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فروش گواهینامه و کارت پایان خدمت در فضاى مجازى!ناپدید شدن یک درخت در شهرضا!ممیزى هاى صداوسیما بیش از حد استعمان میگوى ایران را هم صادر مى کند! حمله ساکت الهامى به خودش! اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

نحوه خیانت 
همسران در 

فضاى مجازى

کشت 10 هزار هکتار محصول در شرق اصفهان
3
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اسفند امسال 
سردتر از معمول 

است

روابط فرازناشویى یا خیانت یکى از مهم ترین 
آسیب ها در حوزه خانواده محسوب مى شود که 

مى تواند بنیاد خانواده را به شدت سست کرده یا منجر 
به فروپاشى آن شود. هرچند این موضوع یکى از 

چالشى ترین مسائل در حوزه خانواده و سبک...

معاون توســعه، پیش بینى و تحقیقات اداره کل 
هواشناسى اســتان اصفهان، گفت: بارش هاى 
اخیر تنها کمى از بحران آبى استان کاسته اما 
خشکسالى همچنان پابرجا است. بارش ها در 
کوهرنگ 50 درصد افزایش داشته است اما 
مسئوالن موظف به مدیریت آب شرب، صنعت و 

کشاورزى هستند.
نوید حاجى بابایى گفت: در بهمن شــاهد کمینه 
دماى یک تا دو درجه اى در اواخر شــب و اوایل 
صبح بودیم و همین روند را در اسفندماه تجربه 

خواهیم کرد...

بحران در آموزش و پرورش اصفهان بیشتر مى شودبحران در آموزش و پرورش اصفهان بیشتر مى شود
هشدار سرپرست اداره کل آموزش و پرورش به افزایش تعداد دانش آموزان و کاهش هر چه بیشتر نیروى انسانى؛هشدار سرپرست اداره کل آموزش و پرورش به افزایش تعداد دانش آموزان و کاهش هر چه بیشتر نیروى انسانى؛
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رهاورد باز شدن آب  به روى زاینده رود در بهمن ماه سال جارى؛

جهانبخش: همیشه دنبال گلزنى هستم
علیرضا جهانبخش که در این روزها به بازیکن موثر فاینورد بدل شده 

در خصوص عملکرد خود در این فصل صحبت کرد.
جهانبخش در این فصل 29 بازى براى فاینورد انجام داده و توانسته 
7 بار گلزنى کند و 3 پاس گل بدهد. آمار براى ستاره سابق آلکمار که به آقاى 
گل لیگ هلند بدل شد، آمار خوبى نیست ولى ستاره کشورمان پس از یک 

دوره ناموفق در لیگ برتر انگلیس...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان با تکذیب تئورى «اسفند دیوانه»:

5 کیلومتر دیوار 
ساماندهى در

 بستر زاینده رود بنا 
شده است 

زنان خانه دار مى توانند به صورت مستقل بیمه شوند
3

هافبک ذوب آهن:هافبک ذوب آهن:

ذوب آهن تیم ذوب آهن تیم 
برتر میدان بود اما...

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان: اصفهان: 

آمار بیماران کرونایى آمار بیماران کرونایى 
بسترى در اصفهانبسترى در اصفهان

44 برابر شد برابر شد
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رئیس کل بانک مرکزى رئیس کل بانک مرکزى 
تشریح کرد؛تشریح کرد؛

تغییر روش تغییر روش 
افتتاح حساب افتتاح حساب 
در بانک هادر بانک ها
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بازپرس «علف زار» از نگاه بازپرس «علف زار» از نگاه 

عملکرد شرکت آب منطقه اى اصفهان 
در طرح احیا و تعادل بخشى منابع آب زیرزمینى

عملکرد پر کردن چاههاى غیرمجاز
از سال 1384 تاکنون، 7804 حلقه چاه غیرمجاز در استان اصفهان پر و مسلوب المنفعه شده است. حجم 

صرفه  جویى ازمحل پرکردن چاههاى غیرمجاز ازسال 84  تاکنون 223 میلیون مترمکعب میباشد.

عملکرد پرکردن چاههاى غیرمجاز
حجم صرفه جویى (میلیون مترمکعب)تعداد چاه پرشدهسال

13841077
138521214
13861449
13871809
138825210
138925714
13902297
13911715
13922427
139331218
139474030
1395100642
139610224/20
139771213
13988375/7
13997649/5

6175/4بهمن  1400
7804223جمع

توقیف دستگاهها و ادوات 
غیرمجاز حفارى غیرمجاز

تعدادسال

1392258

1393242

1394355

1395364

1396433

1397552

1398431

1399515

550بهمن 1400 

3700جمع

نصب  ابزار اندازه گیرى هوشمند روى چاه هاى بهره بردارى
 در استان اصفهان

از سال 1387 تا سال 1395 تعداد 3896 کنتور هوشمند
 آب و برق نصب شده است.

از سال 1396 تا سال 1400 ، 3002 کنتور حجمى هوشمند
 الکترومغناطیس نصب شده است.

