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ورود مجلس به بحث خشونت علیه زنانعرضه برنج ایرانى در سامانه بازرگام آغاز شد«شیشلیک» براى اکران نوروزى مجوز مى گیرد؟اخراج پرچمدار ایران از المپیک! رؤیاى شیرین «فرهاد» تلخ مى شود؟ اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

محصوالت زیبایى 
چگونه محیط 

زیست را زشت 
مى کنند؟

پایان «رزرو قبر» در باغ رضوان 
3
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14 شهرستان 
اصفهان 
قرمز شدند

صنعت زیبایى و محصوالت آرایشى بهداشتى ساالنه 120 میلیارد 
بسته بندى پالستیکى تولید مى کنند که 70 درصد از این 

مواد هرگز بازیافت نمى شوند. تنها در سال 2018 در 
کشور آمریکا حدود 7/9 میلیارد قطعه پالستیک بر اثر 

تولید محصوالت آرایشى تولید شده است...

اســتان اصفهان از نظر کرونا در شــرایط خوبى 
قرار ندارد و چیزى تا یکدســت قرمز شدن نقشه 
کرونایى اصفهــان باقى نمانده اســت. در حال 
حاضر 14 شهرستان از 22 شهرستان تحت نظر 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در وضعیت قرمز 

کرونایى قرار دارند.
در جدیدتریــن رنگبندى کرونایى اســتان که 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان اعالم کرده، 
شهرســتان هاى اردســتان، اصفهــان، بویین 
میاندشت، خمینى شــهر، خوانســار، دهاقان، 
سمیرم، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، فالورجان، 

مبارکه، نایین و نطنز ...

دور بعدى بازگشایى زاینده رود چه زمانى است؟دور بعدى بازگشایى زاینده رود چه زمانى است؟
ساعت ساعت 1010 صبح امروز دریچه هاى سد بسته مى شود صبح امروز دریچه هاى سد بسته مى شود
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آزمون، غایب بازى هاى تیم ملى 
در نوروز؟

این احتمال وجود دارد که سردار آزمون در دو بازى بعدى تیم ملى هم 
غایب باشد. در شرایطى که مهدى طارمى بعد از حل سوءتفاهمش با 
دراگان اسکوچیچ، دوباره به اردوى تیم ملى دعوت شده بود، چند اتفاق 
دست به دست هم داد تا سردار آزمون نتواند خودش را براى دو بازى 

مقابل عراق و امارات به تهران برساند تا...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فعاالن صنعتى در 
اصفهان زمینگیر 

شده اند

نماینده  مردم فالورجان در مجلس شوراى اسالمى:

اجراى طرح «غربالگرى اضطراب» کودکان 5 تا 6سال
کارشناس مسئول حوزه پیشگیرى بهزیستى شهرستان اصفهان تشریح کرد؛
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سرمربى سپاهان:سرمربى سپاهان:

بخاطر آمار به ما بخاطر آمار به ما 
رئیس شوراى اسالمى رئیس شوراى اسالمى امتیاز نمى دهند

شهر اصفهان:شهر اصفهان:

بسته شدن بسته شدن 
جریان جریان 

زاینده رود زاینده رود 
دردآور دردآور 

استاست

2

3

وزیر تعاون، کار و رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى تشریح کرد؛اجتماعى تشریح کرد؛

در وزارتدر وزارت
کار چه کار چه 

مى گذرد؟مى گذرد؟
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بهروز افخمى:بهروز افخمى:

 در اوج  در اوج 
خداحافظى مى کنم

شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع:  تهیه مصالح و اجراى کار جهت اصالح برق تابلوهاى توزیع، روشنایى محوطه، ساختمان ادارى، امور 

مشترکین، کارگاه،انبار، سالن و برق رسانى دائمى به ایستگاه CPS و پمپ هاى آب اداره گاز شهرضا
به شماره فراخوان (2000091138000217) مورخ (1400/11/18) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها 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 جهت شرکت در 
مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53109159 مورخ 11/18/  1400 مى باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه : از ساعت  11:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/11/18 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00روز چهار شنبه تاریخ  1400/11/27مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00روز شنبه تاریخ 1400/12/07 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت  30: 10 روزیکشنبه تاریخ 1400/12/08 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 404,000,000 ریال مى باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5   نیرو    الزامى مى باشد. 

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت هاى 
الف : آدرس شــرکت گاز اســتان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پــارك-  امور قراردادها و 

تلفن (داخلى 3769) 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934- 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهی مناقصه عمومی 

شرکت گازاستان اصفهان

چاپ دومچاپ دوم

م.الف: 1275852   

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 169/ش مورخ 1400/02/01 
شوراى اسالمى شاهین شهر در نظر دارد عملیات اجرایى طرح ارتقاء تصفیه 
تکمیلى پساب شاهین شــهر را با اعتبار اولیه 244,000,000,000 ریال به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه مورخ 12/03/ 1400به 
دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است.

آآگهى مناقصه عمومى (نوبت اول) چاپ دومچاپ دوم

م.الف :1273488
سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر 
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مخداحافظىمى کنم ى خداحافظىمى کنمحافظىمىکنمى
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مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى: قیمت قبر براى پیش خرید بین 750 هزار تا 42 میلیون تومان است 

همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى ایران، تالشگران مدیریت 
مهندسى نورد ذوب آهن اصفهان موفق شدند رکورد جدیدى در تولید میلگرد 16N با 

آج din و براساس استاندارد 3132 را با تناژ 2100 تن تولید در 24 ساعت ثبت کنند.
مدیر مهندسى نورد ذوب آهن اصفهان در این باره گفت: رکورد قبلى مربوط به سال هاى 
87 و 88 با 1800 تن تولید بود که تالشــگران کارگاه نورد 300 موفق شدند با تالش 
شبانه روزى خود رکورد جدیدى را به میزان 2100 تن تولید از این نوع میلگرد در کارنامه 

کارى ذوب آهن اصفهان ثبت کنند.
محمدامین یوســف زاده افزود: در مدیریت مهندســى نورد ذوب آهن 98 نوع پروفیل 
ساختمانى و صنعتى با مارك هاى مختلف فوالدى و منطبق با آخرین استانداردهاى روز 
دنیا تولید مى شود، بنابراین در طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونى، این شرکت مادر 

صنعتى به همت تالشگران خود مفتخر است، نقش آفرین باشد.

ثبت رکورد تولید روزانه میلگرد در ذوب آهن 

رئیس کمیته امداد امام خمینى (ره) شهرستان سمیرم 
گفت: 40 دســتگاه خودرو وانت نیســان و 20 دستگاه 
تاکسى با ارائه تســهیالت قرض الحسنه به مددجویان 

تحت پوشش واجد شرایط واگذار شد.
اردشیر فرخ وند اظهار داشت: تعداد 40 دستگاه خودرو 
وانت نیســان، 10 دســتگاه تاکســى درون شهرى و 
10 دستگاه تاکســى برون شــهرى با ارائه تسهیالت 
قرض الحسنه به مددجویان تحت پوشش واجد شرایط 

واگذار گردید.
وى افزود: در اجراى این طرح مددجویان مستعد به کار 
و داراى گواهینامه براى تحویل خودرو از اولویت خاصى 
برخوردار بوده و توسط گروه کارشناسى کمیته امداد مورد 
ارزیابى قرار خواهند گرفت و متقاضیان واجد شرایط پس 
از انجام بررســى هاى الزم مورد تأیید نهایى قرارگرفته 
و دریافت تســهیالت پس از معرفى کمیته امداد انجام 

خواهد شد.

فرخ وند تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار براى مددجویان 
تحت پوشــش، از مهم ترین اهداف اجــراى این طرح 
است که در ســال 1400 تعداد 40 دستگاه خودرو وانت 
نیسان و 10 تاکسى درون شــهرى 10 دستگاه تاکسى 
برون شهرى با مساعدت ســه جانبه کمیته امداد، بانک 

ملى ایران و صندوق کارآفرینى امید در اختیار مددجویان 
قرارگرفته است.

وى بیان کرد: بر اساس تفاهم نامه به امضا رسیده اقساط 
تسهیالت ارائه شده به متقاضیان خودرو باید طى مدت 7 
سال از سوى مددجویان مذکور بازپرداخت شود و با توجه 
به اینکه خودروهاى یادشده، خودرو کار هستند هیچ گونه 
امکان خریدوفروش براى مددجویــان تحویل گیرنده 
امکان پذیر نخواهد بود زیرا که ایــن افراد طبق قانون 

نیز حق هیچ گونه خرید و فروشى با هر عنوانى را ندارند.
رئیــس کمیته امــداد امام (ره) شهرســتان ســمیرم 
خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینى هاى الزم باهدف 
ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیرى از هرگونه خریدوفروش 
خودرو تحت هر شــرایط و عنوان موجــود، متقاضیان 
خودرو نیز نمى توانند اقساط تعیین شده براى مدت هفت 
سال را باهدف آزادسازى سند خودرو زودتر از موعد مقرر 

پرداخت کنند.

واگذارى خودرو به مددجویان کمیته امداد

در نشســت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده انجمن شرکت هاى صنعت پخش 
استان اصفهان، اعضاى هیئت مدیره و بازرسین این انجمن انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانى اصفهان مجمع عمومــى فوق العاده انجمن 
شرکت هاى صنعت پخش ایران شعبه استان اصفهان در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار 

شد.
در این نشست پس از تصویب تغییر نام این انجمن به انجمن شرکت هاى صنعت پخش 
اســتان اصفهان، اهداف و موضوع فعالیت انجمن واساســنامه جدید با حداکثر آراء به 

تصویب رسید.
همچنین در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده این انجمن نیز پس از ارائه 
گزارشى از عملکرد سال هاى 1397 تا1399 هیئت مدیره، گزارش صورت ها و تراز مالى 
و گزارش بازرس انجمن قرائت شــد و پس از رأى گیرى، اعضاى اصلى و على البدل 
هیئت مدیره و بازرس اصلى وعلى البدل انجمن شــرکت هاى صنعت پخش اســتان 

انتخاب شدند.
انتخاب و تصویب روزنامه کثیراالنتشــار، تعیین و تصویب مبلــغ حق ورودى و حق 

عضویت سالیانه از دیگر اقدامات صورت گرفته در این نشست بود.

انتخاب اعضاى هیئت مدیره انجمن شرکت هاى صنعت پخش 
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تا چند روز دیگر یعنى از ابتداى اسفند ماه قبوض برق 
با تغییراتى مواجه مى شــود و طبق گفته ســخنگوى 
صنعت برق 25 درصد مشترکان با رقم هاى باال روبه رو 
خواهند شد؛ البته در کنار آن نیز براى برخى از مشترکان 

مشوق هایى لحاظ شده است.
طبق گفته هاى رخشانى مهر، معاون هماهنگى توزیع 
توانیر  از بین 30 میلیون مشــترك خانگى، تنها 600 
هزار مشترك  که 2 درصد از مجموع جمعیت مشترکان 
خانگى را دربرمــى گیرند، بیــش از 3000 مگاوات از 
مصرف برق کشــور را به خود اختصــاص داده اند که 
این میزان به اندازه تولید برق چهــار نیروگاه بزرگ و 

مصرف برق میلیون ها مشــترك عادى است. اگر این 
2 درصد، مصرف برق خود را بــه نصف کاهش دهند، 
بخش مهمى از محدودیت هاى برقى در تابســتان از 

بین مى رود.
مصطفــى رجبــى مشــهدى، ســخنگوى صنعت 
برق در این رابطه گفــت: طرح افزایــش تعرفه برق 
براى مشــترکان پــر مصــرف از ابتــداى بهمن ماه 
سال جارى در کل کشــور  اجرا خواهد شــد و تعرفه 
این دســته از مشــترکان به صورت پلکانى افزایشى 
و تــا نزدیک بــه قیمــت تمــام شــده را پرداخت 

خواهند کرد.

قیمت اونس طال تا باالى مرز 1860 دالر پیشــروى 
کرده و این مى تواند بازار ســکه در ایــران را تحت 
تأثیر قرار دهد. ســکه بــازان افزایــش بهاى اونس 
طال را ناشــى از افزایــش تنش ها در مــرز اوکراین 

مى دانند.
قیمت سکه روز پنج شنبه گذشــته  20 هزار تومان از 
ارزش خود را از دســت داد. این فلز گرانبها  در آخرین 
روز معامالت نقدى هفته قبل  با 11 میلیون و 750 هزار 
تومان به کار خود پایان داد. این کاهش قیمت درحالى 
اتفاق افتاد که در بازار ارز قیمت دالر در سراشیبى قرار 
گرفته بود. برخى از معامله گران بازار سکه معتقدند که 

با توجه به اینکه قیمت دالر در معامالت پشت خطى 
باال رفته است، احتمال صعود قیمت سکه در بازار هم 
وجود دارد. آنها معتقدند در صورتى که بازار ارز تهران 
میزبان معامله گران افزایشــى باشد قیمت سکه هم 

جان مى گیرد.
یک رســانه آمریکایــى به نقــل از منابــع نظامى 
غربى مدعى شــد که پوتین  تصمیم خــود را براى 
حمله نظامى بــه اوکراین گرفته اســت و این حمله 
به زودى آغاز خواهد شــد. همین خبر باعث شــد که 
خریداران به بازار ســکه هجوم ببرند و قیمت سکه را 

باال ببرند.  

قبض نجومى برق 
 به چه کسى مى رسد؟

سیگنال احتمال حمله 
به اوکراین به بازار طال

آراء داوران
 چگونه لو رفت؟

مسعود نقاش زاده، دبیر جشنواره فیلم    مهر|
فجر درباره لو رفتن فهرست برگزیدگان این دوره 
از جشنواره پیش از برگزارى آیین اختتامیه گفت: 
در میانه برگزارى مراســم این اتفاق رخ داد. به 
محض اطالع از این اتفاق، مجموعه حراست را 
مأمور کردیم که به این موضوع رسیدگى کنند، 
چرا که معلوم اســت آراء هیئت داوران در اختیار 
چه کسانى بوده است. ما مى دانیم که رأى هیئت 
داوران را چه کسانى در اختیار داشته اند و حتماً آن 

را پیگیرى خواهیم کرد.

 «فارس» 19 ساله شد
همزمان با سالگرد پیروزى انقالب    فارس|
اســالمى، خبرگزارى «فارس» 19 ســاله شد. 
 هزینه هاى این خبرگــزارى از طریق درآمدهاى 
آموزشى، پژوهشــى و تبلیغاتى و نیز با حمایت 
نهادهاى انقالبى تأمین مى شود. در سال جارى 
مطابق با آمار گوگل، خبرگــزارى «فارس» 25 
میلیون مخاطب منحصر به فرد داشته است. این 
میزان مخاطب در حالى است که از دو سال قبل 
دامنه اصلى خبرگزارى «فارس» تحت تحریم 
رژیم آمریکا قرار گرفت و در اقدامى بى ســابقه 

مسدود شد. 

منو با دالر!
  برترین ها| تصویرى از منوى رستوران آ 
اس پ در فضاى مجازى انتشار یافته که نشان 
مى دهد این رستوران کامًال از ریال عبور کرده و 
براى در امان ماندن از تغییرات قیمت، منوى خود 

را به دالر منتشر کرده است.

درگذشت
 ویروس شناس شکاك 

«لوك مونتانیه»، کاشف فرانسوى    بهار|
ویروس ایدز و برنده جایزه نوبل پزشکى در سن 
89 سالگى درگذشت. مونتانیه سال 2020 با طرح  
این نظر مناقشه انگیز که ویروس کرونا مصنوعى 
و ساخته شده در آزمایشگاه اســت جنجال به پا 
کرد. مدعاى او این بود که با تحقیق در ویروس 
کرونا متوجه شده که بخشــى از آن از ویروس

HIV و بخشــى هم از ویروس ماالریا تشکیل 
شده و این خود دلیلى بر مصنوعى  و ترکیبى بودن 
ویروس کروناست. بحث تولید ویروس کرونا در 

آزمایشگاهى در چین همچنان مطرح مى شود.

رشد 105 درصدى قرمزها 
بــا انتشــار جدیدترین نقشــه    تسنیم|
کرونایى ایران، 247 شهر قرمز، 112 شهر نارنجى 
و 89 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ شهرى 
در شرایط آبى نیست. در شرایطى که کمتر از یک 
ماه پیش تمامى آمارها روند نزولى داشتند و تعداد 
موارد ابتال و فوتى ها کاهش چشــمگیرى نشان 
مى دهد بى توجهى به هشــدارهاى صادر شده از 
سوى مسئوالن باعث شد تاکنون شاهد رشد 105 

درصدى تعداد شهرهاى قرمز کرونایى باشیم. 

ما 19 تا ایرالین داریم!
عضــو کمیســیون عمران    خبرفورى|
مجلس شــوراى اســالمى گفت: با وجود آنکه 
تعداد هواپیماهاى فعال در کشور ما از کشورهاى 
پیشرفته کمتر اســت، اما تعداد ایرالین هاى ما 
بسیار بیشتر است و هزینه هاى آنها از جیب مردم 
پرداخت مى شود. مجتبى یوسفى بیان کرد: برخى 
از کشورها 700 تا 1000 هواپیما دارند اما از نظر 
مدیریت واحدشان، نهایتًا 4 ایرالین فعال دارند 
این در حالى است که کشــور ما با داشتن 100 تا 
150 هواپیماى فعال تا به االن 19 ایرالین دارد 
که 10 ایرالین دیگر هــم در نوبت مجوز گیرى 

هستند. 

تا قبل از پایان المپیک  
مشاور امنیت ملى آمریکا با بیان اینکه    انتخاب|
نیرو هاى اعزامى به اروپــا در صورت نیاز در اختیار ناتو 
خواهند بود، افزود: احتمال حمله روسیه به اوکراین قبل 
از پایان المپیک زیاد است. روسیه ممکن است بهانه اى 

براى حمله به اوکراین پیدا کند. 

همایش لوکس نمى رویم! 
طى روزهاى گذشــته خبرى    روزنامه ایران|
در فضاى مجازى مبنى بر برگزارى همایش کاربردى 
اقتصاد بالکچین و آینده دارایى هاى دیجیتال توسط 
روزنامه «دنیاى اقتصاد» و با حضــور برخى اعضاى 
دولت همچون معاون اقتصادى رئیس  جمهور و وزراى 
ارتباطات و اقتصاد و رئیس  کل بانک مرکزى در فضاى 
مجازى منتشر شد. هزینه بلیت میلیونى شرکت در این 
همایش موضوعى بود که حاشیه هاى فراوانى را ایجاد 
کرد. اما پیگیرى ها نشان مى دهد هیچیک از اعضاى 

هیئت دولت در این همایش حضور نخواهند داشت.

