

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1400 مربوط به قسمتى از امالك و مستغالت بخش 12 ثبت اصفهانـ  شهرستان تیران و کرون 

شماره نامه: 140085602032002720- تاریخ ارسال نامه: 1400/10/25
4/3 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوط به امالکى 
که در سه ماهه دوم سال 1400 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و نیز آنچه طبق اراء هیات نظارت 
ثبت آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 17 بشرح ذیل آگهى مى نماید. و نیز امالکى که 
آگهى نوبتى آنها در وقت مقرر منتشر و الکن بواسطه اشتباه موثرى که در انتشار آنها رخ داده و به 
موجب آرا هیات نظارت با دستور ادارى مستند به اختیارات تفویضى هیات نظارت موضوع بندهاى 
385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى تا اول مهرماه 65 منجر به تجدید آگهى شده اند. 

الفـ  ناحیه گرمسیر 
شهر اردستان به شماره یک اصلى و شماره هاى فرعى زیر 

1056- خانم بتول فدوى اردستانى فرزند محمد تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه خرابه 
پالك 1056 فرعى از یک اصلى اردستان دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

210 مترمربع 
دهستان علیاى اردستان

353 اصلى - خانم صغرا محمد پور خاصه تراش فرزند على تمامت ســه حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ مزرعه آب بیده واقع در دهستان علیا اردســتان بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

25000 مترمربع 
بـ  امالکى که آگهى امالکى که آگهى نوبتى آنها در وقت مقرر منتشر و الکن بواسطه اشتباه 
موثرى که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آرا هیات نظارت یا دستور ادارى مستند به اختیارات 
تفویضى هیات نظارت موضوع بندهاى 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى تا اول 

مهر ماه 65 منجر به تجدید آگهى شده اند. 
1- ناحیه گرمسیر 

شهر اردستان و شماره هاى فرعى زیر 
747 آقاى امیر خلیلى فرزند ابراهیم چهارده حبه و دو/ پنجم حبه مشاع مشاع از 72 حبه ششدانگ 
و عباس مصطفوى فرزند احمد على چهارده و دو / پنجم حبه مشاع مشاع از 72 حبه ششدانگ و 
شهرام مصطفوى فرزند مصطفى نه حبه و سه/ پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه 
ملک معروف به همدم که در آگهى نوبتى قبلى به جاى حاجى میرزا نوراله کاظمى فرزند میرزا 

ابراهیم حاجى میرزا نورزاله معین االسالم اظهارآگهى شده است. 
4229 - خانم فاطمه فرهادیان دختر مرحوم عباس یک دانگ مشاع از شش دانگ باغ انتقالى مع 
الواسطه از شهربانو فرهادیان که در آگهى نوبتى قبلى خانم شهربانو بدون قید سایر مشخصات 

اظهار و آگهى شده است. 
4668 - خداد فرهادیان فرزنــد مرتضى به ش-ش - 131 تمامت یک دانگ و نیم مشــاع از 
ششدانگ قطعه ملک و رضا سرمدى فرزند شکراله به ش-ش - 127 تمامت چهار و نیم دانگ 
مشاع از ششــدانگ قطعه ملک که در آگهى قبلى حاجیه فرخ سلطانى فاقد هویت صبیه میرزا 

محسن اظهار آگهى شده است
5900 - میرزا احمد سید طباء هندو آبادى فرزند سید یوسف تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه ملک مزروعى و غالمحســین توکلى زاده هندو آبادى فرزند حاجى مال تقى تمامت 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ قطعه ملک که در آگهى قبلى آقا میرزا ابراهیم وکیل میرزا محمد 

سید فاقد شماره شناسنامه پسر مرحوم سید یوسف آگهى شده است
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کسى نسبت به امالك مندرج در این آگهى واخواهى 

داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین آگهى ظرف مدت 30 روز دادخواست واخواهى خود را به این 
اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائى 
گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتى که قبل از انتشار این آگهى 
دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى را مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تعلیم 
نماید. اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقظا مدت مرقوم وصل شود بال اثر است و مطابق 
قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقى در موقــع تحدید حدود در صورتمجلس قیــد و واخواهى صاحبان امالك و 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد. آگهى نسبت به ردیف الف در دو نوبت 
و در ردیف ب فقط یک نوبت به فاصله 30 روز از انتشار نوبت اول مى باشد. این آگهى در دو نوبت 
منتشر مى شود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/02 - م 
الف: 1262851 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /10/208

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1400 بخش 17 ثبت اصفهان  

آگهى تغییرات
شرکت راه و ساختمان پل شهر گستر اصفهان سهامى خاص به شــماره ثبت 12421 و شناسه ملى 10260334497 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/06/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى فریبرز رستمیان به شماره ملى 1285668960 ، 
آقاى فرامرز رستمیان به شماره ملى 1285710691 و آقاى امیررضا منصورزاده به شماره ملى 1287920446 بسمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقاى غالمرضا جوزدانى به شماره ملى 1280864524 بسمت بازرس اصلى و آقاى هدایت اله جعفرى به 
شماره ملى 6219651383 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت 

نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1263906)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى فن آفرینى آلتون سهامى خاص به شماره ثبت 1290 و شناسه ملى 10260697350 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/09/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - سینا منصورى به شماره ملى 3258600678، امیر 
على شریفیان به شماره ملى 1292070651 و امید نورانى زاده به شماره ملى 1292704764 به سمت اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - محمد حسینى منجزى به شماره ملى 1091309558 به سمت بازرس اصلى و محسن کریمیان به کد ملى 
5410008251 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1263908)
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عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى گفت: 
نتایج بررسى ها نشان مى دهد رفتارهاى ضداجتماعى در حوزه 
ترافیک در مردان حدود سه برابر بیشتر از زنان است. حمید 
سورى، با بیان اینکه شــیوع این رفتار ناپسند در دنیا بسیار 
زیاد و در حال افزایش اســت، افزود شخصیت ضداجتماعى 
اختاللى است که عمًال فرد نمى تواند با موازین اجتماعى خود 
را سازگار کند و در قبال رفتارى که انجام مى دهد احساس گناه 
یا پشــیمانى ندارد. معموًال این رفتار به صورت مداوم انجام 
مى شود، این افراد قوانین موجود را زیرپا مى گذارند، اما خود را 

بزهکار تلقى نمى کنند.

این مردان ضد اجتماع

01

عضو هیات علمى دانشــگاه علوم بهزیســتى و سالمت 
اجتماعى با بیان اینکه زنانه شــدن سالمندى در کشور رو 
به افزایش است، تصریح کرد: میانگین عمر در زنان چهار 
تا پنج سال بیشتر از مردان اســت.ایرج عبداللهى، افزود: 
مردان بیشتر در معرض فوت ناشــى از تصادفات، سوانح 
و بیماریهاى قلبى قرار دارند، به همین دلیل زنانه شــدن 

سالمندى در کشور رو به افزایش است.

زنانه شدن سالمندى

آگهى انتقالى
شــرکت آریا مفتــول نویــد نقش جهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 5173و شناسه ملى 
14010485877 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/09/17 مرکز اصلى شرکت از 
واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى نجف آباد به نشــانى 
استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى 
، دهستان جوزدان ، روستا شهرك صنعتى نجف آباد2، 
محله شــهرك صنعتى نجف آباد2 ، خیابان ابوریحان 
بیرونى ، خیابان 11 ، پالك 1 ، طبقه همکف ، کدپستى 
8585165966 انتقال یافت و در این واحد ثبتى تحت 
شماره 5173 به ثبت رسید و جهت اطالع عمومى آگهى 
میگردد اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1263925)