تعداد کنتور هوشمند حجمىسال
 الکترومغناطیس نصب شده

1396315

1397352

1398450

1399880

1005بهمن 1400

3002جمع

  تقویت گروههاى گشت وبازرسى منابع آب درسطح دشتهاى اســتان به تعداد 62 اکیپ که منجر به 
گزارش به موقع و جلوگیرى از بسیارى از تخلفات آبى شده است.

  مطالعات الزامات پیاده سازى بازار محلى آب (تبادل حقابه ها) در دشتهاى  پایلوت اصفهان-برخوار وکاشان
  پیاده سازى مدیریت مشارکتى آب زیرزمینى یا تشکل آببران در دشت پایلوت مهیارجنوبى-دشت آسمان
  اطالع رسانى و آگاهى بخشى و فرهنگسازى 7 گروه عمده اثرگذار  شامل کشاورزان، مقامات اجرایى، 
دانش اموزان،بانوان،روحانیون، سمن ها،قضات و نیروانتظامى،رســانه ها با استفاده از خدمات مشاور در 

سطح استان

  پیاده سازى نرم افزار جامع بانک اطالعات منابع آب(ساماب) در سطح استان با پیشرفت 100 درصد
  اصالح و تعدیل دبى پروانه چاهها مطابق قانون مصرف بهینه و معقول آب کشاورزى و نیز آب قابل برنامه 
ریزى دشتها : از سال 1395 تاکنون حدود 15800 پروانه بهره بردارى کشاورزى اصالح و تعدیل شده است 

که منجر به کاهش حجم 820 میلیون مترمکعب در پروانه ها شده است.
  انجام مطالعات تعیین عمق سقف کف شکنى چاهها در 17 دشت پایلوت 
  مطالعات تعیین حریم کیفى منابع آب در محدوده هاى مطالعاتى استان 

معرفى طرح احیا و تعادل بخشى منابع آب زیرزمینى 

در راستاى چاره اندیشى براى کنترل افت و کسرى مخزن حادث شــده در آبخوان ها، وزارت نیرو با 
تعریف طرح تعادل بخشى، تغذیه مصنوعى و پخش سیالب در سال 1384، برنامه هاى خود در زمینه 
بهبود وضعیت منابــع آب زیرزمینى را آغاز کرد، ولى با توجه به عدم حمایت دســتگاه هاى دیگر که 
همکارى آنها در این زمینه الزامى است و همچنین نبود عزم جدى میان مقامات عالى کشور در سالهاى 

قبل و عدم تأمین اعتبار کافى، نتایج مطلوبى از طرح حاصل نشد. 
با فعال شدن شوراى عالى آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو برنامه هاى خود را در جلسه هشتم شوراى 
عالى آب در سال 92 ارائه و ابتدا مصوبه اى تحت عنوان برخورد قانونى با برداشت هاى غیر مجاز ارائه 
گردید و در نهایت تبدیل به طرحى تحت عنوان طرح احیا و تعادل بخشى منابع آب زیرزمینى کشور 
گردید. این طرح مشتمل بر 15 پروژه است که در جلسه پانزدهم شوراى عالى آب کشور در تاریخ 25 
شهریور 93 تصویب شد و در کنار این طرح تکالیفى نیز براى وزارت خانه هاى نیرو، جهاد کشاورزى، 

صنعت، معدن، تجارت و کشور مشخص شد.
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7 بار گلز
گل لیگ
دوره نام

5

س
ت معاون
هواشنا
اخیر
خش
کوه
مسئوال
کشاورز
نوید حا
دماى ی
صبح بو
خواهیم
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اتاق اصناف ایران در اطالعیه اى با اشــاره به رکود و 
آسیب هاى ناشى از شیوع ویروس کرونا و تعطیلى هاى 
اجبارى از سوى ستاد ملى مدیریت کرونا طى دو سال 
گذشته، اعالم کرده که این بار ســتاد ملى کرونا قرار 
است به شرط تزریق ســه دوز واکسن کرونا و ثبت نام 
واحدهاى صنفى در ســامانه «ایران من» از تعطیلى 

مجدد بازار به ویژه در شب عید نوروز اجتناب کند. 
در این اطالعیه همچنین بــه مهمترین تعطیلى هاى 
ناشى از کرونا در اسفند سال هاى 1398 و 1399 اشاره 
و تأکید شد که آسیب هاى این تعطیلى ها بر بازار چنان 
بود که هیچ کدام از حمایت هاى دولت نتوانست ضرر و 

زیان کسبه را جبران کند.
البته بر اســاس اعالم اتاق اصناف ایــران، على رغم 
مصوبات ستاد ملى کرونا که تمامى تصمیمات بر پایه 
سامانه هوشمند «ایران من» اتخاذ مى شود، در برخى از 
شهرها از جمله مشهد و اقلید، استانداران و فرمانداران 
مجبور به تعطیلى گســترده واحدهاى صنفى شده اند؛ 
بنابراین، ضرورى اســت تمامى اتــاق هاى اصناف و 
اتحادیه هاى صنفى سراسر کشــور نسبت به ضرورت 
ثبت نام تمامــى واحدهاى صنفى تحت پوشــش در 
ســامانه مذکور تأکید کنند و اقدامــات الزم را در این 

خصوص انجام دهند.