وسط مصاحبه؟!
  خبرآنالین|ویدیویى در فضاى مجازى منتشر 
شده که نشان مى دهد على عسگرى، رئیس سابق صدا 
و سیما ما بین مصاحبه رئیسى با صدا و سیما حضور یافته 

و مقابل دوربین از او براى مالقات درخواست مى کند.

پیام اون به رئیسى  
وزارت خارجــه پیونگ یانگ در بیانیه اى    فارس|
اعالم کرد که «کیم جونگ اون»، رهبر کره شــمالى به 
مناسبت چهل و سومین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى 
ایران براى آیت ا... «سیدابراهیم رئیسى» رئیس جمهور 
ایران پیام تبریک ارسال کرده است. وزارت خارجه کره 
شمالى همچنین در بیانیه اى جداگانه تأکید کرد که دو ملت 
از دیرباز «روابط دوستى و همکارى در مبارزه مشترك براى 

استقالل در برابر امپریالیسم» را ایجاد کرده اند.

امیدِ «بن سلمان» به «ترامپ»  
  انتخاب| اخبار رســیده حاکى از آن اســت که 
در هفته هاى گذشــته، مشــاور رئیس جمهور سابق 
آمریکا، «جرد کوشنر» گفتگو هایى با ولیعهد سعودى 
و مسئوالن عالیرتبه شــرکت آرامکو داشته است. آیا 
گزینه هاى «بن ســلمان» به ارتباط بــا «ترامپ» و 
مشاوران او محدود شده به این امید که آنها به انتخابات 
آمریکا باز گردند و بار دیگر در هاى کاخ سفید به روى بن 

سلمان گشوده شود؟ 

توصیه «کیهان» به حجازى فر
  روزنامه کیهان|هادى حجازى فــر یکى از 
خوش اقبال ترین سینماگران ایرانى است و اى کاش 
قدر جایگاه به دست آمده اش را بداند و سفارش بازى در 
هر نقش و فیلمى را قبول نکند و خاطره خوش بازآفرینى 

چهره و شخصیت مهدى باکرى را نگه دارد.

توافق خواهد شد
حجت االسالم مجتبى ذوالنورى، عضو    قرن نو|
کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى با بیان اینکه در مذاکرات حاضر امتیازاتى که 
مى دهیم کمتر و امتیازاتى که مى گیریم بسیار بیشتر 
است و این توافق به زودى نهایى خواهد شد، گفت: با 
توجه به شرایط داخلى ایران و آمریکا هم اکنون هر دو 

کشور دنبال توافق نهایى در وین هستند.

قیمه، لوکس شد!
خرید قیمه سیب زمینى اقدام الکچرى    فرارو|
محسوب مى شود، چون برخى از رستوران هاى تهران 
500 گرم از این خورشت را به قیمت 100 هزار تومان 
دست مشترى مى دهند. همه چیز هم زیر سر افزایش 
قیمت گوشت و سیب زمینى است. برنج هم در روز هاى 

گذشته دستکمى از آنها نداشته.

خبرخوان

شــاید برایتان قابل تصور نباشــد که زنان دســت به 
کالهبردارى بزنند و اگر این اقــدام را انجام دهند توقع 
کالهبردارى در حد قرعه کشــى هاى خانگى و نهایت 
50 تا 100 میلیون را دارید، امــا در روز هاى اخیر زنانى 
دستگیر شده اند که کالهبردارى هاى آنها از مردان بسیار 
حرفه اى تر و بیشتر بوده است. در یک فقره یک زن به 
راحتى حتى 118 استاد دانشگاه را سرکیسه کرده است. 
به گزارش «جامعــه24»، زنان کالهبردار بر اســاس 
آمار پلیس آگاهــى اغلب جوان و بین 30 تا 40 ســال 
هســتند و معموًال به تنهایى دست به این کار مى زنند و 
با ساده ترین روش ها مردان را فریب داده و به نیت پلید 
خود مى رسند. در این میان تعدادى از زنان از مردان براى 
کالهبردارى استفاده مى کنند و درصدى از درآمد خود 

را به آنها مى دهند.
بیشتر زنان کالهبردار سابقه کیفرى دارند و فقط درصد 
کمى از آنها بدون سابقه کیفرى دست به کالهبردارى 

مى زنند. این افراد معموًال به جرم مواد مخدر یا سرقت 
به داخل زندان رفته و ســپس بعــد از آزادى تبدیل به 

کالهبرداران حرفه اى شده اند.

کالهبردارى از 118 استاد دانشگاه
خیلى شیک پوش به نظر مى رسید. با یک آگهى کارش 
را آغــاز کرد و در دفتر مرکزى شــهر پذیراى اســاتید 
دانشگاه بود. او از ســاخت مجتمع مســکونى اساتید 
خبر داده بود و از اساتید خواســته بود با کمترین آورده 
صاحبخانه شوند. زن شــیک پوش با تمام اساتید تک 
به تک جلسه مى گذاشت و از ســاخت مجتمع رؤیایى 

سخن مى گفت.
او بعد از اینکه از 118 استاد دانشگاه 13 میلیارد تومان 
پیش پرداخت گرفت تا خانه سازى را شروع کند، شبانه 
دفتر اجاره اى را ترك کرد و غیب شــد. اســاتیدى که 
کالهشان را بر باد رفته مى دیدند هرجا را زیر و رو کردند 

خبرى از خانم شیک پوش سازنده نبود.
ســرانجام بعد از هشــت ســال، دو هفته قبل یکى از 
مالباختگان مخفیــگاه زن کالهبردار را در محله کمیل 
در تهران شناســایى کرد و با اطالع به پلیس، مأموران 
زن کالهبردار را دســتگیر کردنــد. او در همان ابتدا به 
کالهبردارى از اســاتید در ســال 92 اعتراف کرد و در 

بررسى هاى بیشتر مشخص شد سابقه دار است.

کالهبردار فرارى اتوبوس مى فروخت
چند روز قبــل هم قــرارگاه جلب به دادرســى پلیس 
پیشیگیرى در جریان شناسایى مخفیگاه یک کالهبردار 
فرارى قرار گرفتند. با دســتور بازپرس پرونده مأموران 
تحقیقات خود را آغاز کردند. شاکیان مدعى شدند سال 
91 با مراجعه به شرکتى که مدیرعامل آن زن جوانى بود 
براى خرید اتوبوس اقدام کردیم. ایــن زن در تبلیغات 
شرکت ادعا کرده بود مى تواند اتوبوس هاى خارجى را 

وارد کند. ما هم براى خرید اتوبوس به او پول دادیم. چند 
ماه بعد براى دریافت اتوبوس به شرکت رفتیم که متوجه 

شدیم زن جوان فرار کرده است.
در ادامه مأموران با شناســایى مخفیگاه متهم در محله 
بریانک تهران او را دســتگیر کردنــد. زن کالهبردار 
در اعترافاتش بــه کالهبردارى 55 میلیــاردى از 20 
نفر اعتراف کرد و مدعى شــد به بهانــه اینکه در بین 
مقامات آشنا دارم و مى توانم اتوبوس وارد کشور کنم از 
مالباختگان کالهبردارى کردم و بعد فرارى شدم. فکر 

نمى کردم دستگیر شوم.

فرار عجیب کالهبردار میلیاردى
ســال 98 چند مرد با مراجعه به پلیس از زن میانسالى 
به اتهام کالهبردارى شکایت کردند. مالباختگان ادعا 
کردند با یک شرکت واردات کاال که تجهیزات ساختمان 
وارد مى کرد توافق کــرده که در ازاى پول برایشــان 

تجهیزات ساختمان وارد شود.
مأموران پلیس با ردزنى متوجه شدند کالهبردار یک زن 
است و قبل از اینکه مأموران او را دستگیر کنند از محل 
زندگى اش فرار کرده اســت. در ادامه مشخص شد زن 
کالهبردار با اجاره آپارتمان مبله هر چند روز جاى خود 
را عوض مى کند. سرانجام بعد از دو سال فرار مأموران 
موفق شــدند این زن را قبل از تخلیه آخرین آپارتمان 

اجاره اى شناسایى و دستگیر کنند.

کالهبردارى به بهانه تهیه جهیزیه
البته همه کالهبرداران زن در تهران نیستند. چندى قبل 
زوج هاى جوان هرسینى دراســتان کرمانشاه به پلیس 
مراجعه کردند و مدعى شدند به بهانه خرید جهیزیه ارزان 
قیمت به یک زن پول داده اند، اما او فرار کرده اســت و 
خبرى از او نیست. با بررســى هاى پلیس مشخص شد 
این زن به بهانه خرید جهیزیه ارزان تر از بازار از 19 نفر 
6 میلیارد تومان پول گرفته و بعد با خاموش کردن تلفن 

همراهش متوارى شده است.
با شناســایى مخفیگاه متهم در اســتان کرمانشاه این 
زن دســتگیر و به جرمش اعتراف کرد و مدعى شد به 
بهانه جهیزیه از مالباختگان در چند نوبت کالهبردارى 

کرده است.

کالهبردارى هاى میلیاردى این 4 نفر

زنان آرسن لوپن ایرانى

پس از مثبت شدن تست دوم نماینده ایران، او از محل برگزارى 
بازى هاى المپیک زمســتانى اخراج شد. بدین ترتیب نام حسین 
ساوه شمشکى به عنوان نخستین دوپینگى المپیک 2022 ثبت 
شد. حسین ساوه شمشــکى پرچمدار ایران در مراسم افتتاحیه 
المپیک 2014 ســوچى و بــه همراه عاطفه احمــدى پرچمدار 
کشــورمان در المپیک 2022 پکن بود. ایــران در این دوره از 

مسابقات با سه ورزشکار شرکت کرده بود.
پس از آنکه نماینده ایران در رشته اسکى آلپاین بازى هاى المپیک 
زمستانى ادعا کرد تست A دوپینگ او به اشــتباه منفى است و 
مسئوالن برگزارى مسابقات باید تست دوم را از او بگیرند، اکنون 
مشخص شد که تست دوم حسین ساوه شمشکى نیز مثبت بوده 
و این به معنى قطعى بودن دوپینگ او است. به این ترتیب اسکى 
باز ایران دیگر نمى تواند در محل برگزارى بازى ها حضور داشته 

باشد و از این مسابقات اخراج شد.
چهارشنبه شــب و در جریان بازى هاى المپیک زمستانى 2022 
پکن خبر تلخى از کاروان اعزامى ایران به گوش رســید. تست 
دوپینگ حسین ساوه شمشــکى ملى پوش رشته آلپاین ایران به 
دلیل اســتفاده از ماده ممنوعه اســتروئید مثبت شد تا حضور او 

در مسابقات این دوره به حالت تعلیق دربیاید. پس از انتشار این 
خبر، ساوه شمشکى اعتراض کرد و خواستار نمونه گیرى B شد. 
این اتفاق روز پنج شــنبه صورت گرفت و مسئوالن تست گیرى، 
از نماینده ایران یکبار دیگر تســت دوپینگ گرفتند. پاسخ تست 
B دیروز شنبه مشخص کرد که جواب آن نیز همچون تست اول 

مثبت است.
طبق قوانین مرتبط با بازى ها، ساوه شمشــکى اخراج و مجبور 
به ترك محل برگزارى این رویداد طى 24 ســاعت شد . البته او 
مى تواند به CAS اعتراض کند، اما به نظر نمى رســد به نتیجه 
خاصى برسد؛ چرا که جواب هر دو نمونه قبلى مثبت شده و این به 

منزله دوپینگ قطعى است.

ناسا نخستین تصاویر تلسکوپ جیمز وب را منتشر کرده است. 
پیش بینى مى شد نخستین تصاویر این ابزار در ماه مى ثبت و در 
ژوئن 2022 میالدى براى عموم مردم منشــتر شود اما سازمان 
فضایى آمریکا تصمیــم گرفت تا تصاویر اولیه را جمعه شــب 

منتشر کند.
نخستین عکس تلســکوپ 10 میلیارد دالرى ناسا در حقیقت 
نتیجه یک موزاییک تصویرى از 18 نقطه سازمان یافته تصادفى 
از نور ســتاره و محصول بخش هاى آینه اولیه اســت که هنوز 
تنظیم نشده اند. تمام این بخش ها نور یک ستاره را به آینه ثانویه 

تلسکوپ و دوربین اصلى آن  منعکس مى کنند.

آنچه یک تصویر ساده از نور تار ستاره اى به نظر مى رسد، اکنون 
به مبنایى براى همسان سازى و تنظیم تلسکوپ تبدیل شده تا 

چشم انداز بى سابقه اى از جهان را در تابستان ارائه کند.
تصویرى که به تازگى منتشر شده در حقیقت چند چشم انداز از 
ستاره اى است که محققان اخیراً آن را به عنوان نخستین هدف 

رصد تلسکوپ اعالم کرده بودند.
به گفته ناســا این ســتاره درخشــان و مشــابه خورشــید در 
فاصله 260 ســال نورى قــرار دارد. به طور دقیق تر ســتاره 
مذکور در دب اکبر قــرار دارد و بدون تلســکوپ از زمین قابل 

مشاهده نیست.

در لیستى که از نهاد هاى امنیتى اصلى کشور دریافت کردیم بیش از 100 نفر افرادى 
که عمدتًا رسانه اى، خبرنگار یا فعاالن فضاى مجازى بودند، در این لیست وجود داشت 
که این افراد در واحد هاى اقتصادى و صنایع بزرگ در سطوح باال یعنى عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل منصوب شده بودند. آن هم افرادى که به لحاظ حقوقى هم مسئله دار بودند، 
مثًال محکومان فتنه بودند یا در تحصن مجلس ششم مسئله داشتند و بعضًا کارمند هایى 
داشتیم که کارمند سازمانى دیگر بوده و در این وزارتخانه مسئولیت هاى باالیى داشته، 
عالوه بر این انتصاب هاى فامیلى را داشتیم، افرادى که وابستگان به رجال سیاسى بودند 

که تعدادشان بسیار زیاد هم بود.
ما حدود 2 هزار مدیر همتراز مدیرکل به باال در این مجموعه داریم که بر اســاس 
ارزیابى هایى که کردیم، برآورد ما این اســت که یکهزار نفر را بایــد جابه جا کنیم البته 
مدیران خوب، قوى و دست پاك با معیار هایى که اشاره شد به کارشان ادامه مى دهند یا 
جایشان عوض مى شود، ولى طبیعتاً هزار نفر را برکنار مى کنیم که تا به حال 350 نفرشان 

برکنار یا جابه جا شده اند و افراد جدید آمده اند.
در بررسى هایمان متوجه شدیم بر اســاس قواعد و چهارچوب ها حقوق نامتعارف 
نداریم، اما با بررسى بیشتر متوجه شــدیم اتفاق دیگرى در حال رخ دادن است و بخش 
زیادى از این افراد وجوهى خارج از فیش حقوقى مثًال ســکه و کارت اعتبارى دریافت 
مى کنند. براى مثال فردى که 20 میلیون تومان بر اساس فیش حقوقى دریافت مى کند، 
ماهانه از 50 تا حتى 100 میلیون تومان هم کارت هدیه یا سکه دریافت مى کند یا در قالب 
تصویب بودجه هاى محرمانه پرداخت هایــى صورت گرفته که درباره آن به هیچ جا هم 

پاسخگو نبودند.
روز هاى اولى که به وزارتخانه آمدم متوجه رفت و آمد تعدادى خودروى سراتو به 
وزارتخانه شدم، سئوال کردم گفتند که این ســراتو ها را از صندوق ها و شرکت ها براى 
معاونین گرفتیم. گفتم خیلى اشتباه کردید! این کار شــرعًا و قانونًا غیرمجاز است، این 
صندوق ها و شرکت ها دولتى نیستند بلکه متعلق به مردم و بیمه شده هاى تأمین اجتماعى 
و بازنشستگان صندوق هاى بازنشستگى، روستاییان و عشایر، صندوق فوالد و... هستند، 
گفتند خوب خودرو نداشتیم چه کار مى کردیم؟ گفتم مدیران پیاده رفت وآمد مى کردند. 
تأسفبارتر اینکه مى گفتند، چون خودرو متعلق به صندوق ها بوده نمى توانستیم پول بنزین 
و هزینه هاى جانبى آنها را هم بدهیم و بنزیــن و هزینه ها نیز از همان صندوق ها تأمین 

مى شد.

در وزارت کار چه مى گذرد؟ 
روزنامه «ایران» با حجت عبدالملکى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى مصاحبه اى 

انجام داده است. حجت عبدالملکى در این مصاحبه مى گوید:

اخراج پرچمدار ایران از المپیک!

جیمز وب از خودش سلفى گرفت 
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کیفیت هوا 
این هفته خوب است

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان با 
بیان اینکه بیشینه دماى هوا طى 24 ساعت آینده 2 
تا 4 درجه کاهش پیدا مى کند، افـزود: امروز حداکثر 
دماى هواى اصفهان به 16 درجه سانتى گراد مى رسد 
و کمینه شهر اصفهان 1 درجه سانتى گراد پیش بینى 
مى شود. آسیه آقایى خاطرنشان کرد: هواى اصفهان 
روز یک شـنبه(امروز) سـالم است، اما دوشـنبه غبار 
صبحگاهـى خواهیم داشـت، اگرچه شـرایط جوى 
اجـازه انباشـت آالینده هـا را نمى دهـد و ایـن هفته 

کیفیت هوا خوب است.

جشنواره تخفیفات 
سـازمان میادین میوه و تره بار و سـاماندهى مشاغل 
شـهردارى اصفهـان بـه مناسـبت گرامیداشـت 
بیسـت ودوم بهمن مـاه و والدت حضـرت على (ع)، 
تخفیفـات ویـژه اى را در بازارهـاى روز کوثـر ارائـه 
کرده است که تا بیست وهفتم بهمن ماه ادامه خواهد 
داشـت. بر این اسـاس قیمت هر کیسـه 10 کیلویى 
برنج پاکسـتانى 185 هزار تومان و هر کیلو بوقلمون 

تازه در این بازارها 36 هزار و 900 تومان است. 