تاسیس
شرکت سهامى خاص شاهکار فوالد ایرانیان درتاریخ 1400/10/11 به شماره ثبت 69693 به شناسه ملى 14010657333 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد 
: ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشــور، تامین نیروى 
انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى 
صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار 
داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى،تصدى به نمایشگاه عمومى و انبارهاى عمومى ، عملیات ساخت در امور عمرانى از 
قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه هاى آب رسانى .حمل ونقل درون شهرى مسافر ادارات وارگانها ونهادهاى دولتى و خصوصى وکلیه کارخانجات تولیدى 
وخدماتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله نقش جهان ، کوچه میرداماد ، خیابان شهید آیت اله خراسانى ، پالك - 15 ، پالك قدیمى 20 ، طبقه اول ، واحد 1 
کدپستى 8145675833 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000000 ریالى تعداد 
1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 442239 مورخ 1400/10/02 نزد بانک تجارت شعبه نظر 
غربى با کد 56040 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مهدى مقواساز به شماره ملى 1288444788 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا على بابائى به شماره ملى 1292588128 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید مقوا ساز به شماره ملى 1292621435 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى امید چاوشى زاده به شماره ملى 1270403291 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال آقاى میالد کریم آبادى به شماره ملى 1293234346 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1263905)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى کشاورزى مرغداران و سایر ماکیان نجف آباد و حومه به شماره ثبت 231 و شناسه ملى 10861192224 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/12/13 و نامه شماره 205/3/184/779/82 - 1400/05/02 اداره تعاون روستایى نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:پس از اخذ مجوز هاى الزم از طریق بهره بردارى جمعى و مشترك اراضى ملکى و یا استیجارى با انجام عملیات زیر ( از 
طریق بهره بردارى جمعى و مشترك امالك و مستغالت و اراضى ملکى یا استیجارى با انجام عملیات زیر)تغییر یافت. ماده 50 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: شرکت 
جمله ( کلیه چکها و قراردادها و اسناد و اوراقى که ایجاد تعهد براى شرکت نمایند و یا تمام یا قسمتى از حق شرکت را متفى سازد به استثناى مواردى که هیئت مدیره به منظور 
اداره امور جارى شرکت ترتیب خاصى داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضاى رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود اوراق عادى شرکت فقط با امضاء میرعامل صادر خواهد شد مگرمسالت هیات مدیره که با امضاء رئیس هیات مدیره صورت خواهد 
گرفت،). بند ذیل به ماده 5 اساسنامه الحاق گردید. شرکت تعاونى مرغداران مى تواند به استثناى عملیات اعتبارى و تضمینى که مخصوص اعضاء است عملیات بازرگانى 
( صادرات و واردات ) و معامالت مربوط به آن را شامل خرید نهاده هاى دامى و ریز مغزها و جوجه یک روزه و مرغ زنده و دارو و واکسن و سایر موارد مورد نیاز پرورش مرغ 
گوشتى را از مراکز دولتى اتحادیه هاى سراسرى و یا سایر اشخاص اعم از حقیقى و حقوقى و فروش در حوزه عمل خود نیز انجام دهد ترتیب معامالت در آیینامه مربوط به 

نحوه معامالت پیش بینى شده خواهد شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1263903)

آگهى تغییرات
شرکت نوژان گستران ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 50884 و شناســه ملى 10260694567 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/09/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرش صالحى به شماره ملى 1288241925 به سمت بازرس اصلى و حسین جامى به شماره ملى 1287705669به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال 
انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1263907)
آگهى تغییرات