رئیس کل بانک مرکزى گفت: باتوجه به شــرایط کرونا 
و ازآنجایى که درصددیم دسترســى مردم به نظام بانکى 
تسهیل شود شــرایطى تصویب شــد که مردم بتوانند از 
خدمات پایه بانکى به صورت کامًال غیرحضورى بهره مند 
شــوند. على صالح آبادى در توضیح این دســتورالعمل 
عنوان کرد: براین اساس روش هاى احراز هویت به شکل 
غیرحضورى خواهد بــود و افراد براى افتتاح حســاب و 
دریافت خدمات از شبکه بانکى و مؤسسات مالى و اعتبارى 
مى توانند بدون مراجعه فیزیکى به شبکه بانکى  کشور به 
صورت غیرحضورى از این خدمات بهره مند شــوند. وى 
افزود: روش هاى انجام کار در این دستورالعمل به گونه اى 

در نظر گرفته شده است که هم احراز هویت غیرحضورى 
به صورت کامل و بدون خلل انجام شــود و در عین حال 
افراد بتوانند با روش هایى که در دستورالعمل دیده شد و به 
واسطه آن احراز هویت براى بانک محرز مى شود، خدمات 
را از بانک دریافت کنند. صالح آبادى ضمن تأکید بر اینکه 
کمافى الســابق خدمات حضورى نیز به مشتریان توسط 
شبکه بانکى ارائه مى شود، تصریح کرد: از این پس در کنار 
ارائه خدمات به صورت حضورى به روال سابق توسط بانک 
ها، اگر شخصى تمایل نداشت که به شعبه بانک مراجعه 
کند مى تواند از خدمات بانکى بــه صورت غیرحضورى 

بهره مند شود.

شرط تعطیل نشدن اصناف 
در شب عید کرونایى

تغییر روش افتتاح حساب 
در بانک ها

اقدام عجیب یک کافه  
اقــدام عجیب یک    روزنامه خراسان|
کافه الکچرى در تهران که روى شیشــه اش 
نوشته: «Speak English» یعنى انگلیسى 
حرف بزنید! مورد توجه کاربران شــبکه هاى 
اجتماعى قرار گرفت. کاربران زیادى از اینکه 
این کافه براى خودنمایى در اقدامى عجیب از 
مراجعه کنندگان خواسته در محیط کافه فقط 
انگلیسى حرف بزنند به آن انتقاد کردند. البته 
در روزهاى اخیر منوى برخى از رســتوران ها 
که قیمت هاى شان را به دالر نوشته بودند هم 
بازتاب زیادى پیدا کرده بود. کاربرى نوشــت: 
«حاال اگه یکــى رفت و املت رو به فارســى 

سفارش داد براش چى میارن؟!»

ساالر هم از ابتال
 به کرونا گفت

ســاالر عقیلى در پنجمین روز از    مهر|
برگزارى سى و هفتمین جشــنواره موسیقى 
فجر از مبتال شدن خود به کرونا گفت و افزود: 
متأســفانه چندى قبل به بیمارى کرونا مبتال 
شدم اما این خبر رســانه اى نشد به این جهت 
که عادت به رسانه اى کردن خبرهاى بد ندارم 
و مى دانم مخاطبان ما از شنیدن چنین اخبارى 
ناراحت مى شــوند. اما طى ایــن مدت زمان 
دکتر صمدایى بســیار دلســوزانه و عاشقانه 
به من کمک کردند چرا کــه 80 درصد ریه ام 
درگیر این بیمارى شده بود و قطعًا اگر زحمات 
ایــن دکتر عزیز نبود شــاید من هــم در بین 

شما نبودم.

رقم دقیق عیدى 
بازنشستگان 

  خبرآنالین| میــزان پرداخــت پاداش 
آخر ســال (عیدى) بازنشســتگان، مستمرى 
بگیران، حقوق وظیفــه از کارافتادگى، حقوق 
وظیفه وراث مســتخدمین متوفاى مشمول 
صندوق بازنشستگى کشورى، سازمان تأمین 
اجتماعى نیروهاى مسلح و سایر صندوق هاى 
بازنشستگى و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده 
کلى به مبلغ ثابت 16 میلیون ریال حسب مورد 
از محل بودجه مصوب صندوق بازنشســتگى 

یا دستگاه اجرایى ذیربط قابل پرداخت است.

داروهاى ساده هم 
نایاب شد

فاطمى، على    روزنامه همشهرى|
 نایب رئیــس انجمــن داروســازان ایــران 
از نایاب شــدن داروهــاى ســاده ازجملــه 
اکسپکتورانت یا شــربت هاى آنتى بیوتیک و 
دیفن هیدرامین در بعضى اســتان ها و کمبود 
دیگر داروها از جمله ب کمپلکس و استامینوفن 
و حتى قطره بینى کلرور سدیم در داروخانه ها 
خبر مى دهد و مى گویــد: از آنجا که هم اکنون 
بســیارى از مردم تســت کرونا نمى دهند تا 
مشخص شود مبتال به کرونا یا سرماخوردگى 
شده اند، اقدام به خوددرمانى مى کنند و به همین 
دلیل مصرف داروهاى مشابه افزایش پیدا کرده 
اســت. همین مصرف باال سبب شــده تا این 

داروها با کمبود مواجه شود.