سهم از فروش 
دارایى هاى دولت 

محمدرضا قاسـمى، سرپرسـت سـازمان مدیریت و 
برنامه ریزى اسـتان اصفهان با بیان اینکه براسـاس 
برنامه ریـزى انجـام شـده باید در سـال آینـده 700 
میلیـارد تومـان از دارایى هـاى دولـت در اسـتان به 
فروش برسـد، گفت: با دریافت مالیـات از خودروها 
و خانه هاى لوکس، وصول مالیات ها افزایش خواهد 

یافت.

برپایی میز خدمت 
در آبفا بهارستان

با توجه به گستردگی شیوع سویه امیکرون، با هدف 
حفظ سـالمتی عموم افـراد جامعه و خدمت رسـانی 
بهتر به مشـترکین، میـز خدمت امور آبفـاى منطقه 
بهارستان برپا شـد. به گزارش روابط عمومی آبفاى 
منطقه بهارسـتان، مشـترکین می توانند از سـامانه 
1522 جهت دریافت خدمات به صورت غیرحضوري 
استفاده نموده و یا جهت پیگیري موضوعات از امور 
آبفا منطقه بهارسـتان با شـماره 36812081 تماس 

حاصل نمایند.

آبیارى قطره اى درختان 
مدیـر منطقـه 3 شـهردارى اصفهان گفت: امسـال 
آبیارى قطره اى درختـان منطقه 3 به طول یک هزار 
و 640 متر انجام شـده اسـت. حسـین کارگر گفت: 
یکى از معضـالت شـهردارى در این روزهـا، تأمین 
آب مورد نیاز فضاى سـبز است که متأسـفانه از چند 
سال پیش تاکنون با بحران روبه رو هستیم.  به گفته 
او امسـال در خیابان هاى شـهداى خواجو، چهارباغ 
خواجو، فردوسـى، سـیدعلى خان و نشـاط سیسـتم 
آبیارى قطره اى به طول یک هـزار و 640 متر انجام 

شده است.

توجهى به ظرفیت اصناف 
نمى شود

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: در سال هاى اخیر 
دولت به ظرفیت مردم و بخش خصوصى که اصناف 
هستند، توجهى نکرده و این نگاه، بزرگ ترین معضل 
کسب وکار حوزه اصناف اسـت. رسول جهانگیرى با 
اشـاره به اینکـه امروز سـرریز جمعیت بیکار کشـور 
وارد اصناف مى شـوند، اظهار کرد: اسـتخدام دولتى 
همواره شـرایط و ضوابط سـختى همچـون آزمون 
ورودى، محدودیت سـنى و ... دارد، اما تنها بخشـى 
که به راحتى مى تواند فضاى کسب وکار را براى قشر 

بیکار مهیا کند، اصناف است.

خبر

مدیر سازمان تعاون روستایى استان اصفهان گفت: از روز 
شنبه برنج ایرانى شیرودى توسط سامانه بازرگام به صورت 
اینترنتى توزیع مى شود. محسن حاجى عابدى اظهار کرد: 
پنج کیلو برنج شیرودى با قیمت 210 هزار تومان از طریق 
این سامانه توزیع مى شود. وى در رابطه با ویژگى هاى این 
نوع برنج تصریح کرد: این نــوع برنج داراى کیفیت خوب، 
پخت عالى و قیمت مناسبى اســت. علت انتخاب این نوع 
برنج، تولید بیشتر آن در شــمال کشور و نرخ مناسب تر آن 
نسبت به ســایر اســت؛ مصرف کننده ها از لحاظ کیفیت 
محصول، مطمئن باشند. مدیر ســازمان تعاون روستایى 
اســتان اصفهان گفت: پیش از این هم اقالمى مانند مرغ 

منجمد، تخم مــرغ، روغن، برنج وارداتى، ســیب زمینى و 
لبنیات از طریق این سامانه عرضه شده که استقبال خوبى 
انجام گرفته است. تاکنون هم استقبال قابل توجهى از خرید 
برنج ایرانى، انجام گرفته اســت. به گفته حاجى عابدى با 
چنین تدبیرى عالوه بر کوتاه شدن دست واسطه ها و سامان 
بخشى بازار اقالم خوراکى از رفت وآمدهاى بیش از اندازه 
جلوگیرى مى شــود. وى تأکید کرد: هرچند امکان عرضه 
صددرصدى مواد غذایى از طریق سامانه بازرگام وجود ندارد 
اما سعى مى شود اقالم اساسى توزیع شود؛ زیرا با این اقدام، 
فروشــگاه هاى مواد غذایى براى عقب نماندن از رقابت، 

کاالى خود را با نرخ تعیین شده عرضه مى کنند.

نماینده  مردم فالورجان در مجلس شــوراى اســالمى 
گفت:متاسفانه خیلى از مســئوالن ما سرجاى خودشان 
نیستند،کارشناس عمران را براى قوه قضاییه و کارشناس 
کشاورزى را براى راه و شهرسازى برده اند. حجت االسالم 
سید ناصر موســوى الرگانى با بیان اینکه افزایش قیمت 
انرژى در شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان منجر به 
افزایش بیکارى شده است، اضافه کرد: باید توجه داشت 
که فشار به صنعت منجر به بردن سرمایه ها در بخش هاى 
دیگر مى شود و براى مثال پول را براى خرید و فروش ارز و 
طال و … مى شود. حجت االسالم موسوى الرگانى با بیان 
اینکه متأسفانه برخى رفتارهاى مسئوالن ما اشتباه است، 

ادامه داد: در بخش مالیات شــاهد برخى رفتارهاى اشتباه 
هستیم که منجر به تعطیلى صنایع شده است. وى با بیان 
اینکه بسیارى از فعاالن صنعتى در استان اصفهان زمین گیر 
شده اند، گفت: دولت باید به مشکالت این صنایع رسیدگى 
کند، اولین بودجه دولت و مجلس همسو در حال تصویب 
است و اگر مشکل پیدا شود هیچ توجیهى نخواهیم داشت.

عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه 
متأسفانه خیلى از مسئوالن ما سرجاى خودشان نیستند، 
گفت: کارشناس عمران را براى قوه قضائیه و کارشناس 
کشاورزى را براى راه و شهرســازى را برده اند و این درد 

بزرگى است.

فعاالن صنعتى در اصفهان 
زمینگیر شده اند

عرضه برنج ایرانى 
در سامانه بازرگام آغاز شد

تفاوت بین فازهــا و قطعات در آرامســتان باغ رضوان 
اصفهان موضوع جدیدى نیست و دفن اموات در قطعات 
اول فاز یک آرامستان سال هاست براى برخى شهروندان 
تبدیل به موضوع مهمى شده، درحالى که افزایش تقاضا 
و به تبع افزایش قیمت قبور در این قطعات باعث شده در 
دوره هاى گذشته برخى از قبور رزرو شود تا به قیمت باالتر 
و یا افراد خاص به فروش برسد. على حاجیان، مدیرعامل 
جوان سازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان اما به 
شهروندان وعده مى  دهد در دوران مدیریت او نه تنها هیچ 
قبرى رزرو نمى شــود، بلکه تمام قبور رزرو و یا قفل شده 
احصا مى شود و در اختیار متقاضیان قرار مى گیرد. گفتگوى 

حاجیان با «ایسنا» را بخوانید.

در دوران همه گیرى کرونا آمار کفن 
و دفن در آرامســتان باغ رضوان چه 

تغییرى کرد؟
متأسفانه کرونا آمار مرگ و میر را در اصفهان افزایش داد، 
به طورى که در آخرین پیک کرونا در مردادماه، میانگین 
دفن روزانه در آرامستان باغ رضوان به عدد باالیى رسید، 
اگرچه این آمار اکنون کاهش یافته و به میانگین 20 نفر 
در روز رسیده و آمار مرگ و میر بیماران کرونایى نیز بسیار 
کم شده است، اما باتوجه به خیز دوباره کرونا امیدواریم با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى و واکسیناسیون آمار فوت 

کرونایى ها به صفر برسد.
آرامســتان باغ رضوان تا چند سال 

ظرفیت دفن اموات دارد؟
با توجه به وسعت آرامستان باغ رضوان تا سال هاى سال 
مشــکلى براى دفن اموات وجود ندارد، در عین حال که 
اجراى چند طرح و احیاى فازهــاى قدیمى، به افزایش 

ظرفیت آرامستان کمک خواهد کرد.
چه تفاوتى بین فازهاى قدیمى و جدید 

آرامستان باغ رضوان وجود دارد؟
آرامســتان باغ رضوان اصفهان 3 فاز دارد که این فازها 
هیچ تفاوتى از نظر شرایط دفن ندارند و شاید تنها تفاوت 
در شرایط محیطى این فازها است. فاز 1 شامل قطعات 1 
تا 45 و قدیمى ترین فاز است که طبیعتاً فضاى سبز این فاز 
طى 37 سال رشد کرده و شرایط محیطى خوبى به وجود 
آورده است، اما در فاز 2 و 3 خیابان سازى ها، پارکینگ ها و 
قطعات استانداردسازى شده و به همین دلیل از دیدگاه ما 
فاز 2 و 3 استانداردتر است، اما چون تازه احداث شده فضاى 
سبز آن رشد زیادى نداشته، اگرچه گونه هاى مقاوم ترى 
با رشد بیشتر و ســازگارى بهترى انتخاب شده است. با 
همه تفاســیر همچنان معتقدیم بین فازهاى 1 تا 3 هیچ 
تفاوتى وجود ندارد و تقاضا براى برخى قطعات به دیدگاه 

شهروندان بر مى گردد.
علت تفاوت قیمت قبــور در فازهاى 

آرامستان چیست؟
تعداد قبور در فاز یک کم اســت، بنابراین عرضه پایین 
است، درحالى که تقاضا به خاطر دیدگاه برخى از مردم باال 
است. در این شرایط مجبوریم قیمت را طورى تعیین کنیم 
تا تقاضا کمتر شود. ضمن اینکه در فاز یک باید قبرها را 
به صورت جداگانه ساخت، درحالى که قبور در فازهاى 2 و 

3 به صورت انبوه سازى است.
اختالف قیمت قبور چقدر است؟

قیمت قبور در فازها و قطعات مختلف متفاوت است، قیمت 
قبر براى پیش خرید بین 750 هزار تا 42 میلیون تومان 
و براى خاکسپارى بین 500 هزار تا 28 میلیون تومان و 
کم ترین قیمت قبر 500 هزار تومان است.  هزینه خدمات 
دفن شامل تغسیل، تکفین، تدفین و ... به مبلغ 1109000 

تومان است که در موقع خاکسپارى دریافت مى شود.
قیمت ارزان ترین قبر در باغ رضوان 

500 هزار تومان است؟

بله، اما این قیمت حتــى به اندازه هزینه هاى ســاخت 
قبر نیست و یارانه اى است که ســازمان آرامستان هاى 
شهردارى اصفهان پرداخت مى کند. در حال حاضر هزینه 
ساخت هر قبر نزدیک به 2/5 تا 3 میلیون تومان است، اما 
در قطعه 89 به قیمت 500 هزار تومان به فروش مى رسد، 
ضمن اینکه مصوبه اى در شوراى اسالمى شهر داریم که 
اگر متوفى تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى باشد و یا 
بضاعت مالى نداشته باشد و این مورد احراز شود، اقدامات 

حمایتى الزم در این خصوص اعمال مى شود.
آیا اختالف قیمت قبور به اختالف بین 

فازها دامن نمى زند؟
متأسفانه نه فقط در اصفهان که در تمام شهرها این نگاه 
وجود دارد، درحالى که همه مى دانیم اصل، اعمال انسان 
اســت و خداوند تقوا را عامل برترى دانسته است. البته 
قضاوت بیشتر مردم هم این نیست که اگر متوفى در قطعه 
یک دفن شود، انســان بهترى است، اما امیدوارم دیدگاه 
تعداد انگشت شمارى که هنوز درگیر ظواهر هستند تغییر 

کند و مشکالت ما هم کمتر شود.
ممکن است یک ســرى قبر در فاز 
یک رزرو شود تا با قیمت بیشترى به 

فروش برسد؟
در سال هاى گذشته یک سرى قبر بنا به دالیل متفاوت در 
فاز یک رزرو شده است، من نمى دانم چرا رزرو کردند، اما 
این قول را به مردم مى دهم که در این دوره هیچ قبرى را 
رزرو نمى کنیم و تمام قبور رزرو و یا قفل شده را احصا کرده 
و در اختیار مردم قرار مى دهیم. مثال اگر یک نفر سوال کند 
در قطعه 4 قبر دارید یا خیر صادقانه اعالم مى کنیم و هیچ 
فرقى ندارد چه کسى این ســوال را از ما بپرسد، قیمت ها 
مشخص و خدماتى که به شهروندان ارائه مى شود کامًال 

یکسان است.
چه آیتم هایى براى فروش قبر درنظر 

گرفته مى شود؟
همه آیتم ها در برگه فروش قبر مشخص شده است. اخیراً 
نیز آیتم قد و وزن اضافه شده و قطعه 66 براى افرادى در 
نظر گرفته شده که قد بلندتر و یا جثه بزرگى دارند. قیمت 
قبور هم تفاوتى نــدارد، اما پیش از ایــن آیتم قد و وزن 
در برگه فروش قبر وجود نداشــت که با پیگیرى یکى از 

شهروندان اضافه شد. 
نصب سنگ قبر به انتخاب شهروندان 
است یا براساس دستورالعمل خاصى 

است؟
انتخاب سنگ قبر در اختیار شهروندان است، اما شرایط 
و ضوابطى هم براى ســنگ قبور داریم، از جمله اینکه 
ابعاد سنگ قبر باید 120 در 60 و با ارتفاع یکسانى باشد. 
استانداردهاى سنگ قبر را در تعهدنامه ابتداى کار و اطالع 
رسانى هاى بعدى به مردم اعالم مى کنیم. یک سرى موارد 
نیز ممنوع اســت، از جمله اینکه اسماء الحسنى، اسامى 
متبرکه، تصاویر اشخاص و نمادهاى غیر مجاز نباید روى 
سنگ قبور حک شود، ســنگ ها نباید برآمدگى یا المان 
و اشکال خاصى داشته باشــند. اطراف قبور نباید چیزى 
اضافه شود، از جمله درخت، درختچه و یا المان و حصارى 
که برخى شهروندان اطراف قبور ایجاد مى کنند. در حال 
حاضر فضاى اطراف قبور در فاز 3 ساماندهى شده و در فاز 
1 و 2 نیز در حال انجام است، چون محل رفت و آمد مردم 
است و همه باید یک شکل باشد تا بى نظمى ایجاد نشود و 

باعث زحمت دیگران نشود.

پایان «رزرو قبر» در باغ رضوان 
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى: قیمت قبر براى پیش خرید 

بین 750 هزار تا 42 میلیون تومان است

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان این 
که بســته شــدن جریان زاینده رود دردآور است، 
گفت: تمدن اصفهان حول زاینده رود شکل گرفته 
است و پرآبى این رودخانه باعث نشاط مردم شهر 

مى شود.
محمد نورصالحى در پاســخ به این سوال که آیا 
اعتراضات کشاورزان یک هشدار براى مسئوالن 
بود، گفت: کشاورزان مى خواستند خواسته خود را 
شفاف تر بیان کنند، آنها صنف دارند و صنف آنها با 
دولت در حال مراوده و حرکت جهت حل مشکالت 
پیش آمده است، یک بخش از مشکالت فعًال حل 

شده است.
وى در خصوص نحوه مدیریــت آب در اصفهان 
گفت: ظرفیت دریاچه سد زاینده رود 1/5 میلیون 
مترمکعب آب اســت، اکنون آب دریاچه کم شده 
اســت و اولویت آب منطقه اى اصفهان در ابتدا به 
آب شرب ســپس به صنایع وابسته به آب که قطع 
آب یعنى تعطیلى این صنایع و اولویت سوم نیز به 
کشاورزى و محیط زیســت اختصاص داده شده 
است، البته در این اولویت بندى ها درباره بحث هاى 
زیســت محیطى و جارى بودن آب در زاینده رود 

نظراتى داریم و براى ما مهم است.

معاون تربیت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان اظهار کرد: بنا بر مصوبه جدید 
ستاد ملى مبارزه با کرونا، آموزش در مقاطع ابتدایى 
و پیش دبســتانى در شــهرهاى قرمز به صورت 
غیرحضورى درآمده اســت. همچنین مهدهاى 
کودك نیــز مانند دوره ابتدایى و پیش دبســتانى 
در شــهرهاى قرمز به مدت یک هفته تعطیل شد 
و چنانچــه این وضعیت ادامه پیــدا کند، تعطیلى 

تمدید مى شود.
آذرکیوان امیرپورافزود: با توجه به شــیوع سویه 
امیکرون و این مســئله که کودکان این رده سنى 
هنوز واکســینه نشــده اند، تاکید بر این است که 
این پایه تحصیلى تعطیل شــود. همچنین مقاطع 
ابتدایى شهرهاى قرمز تعطیل است و به صورت 

غیرحضورى فعالیت مى کنند.
امیرپــور ادامــه داد: تاکنون گزارشــى مبنى بر 
فوت دانش آموزان این رده ســنى نداشــته ایم؛ 
اما درباره ابتالء، مشــخصًا به دلیل اینکه بیشتر 
افراد جامعــه مبتال مى شــوند، بنابراین آن ها نیز 
مبتال شــده یا خواهند شــد، انتشــار آمار متقن 
در ایــن زمینه برعهده مرکز بهداشــت اســتان 

است.
معاون تربیت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش 
استان اصفهان، افزود: مدیران مدارس شهرهاى 
قرمز موظف هستند تا از حضور دانش آموزان داراى 
کوچک تریــن عالئم ســرماخوردگى جلوگیرى 
کنند و باید آموزش آن ها به صورت غیرحضورى 

دنبال شود.