شرکت راه و ساختمان پل شهر گستر اصفهان سهامى خاص به شــماره ثبت 12421 و شناسه ملى 10260334497 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/06/09 آقاى 
فریبرز رستمیان کدملى 1285668960 به سمت رئیس هیات مدیره ، آقاى امیررضا منصورزاده کدملى 1287920446 به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقاى فرامرز رستمیان کدملى 
1285710691 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1263919)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سیوان سالمت آبان درتاریخ 1400/10/21 به شماره ثبت 69844 به شناسه ملى 14010687643 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ 
مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد ارائه خدمات البراتوردندانپزشکى ،ساخت انواع پروتز هاى دندانى : شامل انواع روکش پروتزهاى متحرك و پالکتهاى ارتودنسى تولید ، صادرات ، واردات ، بازرگانى محصوالت سرامیکى ، دیرگداز ، فوالدى ، مواد پیشرفته ، ماشین آالت در 
صنایع فوالد ، پزشکى ، دندانپزشکى ، نفت به جزء استخراج اکتشاف وبهره بردارى پتروشیمى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجازبازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، تامین نیروى انسانى موقت متخصص و 
غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه ونمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس ازاخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك فرهنگیان ، خیابان سعادت غربى ، خیابان سالمت ، پالك 16 ، مجتمع مرکز سالمت اصفهان ، ساختمان 1 ، طبقه چهارم ، واحد 705 کدپستى 8198314291 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
5,000,000 ریال نقدى منقسم به 500 سهم 10000 ریالى تعداد 500 سهم آن با نام عادى مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 18001383342 مورخ 1400/09/24 نزد بانک تجارت شعبه سیتى سنتر با کد 6980 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على کاظمیون به شماره ملى 1091538875 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم صفورا شاه طالبى به شماره ملى 1288915985 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى رضا محبى به شماره ملى 3255814235 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مینو علوى نائینى به شماره ملى 1240004850 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى محسن میوه چیان به شماره ملى 1284997121 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1263928)

آگهى تغییرات
شرکت کیمیا سعادت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 4835 و شناسه ملى 14009417085 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مژگان بشیر زاده به کدملى 1755574495 و بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره 
و مسعود نیلى احمد آبادى به کدملى 1287975763 و بسمت رئیس هیئت مدیره و ســید محمد فیروزئى به کدملى 1285832280 و بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. تقى قدیرى به کدملى 1289274126 و پروانه نادرى فسارانى به کدملى 1290431086 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، 
بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل و یکى ازاعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1263912)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى آکال کیفیت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 27947 و شناسه ملى 10260486538 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سعید قاسمى هفشجانى کد ملى 1288950012 و منیژه ایهامى کد ملى 
1285948319 و احسان نادرى کد ملى 1292840341 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. الهه 
نادرى باغ ابریشمى کد ملى1100045430 و مریم بختیارى کد ملى 2002731969 و کد پستى 8175945647 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1263927)

حضور افراد در اینســتاگرام روز به روز رو به افزایش 
است و در گشت و گذارهاى اولیه و جذب شدن به این 
فضا، عطش باال رفتن دنبال کننده ها (جذب فالوئر) به 
موضوعى چالشى تبدیل شده است چون در راستاى 
این کار فعالیت ها و تبلیغات زیــادى در ازاى دریافت 
هزینه هاى عجیب صورت مى گیرد. صفحات کارى 
یا شخصى در اینســتاگرام براى جذب بیشتر دنبال 
کننده ها اغلب به هــر درى مى زنند تا فالوئر باالیى را 

براى خود داشته باشند. 
علیرضا علیین که 6 سال است در حوزه «اینفلوئنسر 
مارکتینگ» کار مى کند و مدیــر این بخش در یکى 
از شرکت هاى تبلیغاتى اســت مى گوید که براى باال 
بردن تعداد فالوئر براى شخصى که بخواهد یک فعال 
اینستاگرامى معروف باشــد، الزم است هزینه هایى 
انجام داد. او از این که محتوا اگر خوب باشــد خودش 
فالوئر جذب مى کند، تا اینکه در حوزه هایى مثل الیف 
استایل، تنوع کار زیاد اســت و رقابت سخت سخن 