تصویب طرح  صیانت  
هفته آینده  ؟ 

موافقان طرح صیانت    روزنامه شرق|
و پروژه محدودســازى اینترنت دســت به کار 
شده اند تا خواست خود را بر کرسى بنشانند. به 
گفته نماینده مردم همدان در مجلس شوراى 
اســالمى، قانون حمایت از کاربران در فضاى 
مجازى هفته آینده تصویب مى شــود. مرکز 
پژوهش هاى مجلس چنــد هفته پیش اعالم 
کرده بود طرح صیانت مغایر با قانون اساســى 

است. 

دلیل طوالنى شدن
 مذاکرات  

سخنگوى وزارت امور خارجه با بیان اینکه    ایرنا|
تهران تصمیمات سیاسى خود را سال ها پیش گرفته 
و در برجام باقى مانده اســت، گفت: توافق در وین 
منتظر تصمیمات سیاسى طرف مقابل است. سعید 
خطیب زاده گفت: بن بستى در وین نیست، مذاکرات 
همانند سابق برگزار مى شــود و رفت و برگشت ها 
میان هیئت ها در حال انجام اســت، گفتگوها وقتى 
به روزهایى مى رســد که باید در مورد مسائل جدى 
صحبت شود، سخت مى شود. البته قطعًا با یکسرى 

کندى هایى روبه رو است.

همیشه طلبکاران 
  روزنامه جمهورى اسالمى| آرام ترین 
فرد باشید، وقتى قرار باشد از اینترنت همراه استفاده 
کنید، به ناآرام ترین فرد تبدیل خواهید شــد بس که 
کند است و ســوهان به اعصاب مى کشد. شاید شما 
هم دیده باشــید که برخى ها زیر لب و روى لب، غر 
مى زنند. گاه کار به لعن و نفرین هم کشیده مى شود. 
گفته مى شود، ایران در رده بندى جهانى کشورها از 
نظر ســرعت دانلود اینترنت همراه، هفت پله پایین 
آمد و به رده 79 رســید. یعنى جنگ اعصاب، هفت 
پله باالتر رفته اســت از قبل. قیمت هــا هم نه تنها 
پایین نیامده که باال رفته و باز هم خواهد رفت چون 
زارع پور وزیر ارتباطات گفته سال آینده قیمت را باال 
خواهند برد! وضعیت اینترنت در ایران مثل صنعت 
خودروسازى است، همان که هر روز کیفیتش کمتر 
مى شــود و قیمتش باالتر مى رود و باز هم از عالم و 

آدم طلبکارند.

مذاکرات 
به ریل بازگشته

  ایرنا| سردار سرتیپ پاسدار محمدجعفر اسدى، 
فرمانده اسبق نیروى زمینى ســپاه پاسداران گفت: 
برخى براى مذاکره با دشمنان در دوره اى محاسن 
تراشى کردند...آبرو و حیثیت مردم را این عده چقدر 
از بین بردند تا بروند با دشمنان قراردادى بنویسند که 
مردم از آن اطالعى ندارند و همین عده یکجا تعهدات 
خود را در قبال مذاکرات انجام دادند. اکنون در این 
موضوع قطار به ریل خود بازگشت و مردم با اطالع 

بیشترى به موضوع مذاکره نگاه مى کنند.

هراس هند از چین
هند 54 اپلیکیشــن چینى را با اشاره    ایسنا|
به تهدید آنها براى امنیت ملى، ممنوع کرد. وزارت 
فنــاورى اطالعات هند اپلیکیشــن هایى شــامل 
برنامه هاى متعلق به شــرکت هاى فناورى بزرگ 
چین مانند تنســنت، على بابا و نت ایــز را ممنوع 
کرد. این اپلیکیشــن ها نســخه هاى مشــابه 267 
برنامه اى هستند که در سال 2020 ممنوع شده بودند 
یا قابلیت هاى مشــابه آنها را دارند. این وزارتخانه 
اعالم کرده اســت این 54 اپلیکیشــن اجازه هاى 
مختلفــى دریافت کــرده و اطالعات حساســى را 

جمع آورى مى کنند.

افشاى زندگى مجلل 
نزدیکان «اون»

با انتشار تصاویر ماهواره اى زندگى    روزیاتو|
اشــرافى نزدیکان «کیم جونــگ اون» و مقامات 
ارشد کره شــمالى فاش شده اســت که نخبه هاى 
سیاســى در خانه هاى الکچرى زندگــى کرده و 
ثروتشان را در همین عمارت هاى مجلل نگهدارى 
مى کنند. دســتمزد ساالنه متوســط یک شهروند 
کره شــمالى تنها 1200 پوند در سال است که شاید 
براى ما ایرانى هــا عدد خیلى کمى هم نباشــد اما 
در مقیــاس جهانى عددى کمتر از درآمد متوســط 
یک ماه اســت. در این میان ثروتمندان و نزدیکان 
بــه کیــم جونــگ اون ناوگانــى از خودروهاى 
لوکــس اروپایــى و لباس هــاى برنــد در اختیار 

دارند.