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار اصفهان 
گفت: خروجى سد زاینده رود با اتمام توزیع 12 روزه 
آب براى کشاورزان شرق اصفهان امروز یکشنبه 

24 بهمن ماه کاهش مى یابد.
مهران زینلیان پاسخ به اینکه آیا پس از اتمام مهلت 
12 روزه توزیع آب براى کشــاورزان شرق، حفظ 
جریان حداقلى در زاینده رود امکان پذیر اســت؟ 
اظهار داشت: متأسفانه حجم مخزن سد زاینده رود 
اکنون به خط قرمز رسیده اســت و این امر امکان 

پذیر نیست.
او افزود: طبق مصوبه مقرر بــود که با اتمام توزیع 
آب براى کشــت پاییزه دوم کشــاورزان شرق، 

دریچه هاى سد 24 بهمن ماه بسته شود.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار اصفهان 
درباره نوبت بعدى رهاســازى آب در زاینده رود، 
ابراز داشت: رهاســازى مجدد بستگى به بارش ها 
دارد و کشاورزان در جلسات چهار جانبه با سازمان 
جهاد کشاورزى، صنف کشاورزان اصفهان، شرکت 
آب منطقه اى و استاندارى، اعالم خواهند کرد که 
چه زمانى براى آبیارى به آب نیاز دارند تا تصمیم 

گیرى شود.
زینلیان تصریح کرد: حجم مخزن ســد کم است 
اما امسال با پیش بینى هایى که درباره بارندگى ها 
شده اگر تا اردیبهشــت و خرداد بارش ها زیاد شود 
و حجم مخزن سد به مقدار قابل قبول برسد براى 

محیط زیست نیز مى توانیم آب رهاسازى کنیم.

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار اصفهان 
در پاسخ به این پرسش که چرا به رغم اعالم قبلى، 
فاز اضطرار سامانه دوم آبرسانى به اصفهان در دهه 
فجر بهره بردارى نشد؟ گفت: متأسفانه وزارت نیرو 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزى بودجه تخصیص 
ندادند و با وجود اینکه پیشرفت فاز اضطرار سامانه 
دوم آبرسانى تا دهه فجر ضرورى بود به دلیل نبود 

اعتبار به بهره بردارى نرسید.
در همین حال حســین وحیدا، عضو هیئت مدیره 
نظام صنفى کشــاورزان اصفهان هم اظهار کرد: 
در ساعت 10 صبح روز یکشــنبه بیست وچهارم 
بهمن ماه (امروز) دریچه هاى سد زاینده رود بسته 

خواهد شد.
وى افزود: هنــوز نمى توان گفت چــه میزان آب 
به دست کشاورزان رســیده و پس از بسته شدن 

دریچه هاى سد این میزان مشخص خواهد شد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 
گفت: در مدتى که آب براى کشاورزان رهاسازى 
شد، کشاورزان توانستند بخشى از زمین هاى خود 

را زیر کشت ببرند.
وحیدا، درباره رهاسازى آب در نوبت بعدى اضافه 
کرد: با توجه به میزان بارندگى که در پیش است، آب 
در نوبت بعدى در ایام نوروز رهاسازى مى شود. وى 
ادامه داد: البته اگر در ایام نوروز بارندگى ها مناسب 
باشد، زمین ها با همان آب باران آبیارى شده و آب با 

چند روز تأخیر بازگشایى خواهد شد.

بسته شدن جریان زاینده رود دردآور است

مهدهاى کودك  شهرهاى قرمز اصفهان 
یک هفته تعطیل شد

دور بعدى بازگشایى زاینده رود 
چه زمانى است؟

استان اصفهان از نظر کرونا در شرایط خوبى قرار ندارد 
و چیزى تا یکدست قرمز شدن نقشه کرونایى اصفهان 
باقى نمانده اســت. در حال حاضر 14 شهرستان از 22 
شهرستان تحت نظر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در 

وضعیت قرمز کرونایى قرار دارند.
در جدیدترین رنگ بندى کرونایى اســتان که دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان اعالم کرده، شهرســتان هاى 
اردســتان، اصفهان، بویین میاندشــت، خمینى شهر، 
خوانسار، دهاقان، سمیرم، شهرضا، فریدن، فریدونشهر، 
فالورجان، مبارکه، نایین و نطنز در وضعیت قرمز کرونایى 
قرار گرفته اند. رنگ بقیه شهرستان ها نارنجى است. در 

این رنگ بندى، کاشان و آران و بیدگل لحاظ نشده اند.
در همین حال سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: 31/53 درصد معادل کمتر از یک سوم از جمعیت 

این اســتان با مراجعه به مراکز واکسیناسیون، ُدز سوم 
واکسن کرونا را دریافت کرده  اند.

پژمان عقدك افزود: همچنین در این استان بیش از 75 
درصد موفق به دریافت دز دوم واکسن شده اند و این رقم 

براى دز اول به افزون بر 85 درصد رسیده است.
وى درباره آمار مبتالیان به کووید-19 اظهار داشت: در 
24 ساعت منتهى به روز شنبه 943 نفر دیگر در این استان 
به این بیمارى مبتال شدند که این تعداد از یک هزار و 927 

آزمایش نمونه گیرى بدست آمد.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان اضافه کرد: 
از این تعداد 173 نفر در مراکز درمانى بســترى شدند تا 
آمار کل بسترى شــدگان از ابتدا تاکنون به 194 هزار و 

273 نفر برسد.
عقدك تعداد فوت شدگان قطعى به دلیل کووید-19 در 
این مدت را 6 نفر اعالم کرد و افزود: شمار فوت شدگان از 

ابتدا تاکنون 11 هزار و 108 نفر بوده است.
وى خاطرنشان کرد: اکنون 155 بیمار در بخش مراقبت 

ویژه بیمارستان هاى این استان بسترى هستند.

14 شهرستان اصفهان قرمز شدند
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مجید مظفرى مدت هاســت در قاب تلویزیون دیده نمى شــود. 
آخرین همکارى او با تلویزیون به مجموعه «ایلدا» در ســال 

98 برمى گردد. 
مجید مظفرى در گفت وگویى با ایسنا که به بهانه سالروز 
تولــدش 22 بهمن ماه انجام شــد دربــاره  دالیل عدم 
حضورش در تلویزیون توضیــح داد: وضعیت تلویزیون 
به گونه اى شده و مشکالتى پیش مى آید که اگر آدم 
بیکار باشد بهتر اســت. اینکه مدتى است نیستم، 
دلیلش این است که متاســفانه تلویزیون بابت 
دستمزد هنرمندان مسوولیتى ندارد. من سال 98 
سریالى با عنوان «ایلدا» براى تلویزیون داشتم 
که با تهیه کننده قرارداد بستم و هنوز هم با من 
تسویه حساب نکرده اند! طبق قرارداد کامال 

حق با من است اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم.
مظفرى تصریح کرد: برخى از تهیه کنندگان کامال معنى 
و مفهوم تهیه کنندگى را بلد هستند ولى متاسفانه عده اى هم هستند 
که به این حرفه آشنایى ندارند و بیشتر واسطه هستند تا تهیه کننده. 
راستش بعد از «ایلدا» چندین پیشنهاد براى تلویزیون داشتم که 
خودم قبول نکردم. چرا مِن هنرمند باید وقت، عمر، تجربه ، سابقه و 
آبرویم را بگذارم و در سریالى بازى کنم که نتیجه اش این باشد که 

دو سال دنبال دستمزدم باشم؟
مظفرى در پى همین صحبت ها درباره اینکه در چنین شــرایطى 
چه پیشنهادى براى بهبود شرایط تلویزیون دارد؟ خاطرنشان کرد: 
سال هاست درباره این پیشنهادها صحبت شده اما متاسفانه نتیجه 
نداده است؛ پس چرا باید صحبت کنیم؟ یکسرى مشکالت تلویزیون 
بنیادى هستند و سال هاست وجود دارند و خیلى درباره اش حرف 
زدیم، متاسفانه نتیجه اى نداشته و اگر تکرار کنیم جز اینکه خودمان 

را خسته و کوچک کنیم هیچ فایده اى ندارد.
بازیگر مجموع  هاى تلویزیونى «تا صبح»، «خانه اى در تاریکى»، 
«میلیاردر» و «انقالب زیبا» در عین حال بزرگ ترین معضل این 
روزهاى تلویزیون را حضور تهیه کنندگان نابلد در صداوسیما عنوان 
کرد و گفت: بــه نظرم بزرگترین معضل تلویزیون این اســت که 
یکسرى تهیه کنندگانى حضور دارند که اصًال تهیه کننده نیستند. 
تهیه کننده تلویزیون معنى و مفهوم خــودش را دارد. تهیه کننده 
واقعى اولین کارى که مى کند این است که حامى نوشته اى است که 
در دست دارد و باید سعى کند در کارش از افراد حرفه اى و با تجربه 
استفاده کند و در عین حال مقابل سانسورها بایستد و از خودش و 
کارش دفاع کند. متاســفانه بحث سانسورها و نگاه هاى شخصى 
مدیران تلویزیون جالب نیســت. وقتى مدیرى تغییر مى کند، من 
خودم شخصاً مى ایستم ببینم عکس العمل ها و کارها چطور است؛ 

اینکه هدف مسووالن چیست، بعد آدم تصمیم بگیرد در تلویزیون 
کار بکند یا خیر؟

این هنرمند صراحتا بیان کرد: تلویزیون خانه ما نیست. تلویزیون 
خانه افرادى اســت که هر چهار پنج سال یک بار عوض مى شوند، 
پس نمى تواند خانه ما باشد! تهیه کننده اى که کارش را بلد نیست و 
فقط واسطه مى شود و براى تلویزیون کار مى گیرد، یا اینکه تلویزیون 
قسط هایش را نمى دهد و دستمزد بازیگران را هم به موقع پرداخت 
نمى کند، تهیه کننده نیست. جالب است وقتى ما به تلویزیون رجوع 
مى کنیم، مى گوید: شما با تهیه کننده قرارداد دارید، با ما که قرارداد 
ندارید! متاسفانه مسووالن تلویزیون هم از چنین تهیه کنندگانى 

دفاع مى کنند.
مجید مظفرى که چندى قبل در مجموعه «شب هاى مافیا» شبکه 
نمایش خانگى حضور داشت، در پایان صحبت هایش درباره اینکه 
فضاى پلتفرم ها را چطور مى بیند؟ خاطرنشــان کرد: دردسرهاى 
شبکه  نمایش خانگى خیلى کمتر است و آدم مى داند با تهیه کنندگانى 
در ارتباط است که وظایف خودشــان را مى دانند، بنابراین خیلى 
راحت تر کار مى کنیم. اخیرا یکى دو پیشنهاد براى شبکه نمایش 
خانگى داشتم که بنا به دالیلى قبول نکردم. من در «نهنگ آبى» 
هم حضور داشتم. به تازگى هم دوباره یکى دو پیشنهاد براى این 

شبکه داشتم که قرار است همین روزها تصمیم بگیرم.

مجید مظفرى: 
تلویزیون خانه من نیست!

از سریال 
«زیرخاکى» چه خبر؟

 مهمترین فیلم 
ابرقهرمانى سینما 

در سال 2022

عوامل سریال «زیرخاکى» این روزها در شهرك 
سینمایى غزالى، در حال ثبت سکانس هایى از این 

مجموعه هستند.
این ســریال بــه کارگردانــى جلیل ســامان و 
تهیه کنندگى رضــا نصیرى نیا، ایــن روزها و در 
شرایط دشوار شیوع ســویه جدید کرونا در کشور، 
ضبط صحنه هاى مربوط به فصل سوم را پشت سر 
مى گذارد. تاکنون حدود 70 درصد از این مجموعه 
تصویربردارى شده اســت و تمام بازیگران اصلى 

مقابل دوربین رفته اند.
پنجشنبه 21 بهمن ماه ســکانس هاى مربوط به 
قسمت یازدهم از سریال «زیرخاکى» با بازى ژاله 
صامتى و رایان سرلک، در لوکیشن خیابان انقالب 
تصویربردارى شد. در این ســکانس ها حوادثى از 
ســریال مربوط به اواخر دهه  50  و اوایل دهه  60 

روایت شد.
جلیل ســامان پس از ساخت ســه گانه «ارمغان 
تاریکى»، «پروانه» و «نفس» هر سه براى شبکه 
سه ســیما با موضوع انقالب و حوادث پس از آن 
سراغ ساخت سریال «زیرخاکى» رفت و نخستین 
بار این مجموعه در رمضان سال 1399 پخش شد. 
فصل دوم «زیرخاکى» خرداد ماه امسال روى آنتن 
رفت و بر اســاس پیش بینى هاى اولیه سرى سوم 
«زیرخاکى» به عنوان ســریال نوروزى تلویزیون 

براى شبکه یک در نظر گرفته شده است.
فصل دوم «زیرخاکى» با به اسارت رسیدن فریبرز 
و ناصرى به دســت نیروهاى بعثــى در جبهه به 

پایان رسید.
پژمان جمشــیدى، ژاله صامتى، نادر فالح، گیتى 
قاســمى، پیام احمدى نیا، اکبر رحمتى، خســرو 
احمدى، اصغر نقــى زاده، ایرج ســنجرى، مریم 
سرمدى، مهرى آل آقا، حسین عقدایى، عبدالحمیم 
تقلبى، افشین طایى، رایان سرلک با حضور هومن 
برق نورد و هنرمندى نسرین نصرتى بازیگران این 

سریال هستند. 

فیلم سینمایى «بتمن» به کارگردانى «مت ریوز» 
از 4 مارچ 2022 مصادف با 13 اســفند 1400 در 
سینما ها و HBO Max اکران خواهد شد. این فیلم 
بدون شک مهمترین فیلم ابرقهرمانى سال جارى 

میالدى محسوب مى شود. 
رابرت پتینســون در فیلم ســینمایى «تنت» به 
کارگردانى «کریســتوفر نوالن» به ایفاى نقش 
پرداخته بود، فیلمى که جزو اولین آثار اکران جهانى 
پس از بازگشایى سالنهاى سینما بود و توانست در 

اولین هفته از اکران پنجاه میلیون دالر بفروشد. 
پتینسون در ســال 2010 به عنوان یکى از 100 
نفرتاثیر گذار جهان در مجلــه TIME نامگذارى 
شــد و همچنین در همان ســال، به عنوان یکى 
از قدرتمندترین افراد مشــهور در فوربز مشــهور 

شناخته شد.
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مجید مظفرى مدت هاســت
آخرین همکارى او با تلوی

98 برمى گردد. 
مجید مظفرى در گفت
2تولــدش 22 بهمن
حضورش در تلویز
به گونه اى شده
بیکار باشد به
دلیلشاین
دستمزد ه
سریالىب
که با ته
تسویه

حق با من
مظفرى تصریحک
و مفهوم تهیه کنندگى را بلد ه
که به این حرفه آشنایى ندارند
راستش بعد از «ایلدا» چندین
خودم قبول نکردم. چرا مِن ه
آبرویم را بگذارم و در سریالى

«شیشلیک» براى اکران 
نوروزى مجوز مى گیرد؟

الله مرزبان: 

حضور در «نگهبان شب» اتفاق بزرگى برایم بود 
فیلم «شیشلیک» به کارگردانى محمدحســین مهدویان متقاضى اکران 
نوروزى 1401 شد اما گفته مى شــود، این فیلم هم با وجود داشتن پروانه 

نمایش باید از فیلتر مدیران جدید سازمان سینمایى بگذرد. 
محمد حسین مهدویان که امسال فیلم «بازنده» را در جشنواره فجر داشت، 
سال قبل با فیلم «شیشلیک» در این رویداد شرکت کرده بود و گفته مى شد 
پیش از جشنواره فجر چهلم و در پاییز1400 براى اکران آن آمادگى وجود 

داشت.
این فیلم با بازى رضا عطاران و پژمان جمشیدى یکى از فیلم هایى نام برده 
مى شد که براى رونق گیشه سینما کمک کننده است و حاال پس از یک سال 
محمد شایسته، مدیر دفتر پخش «شایسته فیلم» به ایسنا مى گوید که براى 

اکران نوروزى این فیلم آماده و متقاضى است. 
چند روز قبل شوراى صنفى نمایش اعالم کرد، فیلم هاى متقاضى اکران 
نوروزى درخواست خود را اعالم کنند اما نکته اى که درباره شیشلیک وجود 
دارد این اســت که این فیلم با وجود دریافت مجوز از شوراى قبلى پروانه 
نمایش در شهریور ماه امســال، باید در شوراى جدید هم بازبینى شود و در 
صورت تایید روانه اکران شود،  که فعال مشخص نیست آیا سرنوشت آن مثل 

«چپ راست» مى شود یا دیگر فیلم هاى مجوزدارى که تایید شدند. 
«شیشلیک» نوشته امیر مهدى ژوله و به تهیه کنندگى محمدرضا منصورى 
اولین کمدى مهدویان با نگاهى انتقادى به مسائل اجتماعى است که رضا 
عطاران، پژمان جمشیدى، جمشید هاشم پور، ژاله صامتى، وحید رهبانى، 

مه لقا باقرى و عباس جمشیدى در آن بازى کرده اند. 
این فیلم به گفته کارگردانش در جشــنواره فجر دچار ممیزى هاى فراوان 
شد و مهدویان ابراز امیدوارى کرده بود که این ممیزى ها در اکران عمومى 

بیشتر نشود. 
 

بازیگر فیلم «نگهبان شــب» گفــت: صادقانه 
مى گویم همین که نامزد سیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر شده ام خوشحال هستم، اینکه در این 
فیلم حضور داشتم برایم اتفاقى بزرگ است، کار 
با این کارگردان بزرگ و این تیم منسجم بهترین 

جایزه است. 
الله مرزبان پیرامون ایفاى نقش در فیلم «نگهبان 
شب» گفت: این نقش و این فیلم براى من تجربه 
بزرگ و عجیبى است، در ابتدا قرار بود این کاراکتر 
با زبان اشاره صحبت کند و حتى بیش از یک ماه 
زبان اشــاره تمرین کردیم و آماده ایفاى نقش به 

این شکل بودم. 
وى در همین راســتا ادامه داد: پــس از گفتگو با 
کارگردان و تمرینات به این نتیجه رسیدیم که این 
کاراکتر کم شنوا باشد. البته در آثار رضا میرکریمى 
قاعده بر این اســت که بازیها یک دست باشد، به 
همین دلیل بازى با زبان اشاره اور اکت محسوب مى شد و به طور کلى به شیوه کارگردانى رضا میرکریمى نمى خورد. به 

همین دلیل در نهایت تصمیم گرفتیم به جاى ناشنوا این کاراکتر را نیمه شنوا انتخاب کنیم.
بازیگر فیلم سینمایى «نگهبان شب» در همین رابطه ادامه داد: البته این را بگویم که در رسیدن به این نقش مربى داشتم 
و کمک هاى فراوانى از وى گرفتم، مربى من براى اجراى درست یک کم شنوا خودش ناشنوا است و به واقع دوست عزیز 
من است، در کنار وى رضا میرکریمى در رسیدن به این کاراکتر و هدایت درست آن مرا یارى فراوانى کرد که هیچوقت آن 

را فراموش نمى کنم. 
نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن چهلمین جشنواره فیلم فجر خاطرنشان کرد: فکر مى کنم این فیلم در اکران 

عمومى هم با اقبال عمومى روبرو خواهد شد. شخصا به اکران این فیلم امیدوارم.