مى گوید.
 نکته مهم در این نوع از ورود به فضاى اینفوئنسلرى 
این اســت که باید مورد اعتماد و تأیید شبکه اصلى 
و پرمخاطــب حوزه انتخابى خودش باشــد که براى 
ارتباط گیرى و جلب اعتماد در همین زمینه هم قطعًا 
باید هزینه کرد! این هزینه بسته به خودت و مخاطبت 
دارد و قابل حدس زدن نیســت. اما به طور کلى اگر 
اســتثنائات را کنار بزنیم مى توان گفت که یک پیج 
شخصى براى باال آمدن بین 5 تا 50 میلیون باید هزینه 
مشخص کند. همه این اتفاقات الزم است شکل بگیرد 
تا زمانى که تعداد فالوئرها تا 15 تا 20 هزار نفر باال برود. 
از اینجا به بعد عالوه بر تبلیغات، دیگر رشد این صفحه 
به هنر خود شخص بســتگى دارد. محتواى جذاب، 
حتماً فالوئر را باال مى برد و نکته مهم اینکه محتوا از هر 
روشى و به هر طریقى باید فقط و فقط جذاب باشد و 

مخاطب آن را بطلبد.
علیرضــا علیین مــى گویــد: عــرف صفحه هاى 

اینستاگرامى براى ارائه تبلیغ روزانه بین 1 تا 5 تبلیغ 
اســت. به ازاى هر تبلیغ هم با توجه به مشخصه هاى 
درخواست کننده و تبلیغ کننده، این قیمت بین 2 تا 7 
میلیون تومان متفاوت اســت. از طرفى ما بر اساس 
تحقیقاتى کــه انجام داده ایم آمــارى داریم مبنى بر 
اینکه هر بالگر بین 18 تا 30 روز در ماه کار مى کند و 
در صفحه خود تبلیغ ارائه مى دهد. اگر اعداد میانگین 
را براى درآمد حاصل از تبلیغ 24 روز در ماه و هر روز 3 
تبلیغ و هر تبلیغ را با قیمت 4/5 میلیون تومان در نظر 
بگیریم، یک اینفلوئنســر در ماه درآمدى حدود 324 
میلیون تومان مى تواند داشته باشــد. البته توجه باید 
داشت که چه شرایطى در باال و پایین آمدن این عدد 
مؤثر است. اول اینکه یک صفحه چند فالوئر دارد؟ دوم 
اینکه در چه دسته بندى کار مى کند؟ و سوم اینکه در 

چه سطحى از مهارت کار مى کند؟
البته براى باال رفتن فالوئر گروه هایى هم هستند که با 
شخص قرارداد مى بندند و به ازاى تقبل تبلیغات براى 

مدت معلومى (مثًال شش ماه یا دو سال) پیج او را باال 
مى برند. اما این روش کم به کار مى رود.

خیلى از کاربرها مخاطب را به ظاهر جذب مى کند اما 
در واقع شــخص دنبال کننده را مأیوس مى کند. مثًال 
بسیارى از صفحات اینستاگرام در حوزه سبک زندگى 
جذابیت هاى بصرى دارند. رنگ و لعاب فراوان و تمیز 
و مرتب بودن دلچســب. اما از واقعیت زندگى که دور 
مى شود بیشــتر موجب یاس مخاطب مى شود. بعد از 
دیدن این تصاویر حس ناتوانى و بى سلیقگى به بیننده 
صفحه القا مى شــود و از اینکه در روند زندگى شبیه 
صاحب صفحه نیست ناراحت مى شود. اما در بعضى 
از صنایع بسیار هم مفید است. مثًال بحث تکنولوژى. 
مخاطب که به اغلب صفحات این حوزه مراجعه مى کند 
نه تنها مایوس نمى شود بلکه باعث اضافه شدن دانشى 
به او مى شود که اگر هم در آن لحظه به دردش نخورد 

حس خوب باال رفتن اطالعات اقناعش مى کند.
علییــن مى گوید در بین اشــخاصى که بــه عنوان 
اینفلوئنسر معرفى شــده اند کمتر کسى است که به 
ســمت کالهبردارى قدم برداشته باشــد. حداقل در 
این چند ســال من ندیدم. کالهبردارى یعنى اینکه 
پول را بگیرد و تبلیغ را انجام ندهد. اما شیطنت هایى 
را دیده ام. از نظر آمارى و تجربى بخواهم بگویم سه 
دسته کالهبردارى داریم که نامحسوس است و اغلب 
مخاطبان متوجه نمى شوند و فقط اهل فن در این کار 