خبرخوان

عمان با تغییر برچسب محصوالت ایران، کاالها را به 
بازارهاى جهانى از جمله عربستان صادر مى کند. پس از 
قارچ، حاال اخبارى مبنى بر صادرات میگوى ایران توسط 

عمان به گوش مى رسد. 
قیمت میگو به دلیل افزایش تقاضاى چین و روســیه 
باالرفت. حاال کمتر شــهروند ایرانى بــا این گرانى ها 
توان خرید میگو را دارد؛ با این حال، عمان به فهرست 
خریداران میگوى ایران اضافه شــد تا در کنار قارچ به 

صادرات میگوى ایران به عربستان هم روى آورد.
میگو در شهرهاى ساحلى کمیاب شد. گویا متقاضیان 
خارجى، ازجمله چین، روســیه و عمــان خریدار این 
محصول شده اند تا دست متقاضیان داخلى از بازار کوتاه 
بماند. رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
آبزیان هرمزگان با تأیید این خبر گفت: بخش زیادى از 
میگوها صادر مى شود. به همین دلیل قیمت آن در بازار و 
شهرهاى ساحلى رو به افزایش است. اخیراً نیز عمان به 

جمع مشترى پر و پا قرص میگو اضافه شد.
مهرداد بازرگان با اشــاره به صادرات میگوى ایران به 
عربســتان به «تجارت نیوز» توضیــح داد: میگوهاى 
ایران با جعبه ســفید و بدون درج برند به عمان و سایر 
کشورهاى حوزه خلیج فارس صادر مى شود و از آنجا به 

عربستان و آمریکا مى رود.
او ادامه داد: میگو طى دو ســال گذشــته بــه آمریکا 
صادر مى شــد. در واقع آمریکایى هــا طرفدار میگوى 
ایران هســتند. اما به دلیل تشــدید تحریم ها و عدم 
بازگشــایى ال.ســى، رســمًا بازار آمریکا و اروپا را از 
دســت دادیم؛ با این حال، هنوز میگوى ایران توسط 

واسطه ها به این کشــورها مى رود. در حال حاضر چین 
و روســیه به ترتیب اولین و دومین خریــداران میگو

 ایران هستند.
او با اشــاره به قیمت میگو اظهار کرد: صادرات میگو 
قیمت آن را در بازارهاى داخلى افزایش داد. نرخ جهانى 

این محصول بین چهار تا پنج دالر است. در بازار ایران 
به خصوص شــهرهاى ســاحلى قیمت آن به کیلویى 
300 هزار تومان هم مى رســد. یعنى بیش از دو برابر 

قیمت هاى جهانى.
بازرگان تأکید کرد: قدرت خریــد مردم آنقدر کاهش 

یافته که دیگر تــوان خرید میگو را ندارنــد. در واقع 
میگو خوراك قشر مرفه کشور اســت. در گذشته 90 
درصد صادرات میگوى ایران به اروپا بود، اما به دلیل 
تحریم ها بازار اروپا را از دســت دادیم و حاال چین این 

بازار را گرفته است.

عمان میگوى ایران را هم صادر مى کند!
بعد از صادرات قارچ؛

یک مؤسسه غیر سیاســى و غیر انتفاعى مدعی است که در تاریخ آمریکا 
باالترین سطح کیفى مهاجران متعلق به جامعه ایرانیان است. بر اساس دو 
سرشمارى سال هاى 2010 و 2020 تعداد ایرانیان مقیم آمریکا یک ملیون 
و 900 هزار نفر است که نهصد هزار نفر آنان در کالیفرنیا زندگ مى کنند، که 

20 درصد جمعیتشان در بورلى هیلز هستند.
مدرك 51 درصد ایرانیان بیش از لیسانس است. در حالى که این نسبت در 
جمعیت آمریکایى24 درصد است. از هر چهار ایرانى بیش از یک نفر فوق 

لیســانس و دکترا دارد و این باالترین آمار در میان 67 گروه قومى ساکن 
آمریکاست.

بر اساس آماردانشگاه MIT ، استادان، دانشمندان، مهندسان و مشاغل 
ایرانى در ایاالت متحده حدود یک تریلیون دالر را در اختیار دارند یا آن را 
مدیریت مى کنند. آنها در هر بخش از جامعه حضور برجسته اى دارند. در 
حال حاضر، نزدیک به 15 هزار پزشک با اصالت ایرانى در ایاالت متحده 

مشغول به کار هستند .