بهروز افخمى اعالم کرد که ترجیح مى دهد فیلم "فرزند صبح" که آن را خیلى دوست 
دارد، آخرین اثرش در سینما باشد و در اوج خداحافظى کند.

افخمى یک بار اعالم کرد که مى خواهد خداحافظــى کند اما دوباره در گفت وگویى 
با یکى از رســانه ها اعالم کرد که به طور کامل از ساخت اثر هنرى کنار نرفته است و 
تهیه کنندگى و کارگردانى سریال را کنار نمى گذارد؛ فقط کارگردانى سینما را در ایران 

ادامه نمى دهد چون سینما دیگر نمى تواند هیجان انگیز و دوران ساز باشد.
افخمى در برنامه «شب نشینى» شــبکه جام جم این حرف را دوباره تکرار کرد و این گونه 
گفت: من عالقه زیادى به ســینما داشــتم و وقت زیادى را صرف خواندن و شرکت 
در کالس هاى آموزش فیلمســازى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و 
فیلمســازى آماتور کردم. فیلم «فرزند صبح» آماده پخش است و براى 
پخش خارجى آن کمى کار داریم. مــن ترجیح مى دهم این فیلم 
آخرین کارگردانى من در بخش سینمایى باشد، زیرا خیلى این 
فیلم را دوست دارم و مى خواهم به قولى در اوج خداحافظى کنم.

او تاکنون فیلم هاى روباه، آذر، شهدخت، پرویز و دیگران، این 
خانه من نیست (فراموش خانه)، سن پترزبورگ، فرزند صبح، 
گاوخونى، شوکران، جهان پهلوان تختى، عقرب، روز شیطان، 
روز فرشته، عروس، تفنگ هاى سحرگاه را براى سینماى ایران 

کارگردانى کرده است.
چندى پیش صحبت هاى بهروز افخمى درباره انتخاب فیلم ها و 
هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر، حواشِى زیادى در فضاى رسانه 
داشت. حتى اظهارنظر او درباره سریال «رعد و برق» و پخش آن و 
همچنین فیلم «فرزند صبح» در سینما که کار به اعالم خداحافظى 

آقاى کارگردان کشیده شد هم خبرساز شده است. 

بهروز افخمى:

 در اوج خداحافظى مى کنم
همایون ارشادى:

بازیگر شدن فرمول ثابتى ندارد
ت بهروز افخمى اعالم کرد که
دارد، آخرین اثرش در سینما ب
افخمى یک بار اعالم کرد که
با یکى از رســانه ها اعالم کر
تهیه کنندگى و کارگردانى سر
ادامه نمى دهد چون سینما دیگر
افخمى در برنامه «شب نشینى»ش
گفت: من عالقه زیادى به سـ
در کالس هاى آموزش فی
فیلمســازى آما
پخش خار
آخرین
فیلم را
او تاکن
خانه م
گاوخو
روز فرش
کارگردا
چندىپ
هیئت انت
داشت. ح
همچنین
آقاى کارگ

 در اوج خ
 امسال در چهلمین جشنواره فیلم فجر، بازیگران زیادى بودند که دو یا ســه فیلم در جشنواره داشتند و بیش از یک بار آنها را روى پرده 
سینماها دیدیم. یکى از این هنرپیشه ها همایون ارشادى بود، بازیگر با سابقه کشورمان که امسال با دو فیلم «ماهان» و «شهرك» در 
جشنواره حضور داشت. فیلم «ماهان» که حرف و حدیث ها و حواشى زیادى داشت و همه نسبت به حضور آن در جشنواره نقد داشتند و 

«شهرك» نیز با وجود ایده جذابى که داشت، اما نسخه نهایى آن ضعف هاى زیادى داشت.
همایون ارشادى تنها نقطه مشترك این دو اثر است، بازیگرى که در کارنامه هنرى اش با فیلمسازهاى بزرگى مرحوم عباس کیارستمى و 
داریوش مهرجویى کار کرده و یکى از هنرپیشه هاى بین المللى کشورمان است. او حاال با دو کارگردان جوان، که تجربه هاى اول (حمید 

شاه حاتمى) و دوم (على حضرتى) فیلمسازیشان است همکارى کرده و در هر دو اثر نقش هاى کوتاه و نسبتا ساده اى را بازى مى کند. 
وى درباره سوژه جذاب این فیلم که به نوعى درخصوص مراحل تبدیل شدن به یک بازیگر است، اظهار کرد: البته که بازیگر 

شدن شبیه به آنچه که در فیلم «شهرك» مى بینیم نیست و نمى توان گفت که فرمول بازیگرى چنین چیزى است. اما فیلم 
«شهرك» نشان مى دهد بازیگران براى اینکه به نقش ها نزدیک شوند، از ابتدا باید چه مراحلى را پشت سر بگذارند.

وى افزود: ما در این اثر مى بینیم که بازیگران چطور از واقعیت به رویاهایشان مى رسند، وگرنه بازیگر شدن فرمول 
ثابتى ندارد و نمى توان گفت شما اگر فالن کار را انجام دهید، بازیگر مى شوید.

ارشادى در رابطه با انتخاب نقش هایش در دو فیلمى که امسال در جشنواره به نمایش درآمد، گفت: این سوال که 
چرا نقشى را پذیرفتید، تاحدودى کلیشه اى و تکرارى است، من دالیل خودم را براى انتخاب بازى در هر فیلم دارم 
و در هر اثر نکات متفاوتى وجود دارد که باعث انتخاب یک نقش مى شود. هرکدام از این دو فیلم هم ویژگى هایى 

داشتند که باعث شدند من بازى در آنها را بپذیرم.
این بازیگر باسابقه درخصوص انتقادات فراوانى که نسبت به فیلم «ماهان» مطرح شد و واکنش منفى اکثر 

منتقدان و اهالى رسانه به این فیلم نیز این نقدها را ســلیقه اى خواند و عنوان کرد: وقتى بحث سلیقه مطرح 
مى شود، هیچ فرمول ثابتى براى آثار هنرى وجود ندارد و شما نمى توانید بگویید چون منتقدان و خبرنگاران 

فیلم را دوست نداشتند، پس فیلم خوبى نیست.
وى ادامه داد: «ماهان» هم فیلمى اســت که با وجود تمام این حرف و حدیث ها باالخره مخاطب خود را پیدا 

خواهد کرد، ممکن است این مخاطب تعداد زیادى نباشد اما حتما تماشاگر خودش را خواهد داشت. چون هر فیلمى 
مخاطب خود را دارد، حاال یک اثر کمتر و یک اثر بیشتر.

رد
را روى پرده و بیش ازیک بار آنها

و فیلم «ماهان» و «شهرك» در 
ضور آن در جشنواره نقد داشتند و 

زرگى مرحوم عباس کیارستمى و 
 جوان، که تجربه هاى اول (حمید 

سبتا ساده اى را بازى مى کند. 
البته که بازیگر هار کرد:

یزى است. اما فیلم 
ت سر بگذارند.

 شدن فرمول 

ن سوال که 
 فیلم دارم 
ى هایى 

ى اکثر 
 مطرح 
نگاران 

ود را پیدا 
ن هر فیلمى 
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در ادامه فعالیت هاى نقل و انتقاالتى تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پنجره زمستانى براى تقویت 
تیم در نیم فصل دوم و حساس پیش رو، سبزپوشان اصفهان به سراغ یک بازیکن دیگر از خراسان 
رفتند و حسام پورهاشم مدافع چپ 25 ساله سابق تیم هاى گل گهر و پدیده را با قرارداد رسمى به 
مدت یک ونیم فصل به خدمت گرفتند. پورهاشم توانایى بازى در پست هاى دفاع چپ و وینگر 
چپ را دارا است. وى پس از حضور پنج ساله در گل گهر سیرجان و صعود به لیگ برتر با این تیم، دو 
فصلى بود که در تیم فوتبال پدیده خراسان توپ مى زد و سرانجام در روزهاى تیره و تاریک مشهد 
از این تیم جدا شد و به اصفهان آمد تا در جمع ذوبى ها قرار بگیرد. گفتگوى «ایمنا» با مدافع جدید 

گاندوها را مى خوانید.
از تیم پدیده بگویید؛ شرایط خوبى ندارد و شما هم در نهایت از این 

تیم جدا شدید.
در پدیده، اول فصل را خیلى بد آغاز کردیم؛ پنجره نقل و انتقاالتى تیم بسته بود و مشکالت مدیریتى 
هم به آن اضافه شده بود. شرایط خوب پیش نمى رفت و به یک باره تیم از هم پاشید و من در نهایت 

تصمیم گرفتم نیم فصل از پدیده جدا شوم. براى تیم خوب پدیده آرزوى موفقیت مى کنم.
چه شد که به ذوب آهن آمدید؟

با آغاز پنجره نقل و انتقاالتى زمستانى مهدى تارتار با مدیر برنامه هاى من در خصوص پیوستنم به 
ذوب آهن صحبت کرد و من هم این موضوع را با باشگاه در میان گذاشتم و به صورت توافقى با فسخ 
قرارداد از پدیده جدا شدم؛ ذوب آهن نیز براى فسخ قرارداد از طریق هزینه هاى مالى همکارى کرد 

و در نهایت به مدت یک ونیم فصل به ذوب آهن پیوستم.
چرا ذوب آهن را انتخاب کردید؟

از دو باشگاه دیگر نیز پیشنهاد داشتم؛ اما ذوب آهن یک تیم با اصالت و قدیمى است و سعادت هر 
بازیکنى است که در شهر اصفهان و این تیم بازى کند. شاید هواداران ذوب آهن اندازه سرخابى ها 

نباشند اما پرشور و عاشق هستند.
در چند فصل اخیر ذوب آهن از روزهاى اوج خود فاصله گرفته است؛ 

فکر مى کنید این تیم چه زمانى به اوج برمى گردد؟
در این مدت شرایط را لمس نکرده ام، نمى دانم مشکل از کجا بوده و نمى توانم نظر خاصى در این 
رابطه بدهم؛ اما قبول کردم که در این وضعیت به ذوب آهن بیایم و تا جایى که مى توانم به این تیم 
کمک کنم، چون جایگاه ذوب آهن با این هواداران و در شهر فوتبالى اصفهان، اینجاى جدول نیست . 

باید کمک کنیم تا ذوب آهن جایگاه واقعى خود را هرچه زودتر به دست بیاورد.
از زمان ملحق شــدنتان به ذوب آهن، نظرتان در رابطه با این تیم 

چیست؟
چند روزى است که با ذوب آهن تمرین مى کنم. قرار شده مدیران حمایت کنند و تیم ذوب آهن خیلى 
زودتر به اوج برگردد. این تیم، بازیکنان خوبى در اختیار دارد و در نیم فصل دوم مهره هاى مناسبى 
جذب کرده ، ضمن اینکه تارتار هم مربى جوان و با دانشى است و بازیکنانش را به خوبى مى فهمد. 

یکى دیگر از دالیل حضورم در ذوب آهن مهدى تارتار بود.

هفته هفدهم رقابت هــاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس که از دیروز آغاز شــده بــود  امروز 
یک شــنبه 24 بهمن ماه به اتمام مى رســد و در 
حســاس ترین بازى هفته، ذوب آهن در ورزشگاه 

آزادى به مصاف تیم استقالل خواهد رفت.
نیم فصــل دوم رقابت هاى لیگ برتــر که بعد از 
برگزارى هفته شانزدهم با تعطیلى 20 روزه مواجه 
شــده بود، از دیروز با برگزارى مســابقات هفته 
هفدهم آغاز شــد و امروز در ادامه این رقابت ها 
ذوب آهن در حســاس ترین بازى هفتــه باید به 
مصاف اســتقالل تهران برود. دیدارى سخت و 
حساس که نتیجه آن عالوه بر 2 تیم برگزار کننده، 
براى تیم هاى پرســپولیس و سپاهان نیز اهمیت 
باالیى دارد و مى تواند معــادالت قهرمانى را وارد 

فاز تازه اى کند.
تعطیالت زمستانه لیگ را مى شد فرصت طالیى 
سبزپوشان اصفهانى براى شروع دوباره دانست، 
اما نقل و انتقاالت ذوبى ها در نیم فصل بسیارى 
از دوســتداران این تیم را دچار تردید کرده است. 
ذوبى ها فصل را با تارتار آغاز کرده و سعى داشتند 
تا تغییرات گســترده در ترکیــب ذوب آهن تیم 
قدرتمندى راهى مســابقات کننــد و به روزهاى 
اوج شــان بازگردند اما در عمل موفــق نبوده و 
نیم فصل ضعیفى را پشــت سر گذاشتند. با شروع 
تعطیالت نیم فصل چند مهــره مؤثر ذوب آهن از 
جمله گردان و جهانى از این تیم جدا شدند؛ با این 
حال، ذوبى ها در فصل نقل و انتقاالت چندان هم 
بیکار نبوده و سعید باقرپسند، آشورى، درویشى، 
صادقى و پورهاشــم به خدمت گرفتند و با جذب 
پنج بازیکن فعالیت خود در نقل و انتقاالت زمستانه 

را به پایان رساندند تا آماده شروع رقابت ها شوند.
ذوب آهن در شروع مجدد رقابت هاى نیم فصل دوم 
باید به مصاف صدرنشین فعلى لیگ برود؛ دیدارى 

نفسگیر و حساس که با در نظر گرفتن تأثیر نتیجه 
آن روى معادالت قهرمانى قابلیت تبدیل شدن به 
یکى از جذاب ترین دیدارهاى هفته هفدهم را دارد 

و مى تواند تبدیل به دوئلى تمام عیار شود.
ذوب آهن در شــرایطى آماده این دیدار حساس 
مى شــود که در پایــان هفته شــانزدهم بازى با 
صنعت نفت را با نتیجه یک بر صفر واگذار نمود تا 
رقابت هاى نیم فصل را با شکست به اتمام برساند. 
ذوب آهن در 16 هفته گذشته 5 برد، 3 تساوى و 8 
شکست به دست آورده و با اندوختن 18 امتیاز در 

رده یازدهم جدول قرار دارد.
در آن سو استقالل هفته گذشته بازى عقب افتاده 
خود از هفته شانزدهم را برگزار کرده و تیم هوادار را 
با نتیجه 2 بر یک شکست داد تا نیم فصل دوم را با 
پیروزى شروع کند. شاگردان مجیدى از 16 بازى 
قبلى خود 11 برد و 5 تساوى به دست آورده اند و با 
اندوختن 38 امتیاز تنها تیم بدون شکست لیگ به 
شمار مى آیند و در صدر جدول ایستاده اند. استقالل 
با نزدیک ترین تعقیب کننده خود، پرسپولیس 3 
امتیاز اختالف دارد و براى حفظ صدر جدول باید از 

سد ذوب آهن بگذرد.
سبزپوشان اصفهانى براى بازگشت مجدد به لیگ 
و حفظ روند موفقیت هایشان به 3 امتیاز این دیدار 
نیاز مبرمى دارند اما این اتفاق چندان هم ســاده 
نیست. شاگردان تارتار در بازى امروز باید به مصاف 
تیمى بروند که تاکنون باختى نداشته و بهترین خط 
حمله لیگ را در اختیار دارد. ذوب آهن در شرایطى 
آماده مصاف استقالل مى شود که در فاز هجومى 
تضعیف شده و بهترین گلزن خود در این فصل را 
از دست داده است و شرایط فنى بازیکنان تازه وارد 
این تیم نیز هنوز مشــخص نیست. در فاز دفاعى 
ذوبى ها از شــرایط خوبى برخوردار بوده و دست 

تارتار را براى چیدن ترکیب دلخواهش باز است.

در آن سو استقالل تیم پرقدرت و باکیفیتى است 
که در فصل جارى هزینه هاى زیادى را انجام داده و 
ستاره هاى گرانقیمتى مانند یامگا، ژستد، مطهرى، 
مهدى پور و نیک نفس را در اختیار دارد. استقالل 
تیم بســیار پر مهره اى اســت که در هر پست از 
حداقل 2 بازیکن آماده بهره مى گیرد، نکته اى که 
به فرهاد مجیدى اجازه چیدن ترکیب هاى مختلف 
را داده و دست او را براى اعمال تنوع تاکتیکى باز 

مى گذارد.
تیم مجیدى در فاز هجومى تیم خطرناکى است 
و مهاجمان زهردار و فرصت طلبى در اختیار دارد؛ 
استقالل با 26 گل زده خطرناك ترین خط حمله 
لیگ را در اختیــار دارد؛ با این حــال، برگ برنده 
صدرنشین فعلى لیگ، بدون شک خط میانى اش 
است. حضور ستاره هاى پرآوازه و تنوع هافبک هاى 
استقالل، آبى پوشــان تهران را در این خط بسیار 
قدرتمند کرده و بدون شک در تعیین سرنوشت این 
دیدار نقش بسیار مؤثرى دارند. شاگردان مجیدى 
در فاز دفاعى نیز پرقدرت ظاهر شده اند و با دریافت 

6 گل بهترین خط دفاعى لیگ را در اختیار دارند.
تقابل ذوب آهن و استقالل را مى توان بازى انگیزه 
و روحیه دانست. آبى پوشان قصد دارند با پیروزى در 
این دیدار، فاصله خود را با سایر مدعیان، مخصوصًا 
پرســپولیس حفظ کنند و ذوبى ها نیز براى بهبود 
جایگاه شان به 3 امتیاز این دیدار نیاز وافرى دارند و 
همین نکته مى تواند این دیدار را تبدیل به یکى از 
جذاب ترین بازى هاى هفته کند. بدون شک تیمى 
مى تواند در بازى امروز موفق باشد که از توان روحى 
و روانى باالترى برخوردار بــوده و بازیکنانش از 
تمرکز بهترى برخوردار باشند. چیزى که مشخص 
اســت هر دو تیم در این دیدار براى برد به میدان 
خواهند آمد. باید منتظر ماند و دید اندیشــه هاى 

کدام یک پیروز میدان خواهد شد.