مى توانند آن ها را بفهمند.
گروه اول: تبلیغ را انجام مى دهد ولى براى شــخص 
درخواســت کننده تبلیغ، فالوئر فیــک مى خرند و در 

نتیجه گیرى، بسیار تبلیغ خوب جلوه مى کند.
گروه دوم: اطالعــات و آمار گزارش شــده از طرف 
اینســتاگرام را به صــورت واقعى ارائــه نمى دهد و

« insight» ساختگى را به فالوئرها ارائه مى دهد. این 
آمار شامل ورودى به اســتورى ها و محتواهایى که 
گذاشته اســت و اینکه لینک مورد نظر چقدر باز شده 

است و... مى باشد.
گروه سوم هم براى زمانى است که مثًال ویدئوى ضبط 
شده با کیفیت نیست. انگار با بى حوصلگى و بى میلى 
ضبط شده است و یا در ساعت مقرر گذاشته نشده و یا... 
که این گروه را بیشتر با عبارت «کم کارى» مى توان 

توصیف کرد تا کالهبردارى!

معروف شدن در اینستاگرام چقدر خرج دارد؟
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ریزش بیمه کارگران ســاختمانى یک معضل اساســى براى 
شاغالن این صنعت به حســاب مى آید؛ موضوعى که توقف 
آن در گرو اصالح ماده 5 بیمه کارگران ساختمانى است.اکبر 
شوکت، رئیس کانون انجمن هاى صنفى کارگران ساختمانى 
کشور، در ارتباط با بیمه کارگران ساختمانى گفت: با اصالح ماده 
5 بیمه کارگران ساختمانى، سهم کارفرما براى بیمه این گروه 
شغلى افزایش مى یابد. این طرح در کمیسیون اجتماعى مجلس 
تایید شده و در صف انتظار براى ورود به صحن علنى قرار دارد.

ریزش بیمه کارگران

رئیس بانک مرکزى اعالم کــرده با افزایش ظرفیت 
بانک هــا وام ازدواج دو ماهه پرداخت مى شــود. اما 
زوجین مى گویند که ثبت درخواست وام حداقل چند 

ماه زمان مى برد.

به گفته اغلب بانک ها وام ازدواج با سود چهار درصد و 
بازپرداخت طوالنى هیچ منفعتى برایشان ندارد و از هر 
طریقى ســعى مى کنند که این وام را پرداخت نکند یا 

حداقل دیرتر پرداخت کنند.
حال بسیارى از زوجین نسبت به پرداخت وام ازدواج 
گالیه دارند. به گفته ایــن افراد نبود بودجه مهم ترین 
بهانه بانک ها براى عدم پرداخت وام ازدواج است. از 

سوى دیگر برخى از زوجین مى گویند که سایت بسته 
شده و براى ثبت نام دسترسى وجود ندارد.

اغلب زوجین مى گویند بانک ها وام ازدواج را به بهانه 
نبود بودجه پرداخت نمى کنند. بــا این واکنش ها به 

نظر مى رســد که وعده رئیس بانک مرکزى در 
خصوص پرداخت دوماهــه وام ازدواج به این 

زودى ها عملى نشود.

پرداخت وام ازدواج 
به کجا رسید؟

ت بسته 

ه بهانه 
ش ها به 

در

هشدار درباره آسیب  
بازى هاى رایانه اى به 

کودکان

رییس پلیس فتــاى تهران بزرگ نســبت به 
پیامدهاى اســتفاده بیش از حــد از بازى هاى 