بزه و خالف در جامعــه ایرانى-آمریکایى پایین ترین رتبه در مقایســه با 
دیگر مهاجران در تاریخ ایاالت متحده است. 12 هزار استاد تمام ایرانى در

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى آمریکا تحقیق و تدریس مى کنند. به 
طورى که به سختى مى توان یک دانشگاه یا کالج آمریکایى را پیدا کرد که 
حداقل یک یا چند استاد ایرانى آمریکایى در آن خدمت نکنند. آنچه بیش از 
همه قابل توجه است این است که 75 درصد استادان ایرانى در 200 دانشگاه 

برتر آمریکا ( از میان 4000 دانشگاه) تدریس مى کنند.

 
روستایى متروکه که 30 ســال پیش توسط ساکنانش رها شــد، اکنون به یک جاذبه گردشگرى 
باورنکردنى در اسپانیا تبدیل شده اســت، پس از آنکه با پایین رفتن سطح آب در یک خزانه آب در 
این کشور، سر بیرون آورده است. روستاى «آسردو» یا «آچردو» در اسپانیا در منطقه شمال غربى 
گالیسیا در سال 1992 متروکه شد زمانى که یک نیروگاه آبى برقى پرتغالى دریچه هاى خود را بسته 
و باعث شد که رودخانه لیمیا طغیان کرده و آب آن زمین ها و خانه هاى مناطق اطراف را در برگیرد 

و بدین ترتیب بود که به منطقه پر از آب تبدیل شد. 
اما با پایین رفتن سطح آب در این مخزن آب و کاهش آن به تنها 15 درصد حجم گذشته اش به دلیل 
خشکسالى هاى اخیر، خانه هاى متروکه و خرابه هاى این روستا بار دیگر سر برآورده اند و تصاویر 

نشان مى دهند که بسیارى از این خانه ها هنوز پابرجا مانده اند.
در شرایطى که اسکلت این خانه ها گردشــگران داخلى و خارجى را به خود جلب کرده است، این 
روستاى متروکه به یک جاذبه گردشگرى غیرمنتظره تبدیل شده و مردم در تعطیالت خود به این 
منطقه سر مى زنند تا ببینند از این روستاى متروکه چه چیزى باقى مانده است. با عبور از روى زمین 
هاى گلى که در برخى مناطق به دلیل خشکســالى ترك نیز خورده است، بازدید کنندگان با سقف 
هاى نیمه ویران، خرابه هاى آجرى و چوبى که روزگارى درها و ستون ها را تشکیل مى دادند و حتى 
یک فواره روبه رو مى شوند که هنوز هم آب از لوله هاى زنگ زده آن جارى است. تصاویر منتشر 
شده، بطرى هاى نوشیدنى خالى را در کافه این روســتا و خودروى قدیمى و زنگ زده اى را نشان 

مى دهد که کنار یک دیوار سنگى در حال از بین رفتن است.

مهاجران ایرانى در آمریکا به روایت آمار

 نایب رئیس اتحادیه تولید، صادرات نساجى و پوشاك با اشاره 
به آمادگى قاچاقچیان پوشاك براى تصاحب بازار شب عید، 
گفت: پوشاك قاچاق وارداتى با تغییر برند به عنوان پوشاك 

تولید داخل عرضه مى شود.
بهرام شهریارى با ابراز نگرانى از عرضه پوشاك قاچاق در بازار 
گفت: با شرایط به وجود آمده و افزایش عرضه پوشاك قاچاق 
در بازار، تولید کنندگان  پوشاك نگران بازار شب عید هستند. 
وى افزود: تولید کنندگان پوشاك بعد از دو سال رکود ناشى از 
کرونا از شش ماه پیش خود را براى شب عید آماده   کرده اند، 
اما با توجه به افزایش عرضه پوشــاك قاچاق براى شب عید 
نگران هستند، زیرا قاچاقچیان پوشاك نیز خود را براى این 

بازار آمده  کرده اند.
نایب رئیس اتحادیه تولید، صادرات نســاجى و پوشــاك با 
اشاره به واردات پوشاك قاچاق از ترکیه گفت:  در حال حاضر 
راحت ترین راه براى واردات پوشــاك قاچاق از ترکیه است 
و با کاهش نرخ ارز نیز واردات پوشــاك قاچاق از این کشور 
افزایش یافته است که این موضوع مى تواند به تولید پوشاك 

به شدت صدمه وارد کند. 
شهریارى با بیان اینکه پوشاك تولید داخلى به لحاظ کیفیت 
کامًال قابل رقابت با پوشاك خارجى است، گفت: قیمت تمام 

شده پوشــاك وارداتى قاچاق به دلیل عدم پرداخت عوارض 
گمرکى ارزان تر از پوشاك تولید داخلى است. تولید کنندگان 
داخلى باید عوارض مواد اولیه و بسیارى از هزینه هاى دیگر را 
پرداخت کنند، لذا قیمت تمام شده پوشاك ایرانى در مقایسه 
با پوشاك قاچاق بیشتر مى شود و به این ترتیب پوشاك قاچاق 

در مقابل پوشاك تولید داخلى مزیت رقابتى پیدا مى کند. 
شهریارى با تأکید بر اینکه پوشــاك قاچاق به سطح عرضه 
برگشته اســت و عرضه آن نیز در حال افزایش است، گفت: 
متأسفانه شکل آن عوض شــده، به طورى که واردکنندگان 
پوشــاك قاچاق با تغییر لیبل و جایگزینى مــارك ایرانى به 
جاى مارك خارجى، پوشاك وارداتى قاچاق را به عنوان تولید 

داخلى عرضه مى کنند.  