ذوب آهن- استقالل، امروز در آزادى

رؤیاى شیرین «فرهاد»
 تلخ مى شود؟

مدافع جدید گاندوها:
سعادت هر بازیکنى است که براى ذوب آهن بازى کند

ستاره تیم ملى ایران هفته گذشــته راهى آلمان شد تا به 
صورت رســمى کارش را با بایرلورکوزن در بوندس لیگا 
آغاز کند. طبق اعالم سرمربى لورکوزن، سردار آزمون نیاز 
به چهار هفته ریکاورى دارد تا دوران مصدومیتش را پشت 
سربگذارد. آزمون تمرینات انفرادى اش را در زمین چمن 
آغاز کرد. باشگاه بایرلورکوزن واکنش جالبى به بازگشت 
سردار آزمون به زمین تمرین داشت و نوشت: «این حسى 
اســت که وقتى ســرانجام در زمین تمریــن حضور پیدا 
مى کنى.» توییتر رسمى این باشگاه با انتشار تصویر شادى 
از سردار آزمون در زمین تمرین اعالم کرد. ستاره ایرانى 
این روزها در حال ریکاورى کامل است تا بتواند براى ماه 

آینده با پیراهن لورکوزن وارد زمین بازى شود.

على آل کثیر با امضاى قــراردادى بــه آلومینیوم اراك 
پیوست. مهاجم نســاجى مازندران پس از جدایى از جمع 
قرمزهاى قائمشهرى راهى اراك شــد تا در ادامه فصل 

شاگرد رسول خطیبى شود.

توییت لورکوزن
 براى آزمون

آل کثیر شاگرد خطیبى شد

02

تیم نساجى مازندران یک بازیکن جدید را به خدمت گرفت. 
علیرضا منظمى، مهاجم تیم ملى امید و ســابق ذوب آهن 
طى توافقى با ایزد سیف ا... پور مدیرعامل باشگاه نساجى 
مازندران، به جمع شاگردان ســاکت الهامى پیوست و در 
ادامه فصل بیست و یکم لیگ برتر نماینده شمال کشور را 

یارى خواهد کرد.

مهاجم سابق
 گاندوها در نساجى

01

03

شنیده شده که در مســابقات پیش رو لیگ قهرمانان آسیا 
با تغییراتى روبه رو خواهیم بود. اولین و مهمترین تغییر در 
فرمت پیش رو که به شدت به ضرر باشگاه هاى کشورمان 
اســت احتمال رقابت باشگاه هاى شــرق و غرب آسیا از 
مراحل حذفى است و با توجه به قدرت تیم هاى باشگاهى 
شرق آســیا رقابت براى غربى ها سخت خواهد شد. نکته 
دیگر اینکه فرمول اســتفاده از بازیکنان خارجى در لیگ 
قهرمانان آسیا 2022 به شکل 1+5 خواهد شد؛ یعنى هر 
تیم مى تواند با 5 بازیکن خارجى و یک آسیایى وارد زمین 
بازى شود. این قانون هم به ضرر نمایندگان ایران است و 

بیشترین منفعت را از این قانون عربستان مى برد.

شــباب االهلى در هفته پانزدهم لیگ امارات در حالى که 
نوراللهى و قائدى را در ترکیب اصلى خود داشــت مهمان 
عجمان بود که این بازى با تســاوى یک بر یک به پایان 
رسید. االهلى در نیمه نخست با یک گل شکست خورد اما 
در نیمه دوم توانست گل تساوى را به ثمر رساند. نوراللهى 
روى پاسى که قائدى داد توانســت تک گل االهلى را به 

ثمر رساند.

همه چیز به ضرر ایرانى ها

درخشش زوج ایرانى
 در امارات

04

05

سرمربى سپاهان درباره عملکرد تیم در فصل نقل و انتقاالت گفت: بازیکنانى که 
جذب کردیم را قبال مى شناختیم و روى آن ها تحقیق هم کردیم. در کنار تیم هستند 

و اگر نیاز باشــد به تیم کمک مى کنند. براى این که بازیکنى از ما جدا شد، بازیکن 
گرفتیم. نمى خواهیم تغییرات زیادى داشــته باشــیم و باید ثبات مان را بیشتر 

حفظ کنیم. خرید دیگرى نیاز نداریم. ما براى این که بازیکن از ما جدا شد، 
سعى کردیم بازیکن جذب کنیم و به جز این مسئله چندان نمى خواستیم 

تغییرات پیچیده اى داشته باشیم. قبلش هم با باشگاه صحبت کرده 
بودم که تا کسى جدا نشود، بازیکنى جذب نکنیم. خرید دیگرى 

نیاز نداریم و با همین نفرات ادامه مى دهیم.
محرم نویدکیا اضافه کرد: ما در خیلى از آمارها بهترین تیم 
ایران بودیم اما بخاطر آمار به مــا امتیاز نمى دهند. باید با 
واقعیت ها زندگى کنیم و از شانس هایمان بیشتر استفاده 

کنیم. همانقدر که کمترین شانس را به حریفان دادیم اما گل هایى 
خوردیم که بازى را از دســت دادیم. در تعطیالت سعى کردیم به تیم 
کمک کنیم. در نیم فصل اول شاید بچه هاى  ما دلشان مى خواست 
زودتر گل بزنند و روى آن ها فشار بود. همین مسئله باعث شد سپاهان 

نتواند نتایج دلخواه را کسب کند.

این احتمال وجود دارد که سردار آزمون در دو بازى بعدى تیم ملى هم 
غایب باشد.

در شــرایطى که مهدى طارمى بعد از حل سوتفاهمش با دراگان 
اسکوچیچ، دوباره به اردوى تیم ملى دعوت شده بود، چند اتفاق 
دست به دست هم داد تا سردار آزمون نتواند خودش را براى 

دو بازى مقابل عراق و امارات به تهران برساند تا باز هم 
خبرى از زوج محبوب هواداران تیم ملى در خط حمله 

تیم دراگان اسکوچیچ نباشد.
حاال هم به نظر مى رسد که باز هم آزمون و طارمى 

نتوانند کنار هم بازى کنند.
داســتان از ایــن قرار اســت که ســرمربى 
بایرلورکــوزن اعــالم کرده آزمــون به دلیل 

مصدومیتى که داشته، تا یک ماه دیگر امکان حضور 
در تمرینات گروهى تیمش را نخواهد داشت.

مهاجم جدید لورکوزن در بهترین حالت، احتماال از اواسط 
اسفند امکان حضور در تمرینات گروهى تیمش را پیدا خواهد 
کرد و شاید براى رسیدن به شــرایط ایده ال، نیاز به زمان 

بیشترى داشته باشد.
خبرورزشى با اشاره به این موضوع نوشته که احتمال غیبت 
آزمــون در اردوى بعدى تیم ملى وجود دارد و اســکوچیچ 
باید بدون سردار، تیمش را به مصاف کره جنوبى و لبنان 

بفرستد.
البته با وجود مهدى طارمى آماده، ســرمربى تیم ملى 

چندان نگران غیبت احتمالى آزمون نخواهد بود.

در جدیدترین رده بندى فدراســیون جهانى فوتبال 
(فیفا)، جایگاه تیم ملى فوتبال ایران تغییرى نسبت به 

اعالم قبلى از سوى فیفا نداشت.
با پایان فیفادى ماه فوریه و مشــخص شــدن نتایج 
تیم هاى ملى، جدیدترین رنکینگ برترین تیم هاى 
ملى از سوى فیفا اعالم شد که در آن تیم ملى فوتبال 
ایران بعد از دو پیروزى مقابل عراق و امارات و صعود به 
جام جهانى، جایگاهش در رنکینگ تغییرى نداشت و 

توانست موقعیت خود در رتبه 21 را حفظ کند.
از نکات جالب توجه رنکینگ جدید مى توان به صعود 
دو پله اى ســنگالى ها بعد از قهرمانى در آفریقا اشاره 
داشت که حاال آن ها با رسیدن به رتبه 18 به باالترین 
جایگاه خود در تاریخ فوتبال ملى سنگال در رنکینگ 
فیفا رســیده اند.در بین برترین تیم هاى فوتبال ملى 
جهان هــم بلژیک همچنان صدرنشــین رنکینگ 
فیفاســت و در رتبه هاى بعدى تیم هاى ملى برزیل، 
فرانسه، آرژانتین و انگلستان حضور دارند که تنها تغییر 

در میان برترین تیم ها، صعود آرژانتین به رتبه چهارم و 
سقوط انگلیس به رتبه پنجم است.

در بین کشورهاى آفریقایى بعد از جام ملت ها مى توان 
به صعود چشــمگیر کامرون اشاره داشــت؛ آن ها با 
12 پله صعود در رتبــه 38 رنکینگ فیفا قرار گرفتند 
و در کنار این تیم، مصــر بعد از نایب قهرمانى در جام 
ملت ها با یازده پله ارتقا نســبت به رنکینگ قبلى به 

رتبه 34 رسید.
در بین تیم هاى منطقه کونــکاکاف نیز کانادا که در 
آســتانه شگفتى ســازى و صعود به جام جهانى قرار 
دارد، با 7 پله صعود توانســته خود را رتبه 33 برساند 
و کاستاریکا نیز با صعودى مشابه کانادا در جایگاه 42 

رنکینگ فیفا جاى گرفته است. 
بیشــترین تغییر موقعیت در رنکینگ فیفا متعلق به 
کشور گامبیاســت، آن ها با صعودى 25 پله اى بعد از 
حضور در جمع 8 تیم برتر جام ملت هاى آفریقا به رتبه 
125 دست پیدا کرده اند که صعودى جالب توجه است.

سرمربى سپاهان:

بخاطر آمار به ما امتیاز نمى دهند

آزمون، غایب بازى هاى تیم ملى 
در نوروز؟

فوتبال ملى ایران، همچنان در رنک 21 جهان

 انتقاالت گفت: بازیکنانى که 
هم کردیم. در کنار تیم هستند

ه بازیکنى از ما جدا شد، بازیکن
ـیم و باید ثبات مان را بیشتر 

ه بازیکن از ما جدا شد، 
چندان نمى خواستیم 

گاه صحبت کرده 
خرید دیگرى

ن تیم 
باید با 
ستفاده 

ماما گل هایى
سعى کردیم به تیم 
شان مى خواست 
عث شد سپاهان 

نمى دهند ز

دو بازى بعدى تیم ملى هم 

ل سوتفاهمش با دراگان 
 شده بود، چند اتفاق 
ند خودش را براى 

رساند تا باز هم
رخط حمله 

 طارمى 

مربى
 دلیل 

ن حضور 
ت.

احتماال از اواسط 
مش را پیدا خواهد 
ه ال، نیاز به زمان 

احتمال غیبت   که
و اســکوچیچ  رد
 جنوبىو لبنان 

ربىتیم ملى 
دبود.

هاى تیم ملى ى
روز؟
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302012000393 – تاریــخ: 1400/10/26- برابــر راى شــماره 
140060302012000355 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ششدانگ ساختمان 
موتورخانه آب شــرب و محوطــه ى آن به مســاحت 3072,06 مترمربع بر روى قســمتى از 
پالك 1 فرعى از 77 اصلى واقع در روستاى ســواران خریدارى از مالک رسمى آقایان مرتضى 
بار فروس و حبیب اله ســورانى محرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یــک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شــد. م الف: 1267965- تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /11/128

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 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 باشــند 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 12720- 1400/10/19 هیات چهارم خانم زهرا زارعى به شناسنامه شماره 
83 کدملى 1288689411 صادره اصفهان فرزند حســین در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت 93,05 مترمربع از پالك 1051 فرعى از 36 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب از مالکیت متقاضى طبق سند انتقالى 146905 مورخ 1400/06/23 دفترخانه 

شماره 5 اصفهان 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/24- م الف: 

1267532- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى /11/130
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302016001359 – تاریــخ: 1400/11/05 - برابــر راى شــماره 
140060302016000915- 1400/07/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالرضا مظاهرى تیرانى فرزند محمد بشماره شناسنامه 32 
صادره تیران در تمامت 1320,53 سهم مشاع از 6646,58 سهم ششدانگ پالك ثبتى 2092 
فرعى از یک اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى آقاى حسین واعظ کرونى 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24- 

م الف: 1267987- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سید محمدحسن مصطفوى /11/132
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006007226- تاریخ: 1400/11/04 - جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001334 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم فاطمه حاجیان 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 مســتندات ضمیمه شامل به موجب سند وکالت فروش شماره 
26551-1400/2/5 دفترخانه 305 خمینى شــهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم فاطمه حاجیان فروشانى به شناسنامه شماره 10751 کدملى 
1142232365 صادره فرزند محمد اسماعیل در ششدانگ به مساحت 201,26 مترمربع پالك 
شماره هاى 195 و 196 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9/58 متر جاى درب است به گذر

شرقا به طول 21/41 متر به دیوار پالك ثبتى 
جنوبا به طول 9/64 متر جاى درب است به کوچه بن بست احداثى 

غربا به طول 20/55 متر به دیوار پالك ثبتى  
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: 1400/11/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24- 
م الف: 1266450 – 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 /11/134 

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

شــماره: 140060302012000406 – تاریــخ: 1400/10/27- برابــر راى شــماره 
140060302012000352 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه یک 
حلقه چاه آب شرب روستایى به مساحت 2563,44 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 2 فرعى از 
12 اصلى واقع در اراضى نهر سفلى داران خریدارى از مالک رسمى آقاى براتعلى شیخى دارانى 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف: 1268441- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /11/136 

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

شــماره: 140060302012000397 – تاریــخ: 1400/10/27- برابــر راى شــماره 
140060302012000373 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششــدانگ یکباب ساختمان 
موتورخانه آب شرب و محوطه به مساحت 882,89 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 
48 اصلى واقع در روستاى چهلخانه خریدارى از مالک رسمى آقاى حبیب عابدى محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م الــف: 1268012- تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /11/138 

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

شــماره: 140060302012000391 – تاریــخ: 1400/10/26- برابــر راى شــماره 
140060302012000353 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه 
یک حلقه چاه آب شرب به مساحت 3467,29 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 75 
اصلى واقع در اراضى روستاى بلمیر خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى بلمیر محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م الــف: 1267991- تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/140 

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

شــماره: 140060302012000387 – تاریــخ: 1400/10/26- برابــر راى شــماره 
140060302012000348 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه آب 
شرب روستایى و محوطه آن به مساحت 620,56 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 
28 اصلى واقع در فریدن روستاى دهق خریدارى از مالک رسمى آقاى قدمعلى اله وردى 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 شد. م الف: 1267958- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /11/142 

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

شــماره: 140060302012000405 – تاریــخ: 1400/10/27- برابــر راى شــماره 
140060302012000379 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششــدانگ یکباب ساختمان 
موتورخانه و محوطه به مساحت 517,11 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 38 اصلى 
واقع در روستاى سفتجان خریدارى از مالک رســمى آقاى حاج هرمز علیدادى محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
م الــف: 1268291- تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /11/144

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000399 شــماره: 
140060302012000371 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششــدانگ یکباب ساختمان 
موتورخانه آب شرب روستایى و محوطه به مساحت 953,31 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 
فرعى از 91 اصلى واقع در روستاى خویگان خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى خویگان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف: 1268217- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/146

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000398 شــماره: 
140060302012000372 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان مخزن 
آب شرب روستایى به مساحت 204,01 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 95 اصلى واقع 
در روستاى سینگرد خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى سینگرد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 
1268271- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 – 

رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/148
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000404 شــماره: 
140060302012000378 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششــدانگ یکباب ساختمان 
موتورخانه آب شرب و محوطه به مساحت 434,06 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى 
از 14 اصلى واقع در روستاى نهرخلج خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى نهرخلج 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 شد. م الف: 1268361- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/150 

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000401 شــماره: 
140060302012000367 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه 
آب شرب و محوطه به مساحت 362,66 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 14 اصلى واقع 
در روستاى نهرخلج خریدارى از مالک رسمى آقاى نگهدار فاضلى محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1268390- 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 – رئیس ثبت 

اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/152 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000400 شــماره: 
140060302012000368 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششــدانگ یکباب ساختمان 
موتورخانه آب شرب و محوطه به مساحت 610,94 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 
36 اصلى واقع در روستاى درختک خریدارى از مالک رسمى آقاى حبیب اله عباسى محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م 
الف: 1268183- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 

– رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/154 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000395 شــماره: 
140060302012000375 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان مخزن 
آب شرب روستایى و محوطه به مساحت 528,51 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 
30 اصلى واقع در روستاى قودجانک خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى قودجانک 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 شد. م الف: 1268088- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/156 

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/26  -140060302012000394 شــماره: 
140060302012000377 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه آب 
شرب و محوطه آن به مساحت 390,84 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 89 اصلى واقع 
در اراضى روستاى ننادگان خریدارى از مالک رسمى آقایان حاج کریم غالمعلى و رحیم منصورى 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف: 1268110- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/158 

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000396 شــماره: 
140060302012000374 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششــدانگ یکباب ساختمان 
موتورخانه چاه آب شرب روستایى به مساحت 694,88 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى 
از 97 اصلى واقع در روســتاى عادگان خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى عادگان 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 شد. م الف: 1268034- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/160 

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/26  -140060302012000388 شــماره: 
140060302012000350 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب موتورخانه آب 
شرب روستایى و محوطه آن به مساحت 907,69 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 
6 اصلى واقع در روستاى دره بید خریدارى از شوراى اسالمى روســتاى دره بید 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 داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف: 1267940- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/162 

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/26  -140060302012000392 شــماره: 
140060302012000354 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه 
یک حلقه چاه آب شرب به مســاحت560,98 مترمربع بر روى قســمتى از پالك 1 فرعى از 
95 اصلى واقع در روستاى سینگرد خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى سینگرد محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. م الف: 1267983- تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/11/24 – رئیس ثبت اســناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن 

مقصودى/11/164 
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک بزرکار واقع در تیرانـ  صحراى دشت علیا داراى 
پالك 2563 فرعى مجزى شده از یک اصلى بخش 12 ثبت اصفهان و طبق پرونده ثبتى به نام 
قاسم شیرازى در جریان ثبت مى باشد و تحدید حدود آن بعمل نیامده است. لذا بنا به درخواست 
نامبرده و بنا به دســتور ماده 15 قانون ثبت تحدیــد حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخه 
1400/12/21 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند، اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 
1400/11/24 - م الف: 1272746- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران - سید محمدحسن 