رایانه اى براى کودکان و نوجوانان هشدار داد.
سرهنگ داوود معظمى گودرزى با بیان اینکه 
والدین بایــد اعتیاد به بازى هــاى رایانه اى را 
در فرزندان خود جدى بگیرند، گفت: بســیارى 
از بازى هاى معروف قابلیــت گفت وگو یا چت 
به صورت متنى، صوتى و ویدیویى را دارند که 
متأسفانه والدین از خطرات آن بى اطالع هستند 
و در این میان مجرمان ســایبرى نیز  با هویت 
غیر واقعى در بازى هاى آنالین شرکت کرده و 
اقدام به اغفال کاربران به خصوص کودکان و 

نوجوانان مى کنند.
رییس پلیس فتاى تهران بــزرگ ادامه داد:  در 
همین راســتا نیز والدین باید ضمن رعایت رده 
بندى سنى بازى ها براى فرزندان خود، ارتباط 
آنان را نیز در بازى هاى آنالین با دقت زیر نظر 

داشته باشند.
گودرزى با بیان اینکه برخى از بازى هاى رایانه 
اى متناسب با سن کودکان نیست، اظهار کرد: 
این  بازى ها آسیب ها و تبعات مختلفى از قبیل 
افسردگى، انزوا، ترس، خشــونت و .... را براى 
کودکان و نوجوانان دنبال خواهد داشت. از این 
رو الزم است که والدین مدیریت زمان استفاده از 

بازى هاى اینترنتى را جدى بگیرند.
وى کــودکان را قربانیان آســیب هاى بازى 
رایانه اى توصیف کرد و گفت:  متاسفانه کودکان 
و نوجوانان در پى خانه نشــینى پس از شــیوع 
ویروس کرونا، وقت زیادى را صرف بازى هاى 
رایانه اى مى کنند و این موضوع در تمام سنین به 
امرى عادى و طبیعى تبدیل شده که دغدغه اى 
جدى بــراى پدرها و مادرهاســت. ســازمان 
بهداشــت جهانى اعتیاد کودکان به بازى هاى 
کامپیوترى و اختالالت روانى ناشــى از آن را 
یک بیمارى معرفى کرده است. از دست دادن 
ســالمت جســمى و روحى از جمله تهدیدات 

بازى هاى رایانه اى محسوب مى شوند.
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فراخوان مناقصه عمومى دو  مرحله اى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

چاپ دومچاپ دوم

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید.

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
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 امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 

29/ 400/10  مى باشد. 

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینى، خیابــان جابر ابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:021-41934
2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / 
مناقصه گر موجود است.

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ ضمانتنامه ( ریال ) شماره مرجعموضوعردیف

خرید 92 دستگاه فلومتر 1
2561,660,000,0002000001434000050 – 4 - 400الکترو مغناطیسى   

تاریخروزساعتعنوان
400/11/6چهارشنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

400/11/16شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
400/11/17یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/11/02

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سهامى خاص اصفهان فشار قوى سپاهان 
(در حال تصفیه) به شــماره ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184 دعوت 
مى شود جهت شرکت در مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده در روز سه شنبه 
مورخ 1400/11/12 راس ساعت 9 صبح در محل: اصفهان،خیابان نیکبخت شرقى، 

کوچه شهیدان یادگارى، پالك 1/50 حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

 1- بررسى حساب هاى مدیرتصفیه 2-تمدید مدت تصفیه 

محمدرضا بیگى دارگانى-مدیر تصفیه شرکت اصفهان فشار قوى سپاهان (درحال تصفیه)

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده شرکت سهامى خاص اصفهان فشار قوى

 سپاهان (درحال تصفیه)

آگهى مزایده فروش
 زمین تجارى  نوبت دوم

محمد اسماعیل زاده- شهردار محمدآباد

چاپ اولچاپ اول

شهردارى محمدآباد درنظر دارد باستناد مجوز شماره 400/166/ش6 مورخ 1400/8/18   شوراى محترم اسالمى شهر 
محمدآباد نسبت  به فروش تعداد 2 پالك زمین واقع در خ شهردارى با کاربرى تجارى   با مشخصات ذیل اقدام نماید .