شرکت بازرگانى دولتى رسمًا برنج هاى وارداتى را گران کرد.
حســن حنان عضو هیئت مدیره، قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانى داخلى شرکت بازرگانى دولتى ایران در نامه اى در 23 

بهمن 1400 از افزایش رسمى قیمت برنج هاى وارداتى توسط دولت و در اجراى دستور وزیر جهاد کشاورزى خبر داده است.
در متن این نامه با موضوع نرخ فروش برنج هندى و پاکستانى که در تاریخ 23 بهمن ماه 1400 منتشرشده، آمده است: حسب 
تصمیمات متخذه در جلسه قرارگاه امنیت غذایى و در اجراى دســتور مقام عالى وزارت نرخ فروش اقالم برنج هندى 1121 و 

پاکستانى ذخایر راهبردى به شرح ذیل اصالح و از تاریخ 14 بهمن ماه 1400 اجرایى شده است. 
بر اساس این نامه شرکت بازرگانى دولتى ایران قیمت مصرف کننده برنج هندى 1121 را به کیلویى 240 هزار ریال و قیمت 
برنج پاکستانى را به 250 هزار ریال افزایش داده است. پیش از قیمت برنج هندى 18 هزار و 500 تومان و قیمت برنج پاکستانى 

20 هزار و 500 تومان بود.

هجوم گردشگران به 
روستاى تازه از زیرآب درآمده

خیز قاچاقچیان پوشاك براى تصاحب بازار شب عید

دولت رسماً برنج را گران کرد
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انتصاب جدید 
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان از انتصاب سرپرست معاونت میراث 
فرهنگى ایـن اداره کل خبر داد. علیرضـا ایزدى، در 
صفحه  مجـازى خود سـیدمهدى موسـوى موحد را 
به عنوان سرپرست معاونت میراث فرهنگى اداره کل 

میراث فرهنگى استان اصفهان معرفى کرد.

پاسداشت یاد پدر 
به همت امور فرهنگى دینى آبفاى اسـتان اصفهان، 
مراسـم گرامیداشـت میالد امیر المؤمنیـن(ع) امام 
اول شـیعیان و روز پدر با حضور جمعى از مسـئوالن 
و کارکنان در مصالى امیرالمؤمنین(ع) برگزار شـد. 
حجت االسالم توسـلى امام جماعت سـتاد مرکزى 
آبفاى اسـتان اصفهان در این مراسـم گفـت: اولین 
عملى که نشان مى دهد انسان تحت والیت خداوند 
اسـت، اطاعت از پدر و مادر اسـت. وى افـزود: مقام 
واالي پدر ومادر همین بس که در قرآن بعد از توحید 

و یگانگی ذات بی مثالش به آن اشاره شده است.

گالرى شهرى 
قانونمدار شد

رییـس اداره توسـعه فرهنـگ شـهروندى از اجراى 
تبلیغات شهرى با موضوع قانون خبر داد و گفت: این 
تبلیغات از 18 بهمن ماه در سـطح شهر نصب شده و 
تا دو هفته مورد توجه شهروندان قرار خواهد گرفت. 
احمد رضایـى تصریـح کـرد: ایـن دوره از تبلیغات، 
پاسخ سوال هاى انتظارى اسـت که پیرامون قانون 
مـدارى و مسـئولیت پذیرى مطرح شـده بـود که با 
هدف گسـترش فرهنگ قانون مدارى در دوره قبل 
طراحى و به مدت 10 روز  اجرا شـد و در حال حاضر 
جواب آن در سطح شـهر مورد توجه شهروندان قرار 

گرفته است.

دلیل تأخیر در احداث پل
معـاون فنـى و راه هاى روسـتایى راهـدارى و حمل 
ونقل جاده اى اسـتان اصفهان گفت: تأخیر در صدور 
مجوزهاى و گرانى سـیمان بهره بـردارى از پل دوم 
تقاطع غیر همسطح گز را با مشکل مواجه کرد. سعید 
خدابخشـى با اشـاره به روند بهره بردارى از پل دوم 
تقاطع غیر همسـطح گـز اظهار کرد: ایـن پل داراى 
61 متر و 42 سانتیمتر طول و 14 متر و 60 سانتیمتر 

عرض دارد.

حل مشکل 
تشییع اموات 

شهردار زاینده رود گفت: طى سـال هاى اخیر زمانى 
که خانـواده اى در غـم از دسـت دادن عزیـز خود به 
سـوگ مى نشسـت، عالوه بر تحمل درد فقدان، در 
نبود امکانات الزم براى تشییع و خاکسپارى، داغ دل 
آن ها دوچندان مى شد و مردم براى غسل اموات خود 
مجبور به انتقال آن ها به شـهر دیگر بودند. على اکبر 
محمـودى تصریح کـرد: مطالبه مـردم در خصوص 
ایجاد یک آرامسـتان متمرکز و غسـالخانه مناسـب 
با همـه امکانات ضرورى اسـت؛ از این رو در مسـیر 
اتمـام و بهره بـردارى از پروژه غسـال خانه بهشـت 
فاطمه شـهر زاینده رود با اعتبارى بالغ بر 20 میلیارد 
ریال حرکت کردیـم و این پـروژه با مشـارکت خیر 
نیک اندیش و تأمین اعتبار 10 میلیارد ریال تکمیل و 

به بهره بردارى رسید.