مصطفوى /11/191
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ پالك ثبتى 3301 فرعى از 437 اصلى واقع در صحراى گز جزء 
بخش 16 حوزه ثبتى  شاهین شهرکه طبق پرونده هاى ثبتى و ســند انتقال بنام نرگس بهروج 
فرزند غالمرضا درجریان ثبت اســت و عملیات تحدیدحدود قانونى آن بــه عمل نیامده اینک 
بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز یکشنبه 1400/12/21 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد . تاریخ انتشــار: 1400/11/24- 1275701/

م الف  - على جوانى - رییس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /11/208
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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون 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. 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.
آراء اصالحى شماره 2832 و 2833  مورخ 1400/6/10 پیرو آرا شماره 5679 و 5680 مورخ 
1399/09/25 خانم الهام مهدیه  فرزند غالمرضا نســبت به سه دانگ مشاع و خانم صالحه 
حاجى صادقیان نجف آبادى فرزند محمد نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 106/60 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 3   فرعى از 27 اصلى  واقع در قطعه 10 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/11/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/9 - 1275977/م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /11/213    
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006007056- تاریخ: 1400/10/28 - جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001685 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم امیر پیمانى 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 ثبت در دفتر 126 صفحه 230 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد لذا مالکیت آقاى/ خانم امیر پیمانى فروشانى به شناسنامه 
شماره 9239 کدملى 1142317161 صادره فرزند سیف اهللا نســبت به 6 دانگ یکباب باغ به 
مساحت 470/91 مترمربع پالك شماره 913 و 912 فرعى از 108 اصلى واقع در اصفهان بخش 

حوزه ثبت ملک خمینى  شهر تأئید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 15/36 متر دیوار به 108/914 

شرقا به طول 19/09 متر و 13/52 متر دیوار به 108/900
جنوبا به طول 12/84 و 82/ متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 31/65 متر دیوار به جوى 
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 نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/12/09- م الف: 1276017 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /11/215
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 هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون 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. 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 شــماره 4764 مورخ 1400/09/20 خانم  فاطمه کامرانیان نجــف آبادى فرزند مرتضى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 85/47 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0 فرعى از 920 اصلى 
واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/9 - 1276418/م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /11/217
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جالل موســوى مدیرکل دفتر تدوین و راهبرى اســناد و 
سیاست هاى آموزشى و پژوهشى ستاد علم و فناورى دبیرخانه 
شوراى عالى انقالب فرهنگى، با بیان اینکه در یک آزمون 
«تســت محور» کیفیت تحصیلى دانش آموزان ســنجیده 
نمى شود، گفت: مثًال در کنکور انســانى 1400، 75 درصد 
داوطلبان در درس ریاضى صفر یا کمتر از صفر درصد تست 
زده اند. در کنکور ریاضى 1400، 56 درصد داوطلبان در درس 
فیزیک صفر یا کمتر از صفر زده اند. در کنکور تجربى 1400 
فردى که رتبه زیر 1000 شده بود، در درس زیست شناسى 

تنها 4 درصد تست زده بود.

بى عدالتى در کنکور

01

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى کشور 
گفت: فردى که سابقه قاچاق کالن مواد مخدر دارد نباید به 
مرخصى برود، نباید با وثیقه [از زندان] بیرون بیاید و نباید در 
مجازات ها براى وى تخفیف قائل شوند.سردار مجید کریمى 
تصریح کرد: فردى را داریم که بارها بازداشــت و تحویل 
زندان شده اما مجدداً بر ارتکاب جرم خود اصرار دارد و این 
نشان دهنده این است که یا مجازات این مجرم متناسب با 

جرم نبوده و اصرار بر کار خالف دارد.

شرط آزادى قاچاقچیان

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود فرنام پخش نقش جهان درتاریخ 1400/11/18 به شماره ثبت 70105 به 
شناسه ملى 14010769832 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 : تولید، بســته بندى ، بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى و توزیع انواع نان صنعتى، و انواع کیک 
و کلوچه و شــیرینى جات تجهیز، راه اندازى و طراحى خطوط تولید نان صنعتى و کیک و کلوچه و شیرینى 
جات همچنین انجام کلیه فعالیتهاى تجارى و بازرگانى اعم از تهیه تولید توزیع پخش و بسته بندى کلیه 
محصوالت و فرآورده هاى غذایى انواع پروتیین و ویتامین خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى، و فروش و توزیع آبمیوه گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانک ها جهت شرکت 
و ترخیص کاال از گمرکات داخلى اخذ و اعطا نمایندگى کمپانیهاى معتبر خارجى و داخلى شرکت در نمایشگاه 
هاى داخلى و بین المللى اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى 
جهت شرکت شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى دولت آباد، محله شهرك صنعتى 
دولت آباد ، بلوار امام خمینى ، خیابان خیام (2) ، پالك 32 ، طبقه همکف کدپستى 8341651869 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم 
ناهید اکبرى جاهگاهى به شــماره ملى 1287335217 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقاى محمود 
صفرى کمشچه به شــماره ملى 6609887276 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم ناهید اکبرى جاهگاهى به شــماره ملى 1287335217 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقاى محمود صفرى کمشچه به شماره ملى 6609887276 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 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 با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
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 (1276522)

آگهى تغییرات
شــرکت راحل اصفهان شریف شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 30928 
و شناســه ملــى 10260514959 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/10/28 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : آزاده نیل 
فروشان به شماره ملى 1290687390 
و بهنــاز گرامیــان بــه شــماره ملى 
1285623908 و کیوان ســورانى به 
شــماره ملى 1288063628 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. مینا افشا رپور به 
شــماره ملى 1282894854 به سمت 
بازرس اصلى و پروین نجار خدابخش به 
کد ملى 1283774488 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1276504)

آگهى تغییرات 
شرکت راحل اصفهان شریف شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 30928 و شناسه ملى 10260514959 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/10/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آزاده نیل 
فروشان1290687390 به سمت رئیس هیات مدیره 
و بهناز گرامیان 1285623908به سمت نائب رئیس 
هیات مدیره و کیوان سورانى 1288063628 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره براى مدت دوسال کلیه 
اوراق، اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
منفردا همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1276501)

آگهى تغییرات 
شــرکت گلپونــه مهر نقــش جهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 28889 و شناســه ملى 
10260495658 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/18 شــعبه 
شرکت بنشانى : استان تهران ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزى ، شهر تهران، محله پل چوبى ، خیابان 
حقوقى ، خیابان شهید محمدعلى مقدم ، پالك 39 ، 
طبقه همکف کدپستى 1611858511 به مدیریت 
شبنم زندى تاسیس شد و یک تبصره دیگر به ماده 
4 اساسنامه اضافه شد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1276511)

آگهى انتقالى
شرکت مبین فوالد راوند خاورمیانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64043 و شناسه ملى 14008962723 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/19 مرکز اصلى شرکت مبین فوالد راوند خاورمیانه با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 6740 از واحد ثبتى کاشان به واحد ثبتى اصفهان به نشانى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ نگار - آئینه خانه ، خیابان چهار باغ باال ، کوچه باغ نگار [3] ، پالك - 9 ، طبقه 
همکف کدپستى 8163663691 انتقال یافت و در این اداره بشماره64043 بثبت رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1276523)

آگهى تغییرات
شرکت راحل اصفهان شریف شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 30928 و شناسه ملى 10260514959 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع 
شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ماده 2 اساسنامه بدین شرح 
اصالح شد: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز 
بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى 
کشــور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت 
ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تســهیالت 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، خرید وفروش انواع آهن آالت و محصوالت فوالدى اعم از تیر آهن ، میلگرد ، 
ورق و شافت و انباردارى محصوالت فوالدى و تخلیه و بارگیرى محصوالت فوالدى اصالح ماده 33 اساسنامه 
: سهام وثیقه مدیران : هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت 
بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتى که ممکن است از تصمیمات مدیران منفردا یا 
مشترکا بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق 
ناشیه از آن از قبیل حق راى و دریافت سود نمى باشد ولى مادامى که مدیر مفاصا حساب دوره تصدى خود را 
از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقى خواهد ماند. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1276520)

رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس از بررســى الیحه حمایت از 
زنان در برابر خشونت خبر داد.

به گزارش ایسنا، بابک نگاهدارى با اشاره به حادثه اخیر قتل زن 
اهوازى گفت: موضوع حادثه اهواز و قتــل خانم جوان اهوازى 
به دســت همســرش، امرى غیر قابل قبول و ضربه زننده به 
امنیت روانى و اجتماعى جامعه تلقــى مى گردد. البته رفتار هاى 
ناقض امنیت زنان پدیده اى اســت کــه در جوامع مختلف و به 
اشــکال متفاوت رخ مى دهد و منحصر به کشــور مــا نبوده و 
نیســت. با این حال جایگاه واالى زنان در ایران و اثرات مخرب 
و متعددى که پدیده هایى از این دست بر خانواده و جامعه برجاى 
مى گذارد، ضرورت مداخالت مناســب و به موقع حاکمیت را به 
منظور جلوگیرى از تکرار وقوع جرایمــى از این قبیل در قالب 
فرهنگ سازى، حمایت از فرد خشونت دیده و هم چنین مداخالت 

قضایى مى طلبد.
نگاهدارى گفت: اگرچه استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در 
تمامى عرصه ها مد نظر بوده و بنا بر اصل 21 قانون اساسى ایجاد 

زمینه هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادى و 
معنوى باید همواره مدنظر دولت و نظام حکمرانى باشد و قوانینى 
براى حمایت از زنان و پیشگیرى از ارتکاب رفتار هاى خشونت آمیز 
و ناقض کرامت به ویژه در حوزه خشــونت اجتماعى به تصویب 
رسیده، اما برخى از خأل هاى قانونى از جمله خشونت در محیط 
خانواده و هم چنین برخى از اشکال نوین خشونت از جمله تامین 
امنیت زنان در محیط کار، ضرورت توجه به مداخالت پیشگیرانه 
جهت تأمین امنیت زنان و در گام بعد حمایت از زنان خشونت دیده 

را دوچندان نموده است.
رییس مرکز پژوهش هاى مجلس در ادامه گفت: در این راســتا 
طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در 
زمستان 1399 و الیحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت» در بهار 1400 اعالم وصول شده و مرکز پژوهش هاى 
مجلس به عنوان بازوى کارشناســى مجلس شوراى اسالمى، 
بررســى این متون را از فروردین 1400 در دستور کار خود قرار 
داده و ضمن ایجاد کارگروهى مرکب از دفاتر مطالعات حقوقى، 

مطالعات فرهنگى و آموزش و اجتماعى، با برگزارى جلسات متعدد 
با دستگاه هاى اجرایى، قوه قضائیه و فعاالن حوزه زنان و خانواده 
به بررسى اصل موضوع و ارزیابى مواد این الیحه پرداخته است. 
عالوه بر این مقایسه تطبیقى مواد طرح و الیحه، بررسى وضعیت 
موجود خشونت خانگى در ایران، الزامات پیش روى تصویب و 
بررسى الیحه، بررسى ساختار تولى گرى رصد و نظارت بر مواد 
الیحه و در نهایت ارائه پیش نویس اصالحى براى آن از جمله 
گزارش هایى است که به صورت تخصصى در دستور کارشناسان 

این مرکز قرار گرفته و مراحل نهایى خود را طى مى کند.
نگاهدارى افزود: آنچه مسلم اســت با توجه به قانون اساسى و 
بیانات مقام معظم رهبرى در خصوص ضرورت ممانعت از ظلم به 
زن و هم چنین برخى از خالء هاى قانونى به ویژه در حوزه خشونت 
خانگى و ضرورت ساماندهى به نحوه مداخالت اجتماعى، نظر 
کارشناســى مرکز پژوهش ها بر تایید کلیات الیحه مى باشــد 
اگرچه که مواد آن نیازمند برخى اصالحات شکلى، محتوایى و 

ساختارى است.

ورود مجلس به بحث خشونت علیه زنان

03

رئیس پلیس راهور از برنامه این پلیس در استفاده از «قفل 
چرخ» خبر داد. سردار کمال هادیانفر با اشاره به برنامه پلیس 
راهور در اســتفاده از «قفل چرخ» به جاى انتقال خودروها 
به پارکینگ به دلیل تخلفاتى همچون ســدمعبر یا پارك 
ممنوع اظهار کرد: در تمام دنیا از قفل چرخ استفاده مى شود 
و فقط در موارد امنیتى خاص، خودرو را با جرثقیل جابه جا 

 مى کنند.

جایگزین انتقال خودرو 
به پارکینگ

04

شبنم طلوعى روانشــناس با تاکید بر ضرورت حل اختالف 
نظر زوجین در زندگى مشــترك، گفت: زندگى زناشــویى 
همانند راه پله اى اســت که یک پله به اختالف و پله دیگر 
به حل اختالف معطوف مى شــود. این راه پله باید در انتها 
به رضایت از زندگى مشــترك بیانجامد. حال اگر تمام این 
پله ها اختالف باشند، ســقوط از این پله ها انتهاى راه است، 
از این رو زوجین باید پله  «اختالف» زندگى مشــترك را با 
« حل اختالف» رد کنند. وى اظهار کرد: زوجین باید براى 
حل اختالفات خود در زندگى مشــترك زمان گذاشــته و 
احساسات خود را درباره کلماتى که به زبان مى آورند براى 

همسر معنى کنند.

راه پله زندگى

رئیس کل دادگســترى اســتان مرکزى گفت: مراقبت از خانواده 
زندانیان در برابر آسیب هاى اجتماعى از اولویت ها در استان مرکزى 

است.
سیدعبدالمهدى موسوى اظهار داشت: آزادى زندانیان تاثیر زیادى 
بر کاهش آســیب هاى اجتماعى دارد، مشــخص است زمانى که 
سرپرست باالى  ســر خانواده نباشد چه مشــکالت و دردسرهایى 
براى خانواده پیش مى آید، به خصوص اگر محکومیت مالى باشد، 
زمانى که سرپرســت خانواه حضور دارد و تنگ دست است آرامش 
روحى وجود ندارد و اگر این سرپرست به لحاظ ندارى و محکومیت  
مالى در بازداشت و زندان باشد خانواده به چه رنج و سختى مى افتد 
و دانش آموز آن خانواده دیگر حوصله درس خواندن ندارد و همسر 
خانواده هزار مشــکل براى تهیه آذوقــه دارد، بنابراین قابل تصور 
نیست که چه مشکالتى براى خانواده پیش مى آید و در برخى موارد 

مشاهده مى شود که این خانواده ها فراموش شده هستند. 
وى ادامه داد: در برخورد با کسانى که مرتکب جرم شده اند و امنیت، 
آرامش، مال، جان و آبروى مردم را هدف قــرار داده اند هیچ ابایى 
نداریم و باید در زندان باشند و تسهیالتى به آنها نمى دهیم اما کسانى 
که جرمى مرتکب نشده اند و تنگ دست هستند جاى آنها در زندان 
نیســت و مردم ما لطف و کرامت کنند تا سرپرستان بتوانند در کنار 

خانواده هایشان باشند. 
رئیس کل دادگسترى اســتان مرکزى افزود: آسیب هاى فراوانى 
براى خانواده اى که سرپرســت ندارد وجود دارد، جوان آن خانواده 
ممکن اســت در دام ناهنجارى هاى اجتماعى، اعتیاد بیفتد و حتى 
سر از جرم و ارتکاب به جرم در بیاورد، اگر کمک ها نباشد قطعا دچار 
چنین مشکالتى مى شویم و این آسیب ها ریشه دار مى شود چه بسا 
خانواده اى با زندانى شدن سرپرست خانواده و محکومیت  مالى از هم 
پاشیده مى شود و در چنین وضعیتى که پیوند زناشویى وجود ندارد 

فرزندان بدون سرپرست مى شوند.

 خانواده بدون سرپرست 
در معرض آسیب است

بدون پشتوانه مردمى در حوزه آسیب هاى اجتماعى  کارى پیش نمى رود

80 درصد تماس گیرندگان با خط ملى اعتیاد را زنان تشکیل مى دهند

محصوالت زیبایى چگونه محیط زیست را زشت مى کنند؟

نخستین رویداد شبکه سازى و ایده پردازى طرح تحول ساماندهى 
معتادین متجاهر شــهر تهران با حضور کارشناســان، خبرگان و 

صاحب نظران این حوزه برگزار شد.
در این پنل محمد امین توکلى زاده، معاون امور اجتماعى و فرهنگى 
شهردارى تهران پشتیبانى مردم را عامل موفقیت هر کارى خواند 
و گفت: اگر همه امکانات پاى کار بیایند بدون پشتوانه مردمى در 

حوزه آسیب هاى اجتماعى کارى پیش نمى رود.
توکلى زاده با بیــان اینکه اعتیــاد یک بحث هویتى اســت و ما 
نمى توانیــم از طریق اخــالل در هویت و تحقیر، این مشــکل را 
حل کنیم؛ از صاحب نظران خواســت با ارائه الگوها و شاخصه ها و 

مؤلفه هاى مرتبط و مناســب در این مسیر به نتیجه مطلوب دست 
یابیم.

احمد احمدى صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت هاى 
اجتماعى و دبیر قرارگاه آســیب هاى اجتماعى شــهر تهران نیز با 
اشاره به اینکه افرادى که در خط مقدم آسیب هاى اجتماعى تالش 
مى کنند و تا چالش هاى موجود را مرتفع کنند و نظرات آنان قابل 
تأمل و بررسى اســت افزود: اگر قرار اســت تحولى در خصوص 
ســاماندهى معتادان ایجاد شــود و تغییرى در حوزه آسیب هاى 
اجتماعى رقم بخورد، باید تصمیم گیرى ها مبتنى بر تجربیات میدانى 
و افراد متخصص فعال در این حوزه باشد؛ در واقع تصمیم گیرى در 

رأس وقتى منجر به موفقیت مى شــود که چالش ها از کف میدان 
احصا شده باشد.