متقاضیان مى توانند بمنظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت و تحویل مدارك شرکت در مزایده همه روزه بجز ایام 
تعطیل از تاریخ درج آگهى(1400/11/2 ) تا پایان وقت ادارى روزدو شنبه  مورخ 1400/11/18به  شهردارى محمدآباد 

مراجعه نمایند. 
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده 

ذکر گردیده است. 
زمان تحویل پیشنهادات : روزچهار شنبه  مورخ 1400/11/20 

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات : روزپنجشنبه مورخ 1400/11/21
تلفن تماس: 46652541-031 و  031-46652465 

م .الف : 1264268

مساحت /شماره پالكردیف
 متر مربع

قیمت کل  کارشناسى 
پالك(ریال)

سپرده شرکت 
آدرس محلدر مزایده

خیابان شهردارى 40/901/227/000/00061/350/000   1                                1
خیابان شهردارى 2241/501/245/000/00062/250/000

آگهى مزایده
آگهى مزایده واگذارى سالن هاى ورزشى جمعیت هالل احمر استان اصفهان( 1400-9)
جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد سالن هاى ورزشى خود واقع در اصفهان - خیابان آیت ا... کاشانى ( سه سالن ) را 
از طریق مزایده عمومى به مدت یکسال ازتاریخ 20 بهمن ماه 1400 از طریق برگزارى مزایده عمومى و از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط براساس شرایط ذیل واگذار نماید .
کلیه مراحل برگزارى مزایده اعم از خرید و دریافت اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت(ســتاد)به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است افراد حقیقى و حقوقى واجد شرایط 
درصورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده 

محقق سازند. تاریخ انتشاردر سامانه 1400/10/30 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده  ازسامانه تا ساعت 14 روز پنجشنبه  1400/11/7

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 8 روز دوشنبه  1400/11/18                    
زمان بازگشایى پاکتها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/11/18

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده : 72/000/000 ریال
جمعیت در رد و قبول پیشنهادات مختار مى باشد .

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه - جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه دارى
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه (www.setadiran.ir   ) و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه 

م.الف :1264281مشخص مى باشد امکانپذیر مى باشد.

معاونت منابع انسانى و پشتیبانى جمعیت هالل احمر استان اصفهان

اطالعیه
 به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات  هیأتهاى ورزشى استانى و شهرستانى 
مقرر است نسبت به تشــکیل مجمع عمومى انتخاباتى هیأت کبدى استان اصفهان به منظور 
انتخاب رئیس هیأت به همراه اعضاى هیأت رئیســه: (نایب رئیس"از بین بانوان"، خزانه دار، 
خبره ورزشى و دو نفر عضو  که حداقل یک نفر از بین  بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد ، 
بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست  هیأت دعوت مى نمایند 
جهت ثبت نام ، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز 
سه شنبه  مورخ 1400/11/5  لغایت روز سه شنبه مورخ 1400/11/12 به مدت 7 روز کارى از ساعت 
8 الى 13 به دبیرخانه مجمع واقع دردفترهیأت  کبدى استان به آدرس:  اصفهان چهار راه تختى 

طبقه همکف اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان  مراجعه نمایند.
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان :

1- التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران
2-  دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)

3- دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4-  سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)

5- دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت(خدمت سربازى)یا معافیت
 6 – فاقد تابعیت مضاعف بوده و درمرکز استان سکونت داشته باشد. 

مدارك مورد نیاز:
1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید
3. اصل و تصویر کارت ملى وشناسنامه( تمام صفحات)

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر(حداکثر ده روز پس از اتمام 

ثبت نام)
6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم 
اعضاى پیشنهادى هیأت رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان 

در زمان ثبت نام 
7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز . (طبق دستورالعمل)

8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 
تبصره: حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام 

الزامى مى باشد. 
الزم به ذکر است: "آیین نامه نحوه فعالیت هیأت هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه 
ثبت نام به انضمام فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى 

مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار داده شده است"
www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان-هیأت کبدى استان اصفهان