دبیر قرارگاه آسیب هاى اجتماعى شهر تهران خطاب به مددکاران و 
مددیاران شاغل در مراکز کاهش آسیب هاى اجتماعى گفت: امروزه 
شما به افرادى خدمت مى کنید که غیر از خدا کسى را ندارند و حتى 
خانواده هاى آنان به حاضر به پذیرش آنان نیستند و به حق دستان 

شما بوسیدنى است.
وى  تصریح کرد: این براى همگان و همه مسئولین درسى بزرگ 
خواهد بود که با آســیب دیدگان به گونه اى رفتار کنیم که گویى 

خانواده خود ما هستند و در واقع به خانواده خود خدمت مى کنیم.

سازمان بهزیستى و ستاد مبارزه با مواد مخدر با مشارکت یکدیگر از 
سال 1388 خط ملى اعتیاد را با شماره 09628 راه اندازى کرده اند؛ 
هدف از احداث این خط پیشــگیرى، درمان و کاهش آسیب هاى 
اجتماعى ناشى از اعتیاد است. خط ملى اعتیاد ارائه دهنده مشاوره 

تلفنى در سه نوبت کارى شبانه روز از ساعت 8  تا 20 است.  
رییس گروه پیشگیرى از اعتیاد سازمان بهزیستى کشور با اشاره 
به شــماره 09628 گفت: 80 درصد تماس گیرندگان با خط ملى 
اعتیاد را زنان تشکیل مى دهند و مردان کمتر با این شماره تماس 

مى گیرند.
ماریت قازاریان افزود: این مســاله به این معنى نیست که افرادى 
که با خط ملى اعتیاد تماس مى گیرند، اعتیــاد دارند بلکه ممکن 
است از جامعه عمومى سالم تماس بگیرند و سئوال هاى مرتبط با 

پیشگیرى یا درمان داشته باشند.
وى ادامــه داد: تعداد زنان مصرف کننده مــواد که با خط 09628 
تماس مى گیرند، نسبت به مردان کمتر است و مردان مصرف کننده 
غالبا مى خواهند مرکز ترك اعتیاد به آنها معرفى شود یا اینکه دنبال 

راهکار درمانى هستند.
قازاریان اضافه کرد: تا پایان آذر ماه امسال، 350 هزار و 261 مورد 
تماس با خط ملى اعتیاد داشــتیم که به 96 درصد موارد تماس ها 

پاسخ داده شده است.
رئیس گروه پیشگیرى از اعتیاد سازمان بهزیستى کشور خاطرنشان 
کرد: جوانان، زیاد با خط ملى اعتیاد 09628 تماس مى گیرند، اما 
نوجوان تماس گیرنده نداریم و ممکن است به صورت موردى باشد 

یا والدین آنها تماس بگیرند.

صنعت زیبایى و محصوالت آرایشى بهداشتى ساالنه 120 میلیارد 
بسته بندى پالستیکى تولید مى کنند که 70 درصد از این مواد هرگز 

بازیافت نمى شوند.
تنها در ســال 2018 در کشــور آمریکا حدود 7/9 میلیارد قطعه 

پالستیک بر اثر تولید محصوالت آرایشى 

تولید شده است. مشکل تولید زباله پالستیکى در صنعت زیبایى 
و محصوالت آرایشــى زمانى بدتر مى شود که پیش بینى ها نشان 
از رونق بیشتر این صنعت در سال هاى آینده و در نتیجه آن تولید 

بیشتر پالستیک در جهان دارد.
از سال 1950 که شروع تولید انبوه محصوالت پالستیکى شروع 
شده است تاکنون که در سال 2022 میالدى قرار 
داریم تنها 9 درصد پالستیک هاى جهان 
بازیافت شــده اند و این آمار نشان 
مى دهد که بازیافت زباله هاى 
پالستیکى چیزى شبیه یک 
افسانه اســت. 70 درصد از 
تمام پالســتیک هایى که 
به دنبال صنعــت زیبایى و 

آرایشى تولید مى شــود در خاك دفن مى شــوند که این اقدام به 
مرور زمان تولید میکروپالستیک  (اشیایى پالستیکى که قطرشان 
کمتر از 5 میلى متر است) را در پى دارد. این میکروپالستیک ها از 
خاك هاى منطقه دفن نشســت مى کنند و خود را به اقیانوس ها 

مى رسانند.
میکروپالستیک هایى که در انتهاى ســفر خودشان به اقیانوس 
مى ریزند توسط آبزیان خورده مى شوند و تغذیه آبزیان از این مواد 
به مرگ آن ها منجر مى شود. در حال حاضر 5/25 تریلیون قطعه 
میکروپالستیکى در اقیانوس ها شناور است. از آن جایى که 50 تا 
80 درصد از اکسیژنى را که تنفس مى کنیم، توسط اقیانوس ها تولید 
مى شود، به راحتى مى توان نتیجه گرفت که این تمایل به مصرف 
محصوالت آرایشى و تولید میکروپالستیک ها به طور مستقیم بر 

سالمت انسان تاثیر مى گذارد.
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 آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي زیر را از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى واگذار نماید، بدین وسیله از شرکت هاى واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر 

گرفتن اینکه "قیمت ها متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد" براي شرکت در فرآیند مناقصه هاي زیر دعوت به عمل می آید.

 مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهى تا ساعت 13 تاریخ 1400/12/02، از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir - مهلت ارسال فایلهاى پاکات مناقصات مذکور به سامانه ستاد ایران تا ساعت 
13 تاریخ 1400/12/16 و محل تحویل ضمانتنامه (فرآیند ارجاع کار) شرکت در مناقصه تا ساعت 13 تاریخ 1400/12/16 به اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم اداره حراست 
می باشد. گشایش فایلهاى پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران نیز در ساعت 8 صبح روز 1400/12/17 در محل سالن جلسات اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اصفهان انجام می شود. کلیه مراحل 
دریافت، ارائه اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات صرفا از طریق سامانه ستادایران مذکور انجام خواهد پذیرفت. سایر شرایط شرکت در مناقصه از جمله هزینه تهیه اسناد، مدت اعتبار پیشنهاد، صالحیتهاي مورد 

نیاز و غیره مطابق مفاد اسناد مناقصه پیوست در سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir می باشد. 
نشانى اداره: بلوار میرزاکوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود، کد پستی:33743 -81766، تلفن گویا 031-35059

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار (ریال)مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره مناقصهنوع مناقصهردیف
47،216،317،8062،361،000،000ساخت و نصب 36 عدد باکس 6×8 متري زیرگذر اصغر آباد شهرستان خمینى شهر40013156/4ارزیابی ساده (تجدید)1
17،606،455،709881،000،000بهسازي محور کاسگان - سیاه گلک از توابع شهرستان سمیرم40013158/4ارزیابی ساده (تجدید)2
10،209،426،078511،000،000بهسازي محور گردشگري عباس آباد40013159/4ارزیابی ساده (تجدید)3
10،250،912،330513،000،000تعریض پل راه آهن امامزاده سلطان حسین نطنز( ابیازن)40013187/1ارزیابی ساده 4
9،761،442،847489،000،000تعریض پل گیشنیزجان شهرستان چادگان40013188/1ارزیابی ساده 5
5،910،340،060296،000،000ساخت و نصب 26 عدد باکس بتنی 2*3 کمشچه شهرستان برخوار40013189/1ارزیابی ساده 6
49،999،999،9992،500،000،000لکه گیري و روکش آسفالت گرم محور زرین شهر - ورنامخواست - سفید دشت40013190/1ارزیابی ساده7
11،674،669،214584،000،000ساخت 14 عدد باکس 8×6 متري زیرگذر کمیتک شهرستان چادگان40013114/10ارزیابی ساده (تجدید)8
18،913،292،987946،000،000پروژه بهسازى و دو بانده نمودن محور دیسمان40013122/5ارزیابی ساده (تجدید)9
16،125،655،000807،000،000خرید، نصب و اجراء سیستم روشنایى نقاط پرتصادف کاشان و آران و بیدگل40013148/5ارزیابی ساده (تجدید)10
31،655،724،1321،583،000،000تکمیل، بهسازي، ایمن سازي و روکش آسفالت گرم میدان ترگل و محور بادرود - امامزاده40013152/5ارزیابی ساده (تجدید)11
14،905،084،711746،000،000نصب 30 عدد باکس 6×8 متر زیر گذر شهرك صنعتی دهاقان به همراه رادیه واقع در محور دهاقان - شهرضا40013171/3ارزیابی ساده (تجدید)12
10،655،603،343533،000،000تکمیل و تعریض پل هاى محور بوئین میاندشت -خوانسار شهرستان بوئین میاندشت40013172/3ارزیابی ساده (تجدید)13
19،097،950،850955،000،000بهسازي محور تزره شهرستان فریدونشهر40013164/4ارزیابی ساده (تجدید)14
22،999،999،9991،150،000،000بهسازي و روکش آسفالت گرم راههاي شهرستان نجف آباد40013176/2ارزیابی ساده (تجدید)15
8،238،922،832412،000،000بهسازي و زیر سازي میدان مسجد الحسین کاشان40013179/2ارزیابی ساده (تجدید)16
67،819،502،2023،391،000،000اجراي عملیات اساس و آسفالت بخشی از محور هونجان گرموك از توابع شهرستان شهرضا40013180/2ارزیابی ساده (تجدید)17
11،989،529،665600،000،000روکش اسالري سیل محور روستایی سفتجان - ننادگان از توابع شهرستان فریدن40013185/2ارزیابی ساده (تجدید)18

ارزیابی کیفی فشرده با معیار 19
359،421،520،64011،089،000،000عملیات ساخت 10 دستگاه عرشه پل خرپایى به دهانه 45 متر تیپ استاندارد40013186/2(تجدید)

14،443،969،444723،000،000تکمیل بهسازي ورودي حنا ( حدفاصل سه راهی سد - ورودي حنا )40013191/1ارزیابی ساده 20
5،143،819،365258،000،000بهسازي محور آقاگل - مغاندر از توابع شهرستان بوئین و میاندشت40013192/1ارزیابی ساده 21
4،974،043،983249،000،000بهسازي محور روستایی دربند-بنه کمر شهرستان فریدونشهر40013193/1ارزیابی ساده 22
5،090،957،056255،000،000احداث دیوار حائل بتنی به طول 85 متر خروجی پل غدیر شهرستان لنجان40013194/1ارزیابی ساده 23
5،964،046،355299،000،000تکمیل و بهسازي زیرگذر و میدان ورودي افوس40013195/1ارزیابی ساده 24

م.الف: 1277183   اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان

سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
گفت: جلســات توجیهى متعدد با رؤســاى 
دانشکده ها و رؤســاى مراکز تحقیقاتى این 
دانشگاه به منظور تشــکیل و جذب گروه ها و 

هسته هاى پژوهشى جدید برگزار شد.
دکترفرید نعیمى در گفت وگو با روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با اشاره 
به تشکیل ستاد اســتانى رویداد ملى گام دوم 
دانشــگاه آزاد اســالمى در واحد نجف آباد از 
برگزارى جلســات توجیهى متعدد با رؤساى 
دانشکده ها و رؤساى مراکز تحقیقاتى به منظور 
تشکیل و جذب گروه ها و هسته هاى پژوهشى 

جدید خبر داد.
وى افزود: به منظور جــذب ایده هاى فناورانه 
و نوآورانــه، هشــت رویداد فناورى شــامل 
ســه رویداد اســتارت آپ ویکند در سه حوزه 
بیومکانیک، بیومواد و بیوالکتریک توسط مرکز 

رشد ساخت تجهیزات پزشــکى و دو رویداد 
استارت آپ ویکند با عنوان طراحى زیورآالت 
و ساخت و تولید طال و جواهرات توسط سراى 
نوآورى صنعت ساخت طال و جواهرات و سه 
رویداد ایــده آرا در زمینه ســالمت، خدمات 
مهندسى و هنر و گردشگرى درحال برگزارى 

است.
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
با تأکید بر اهداف رویداد ملى گام دوم دانشگاه 
آزاد اســالمى مبنى بر تشــویق و تجلیل از 
پژوهشگران و فناوران برجســته دانشگاه و 
ایجاد روحیه امید و خودباورى در آنان، ایجاد 
فرصت هاى سرمایه گذارى براى استارت آپ ها 
و شرکت هاى مستقر در دانشگاه و شبکه سازى 
میان متخصصان و نوآوران و کارآفرینان داخل 
و خارج از دانشگاه، ابراز امیدوارى کرد که بتوان 

گامى مؤثر دراین راستا برداشت.

جذب گروه ها و هسته هاى پژوهشى جدید 
در دانشگاه آزاد نجف آباد 

کارشــناس مســئول حوزه پیشــگیرى  نصف جهان
بهزیستى شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه اضطراب 
یکى از مشکالت شایع دوران کودکى است و مى تواند 
آســیب هاى زیادى را در دوران بزرگســالى ایجاد کند 
گفت: با مداخله بــه موقع مى توانیم از این آســیب ها 

جلوگیرى کنیم.
تبسم احتشام زاده افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، 

معاونت امور پیشــگیرى بهزیســتى هر ســاله طرح 
«غربالگرى اضطراب» کودکان 5 تا 6ســال را با هدف 
کمک به والدین جهت توجه به نشــانه هاى اضطرابى 
کودکان و در صورت لزوم ارائه خدمات مشاوره اى اجرا 

مى نماید.
وى ادامه داد: این تست به صورت رایگان انجام مى شود 
و خانواده هایى که مشکل مالى داشته باشند مى توانند از 
این طریق و با انجام این تست در سامانه در مرحله بعدى 
به مراکز مشاوره بهزیستى مراجعه کنند و به آنها یارى 

برگ براى کمک هزینه ها داده مى شود. 
احتشــام زاده تصریــح کــرد: بســیارى از ایــن 

اضطراب ها ریشه آسیب هاى بعدى در سنین نوجوانى 
اســت و به همین خاطر باید درمان به موقع براى این 

مسئله انجام شود.
کارشناس مسئول حوزه پیشگیرى بهزیستى شهرستان 
اصفهان گفت: خانواده هاى داراى کودك 5 و 6ســال 
مى توانند با ورود به سامانه جامع مشاوره از طریق لینک   
http://moshavereh.behzisti.ir و انتخــاب گزینه 

ورود از منوى باز شده در ســامانه با کدملى و تاریخ تولد 
کودك ثبت نام کنند و پس از آن با وارد کردن نام کاربرى 
و رمز عبور از طریق پیامک و انتخاب گزینه غربالگرى 
اضطراب از قســمت غربالگرى به سئواالت پرسشنامه 

پاسخ داده و در صورت لزوم در مراحل بعدى به مراکزى 
که معرفى شــده از طریق راهنمایى هایــى که انجام 

مى گیرد مراجعه کنند.

اجراى طرح «غربالگرى 
اضطراب» کودکان 5 تا 6سال

2 هزار و 91 طرح مخابراتى اســتان اصفهان همزمان با 
ایام ا... فجر با حضور ویدئو کنفرانسى عیسى زارع پور وزیر 
ارتباطات و فناورى اطالعات و همزمان با بیش از 10 هزار 

طرح مخابراتى در سراسر کشور به بهره بردارى رسید.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در مراسمى که به همین 

مناسبت در اصفهان برگزار شد، گفت: این پروژه ها 
با هزینه  کردن بیش از یک هزار میلیارد تومان در 
حوزه هاى توســعه تلفن ثابت، اینترنت ُپرسرعت، 
فناورى هاى نوین ارتباطى از جمله FTTH و  فیبر 
نورى، ســایت هاى جدید همــراه اول و اینترنت 
مخابراتى در نقاط روستایى و شــهرى استان به 

بهره بردارى رسید.
اسماعیل قربانى از بهره  ردارى از 526 طرح در حوزه 
تلفن سیار استان خبر داد و افزود: توسعه شبکه انتقال 

و فیبرنورى به تعداد806 طرح و بهینه ســازى و توسعه 
شبکه دیتا در قالب 405 طرح از جمله طرح هاى مخابراتى 

افتتاح شده استان است.
قربانى از توسعه و نوسازى شبکه دسترسى به مراکز تلفنى 
در قالب 164 طرح و توسعه و بهینه سازى تجهیزات تغذیه 
نورى مراکز و سایت ها در قالب 190 طرح بعنوان دیگر 
طرح هاى افتتاح شده شرکت مخابرات استان اصفهان به 

مناسبت دهه فجر نام برد.
وى با اشاره به اینکه اصفهان در حوزه تلفن همراه یکى از 
استان هاى برتر کشور محسوب مى شود، توضیح داد: در 
این استان هفت میلیون و 420 هزار تلفن همراه اول وجود 

دارد و ضریب نفوذ آن در استان 138.38 درصد است.

مدیر مخابــرات منطقه اصفهان بــا بیان اینکه در زمان 
حاضر تمام شهرهاى استان تحت پوشش نسل چهارم 
تلفن همراه قرار دارند، گفت: از مجموع یک هزار و 695 
روستاى استان یک هزار و431 روستا از امکان ارتباطى 

برخوردارند.
به گفته قربانى، از 931 روستاى باالى 20 خانوار استان 

اصفهان، 921 روستا داراى تلفن خانگى هستند.

2091 طرح مخابراتى در استان اصفهان
 به بهره بردارى رسید

دو تفاهم نامه همکارى میان شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان از یک ســو و خانه مطبوعات و انجمن صنفى 
روزنامه نگاران استان اصفهان از ســوى دیگر به امضا 
رسید.  بر اساس این دو تفاهم نامه که به امضاى هاشم 
امینى، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
منصور گلنارى مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان و وحید 
صلواتى رییس هیئت مدیره انجمن صنفى روزنامه نگاران 
استان اصفهان رسید، تشــکل هاى مطبوعاتى متعهد 

شده اند از توانمندى هاى اعضاء و امکانات رسانه اى خود 
براى پوشــش اخبار و تهیه گزارش هاى خبرى استفاده 
کرده و در برگزارى جشنواره هاى فرهنگى و مطبوعاتى 
آبفاى اســتان اصفهان همکارى نمایند.  شرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان نیز متعهد شده است تا ضمن 
حمایت از خبرنگاران و رسانه هاى عضو این دو تشکل، بر 
حسب ضرورت امکانات رفاهى و ورزشى خود را در اختیار 

اصحاب رسانه قرار دهد. 

امضاى 2 تفاهمنامه همکارى بین آبفاى استان اصفهان 
و تشکل هاى مطبوعاتى

نوبت اولنوبت اول