تولید  یک میلیون گلدان گل 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفـت: در مجموعه جروکان بـا بیش از 28 
هکتار وسعت، حدود 11 هزار مترمربع گلخانه احداث 
شده اسـت و در هر سـال زراعى یک میلیون گلدان 
گل با بیش از 100 گونه مختلف تولید مى شود. مجید 
عرفان منش خاطرنشـان کـرد: در مرکـز تحقیقاتى 
جروکان گل هاى فصلى و دائمى و گیاهان پوششى 

و پیازى در سه دوره فصلى تولید مى شود.

خبر

مدیر زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: در نوبت 
اخیر رهاســازى آب زاینده رود، برآورد مى شود هفت هزار 
هکتار گندم، هزار و 200 هکتار جو و حدود دو هزار هکتار 

گلرنگ کشت شده باشد.
پیمان فیروزنیا درخصوص میزان کشــتى که در شــرق 
اصفهان در نوبت اخیر رهاسازى آب زاینده رود انجام شد، 
اظهار کرد: برآورد مى شود هفت هزار هکتار گندم، هزار و 
200 هکتار جو و حدود دو هزار هکتار گلرنگ کشت انجام 
شده باشد. وى افزود: هنوز جمع بندى نهایى از میزان کشت 

انجام نشده و نمى توان آمار دقیق اعالم کرد.
مدیر زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان خاطرنشان 

کرد: کشت در شهرســتان هاى اصفهان، ورزنه، هرند و 
بخشى کمى از شهرستان کوهپایه انجام شده است.

فیروزنیا پیش از این با بیان اینکه برآورد مى شود حدود 10 تا 
15 هزار کشت گندم در شرق اصفهان انجام شود، گفته بود: 
بذر و کود شیمیایى مورد نیاز کشاورزان توسط سازمان جهاد 
کشاورزى تأمین شده است؛ بخشى از بذر مورد نیاز کشت 
هم توسط کشاورزان تأمین مى شود. امید است میزان آب 
براى این کشت کافى باشد. وى گفت: به طور میانگین از هر 
هکتار کشت گندم در استان اصفهان 4.5 تن گندم برداشت 
مى شود. بنابراین حداکثر 67.5 تن گندم زمین هاى اصفهان 

برداشت خواهد شد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: تعداد 
بیماران بســترى شــده داراى عالئم کوویــد-19 در 
بیمارستان هاى استان در طول یک ماه گذشته و با شدت 
گرفتن موج ششم کرونا، بیش از چهار برابر افزایش یافت.

پژمان عقدك افزود: تعداد بیماران کرونایى بسترى شده 
در بیمارستان هاى استان در ابتداى بهمن امسال حدود 
250 نفر بود اما پس از گذشت حدود یک ماه و در هفته 
جارى، این شاخص به بیش از یکهزار و یکصد بیمار رسید. 
وى با اشاره به چهار برابر شــدن تعداد بیماران کرونایى 
 (ICU) بدحال و بســترى در بخش مراقبت هــاى ویژه
بیمارستان ها، اظهار داشت: تعداد این دسته از بیماران در 

ابتداى بهمن امسال حدود 40 نفر بود اما در روزهاى اخیر 
به 160 نفر افزایش یافت.

عقدك با بیان اینکه در زمان حاضر 14 درصد از بیماران 
کرونایى بســترى، بدحال و در بخش مراقبت هاى ویژه 
تحت درمان هســتند، اضافه کرد: بررسى ها نشان مى 
دهد بیش از 35 درصــد از فوتى هاى ناشــى از کرونا، 

واکسن نزده اند.
وى با بیان اینکه بیماران با عالئم شدید(بســترى)، 10 
تا 20 روز بعد از شــروع عالئم به شرط اینکه در آخرین 
روز استراحت به مدت 24 ساعت فاقد عالئم حاد باشند 

مى توانند به محل کار بازگردند.

آمار بیماران کرونایى بسترى 
در اصفهان 4 برابر شد

کشت 10 هزار هکتار محصول 
در شرق اصفهان

پیگیرى بحران زیرساختى و نیروى انسانى اداره آموزش 
و پرورش استان اصفهان در دســتور کار استاندارى قرار 

گرفت.
اولین شــوراى آموزش و پرورش در دوره جدید مدیریت 
این اداره، به ریاست استاندار و دبیرى سرپرست اداره کل 
آموزش و پرورش در محل این اداره برگزار شــد. رئیس 
مجمع خیرین استان، مدیرکل نوسازى، فرماندار و مدیران 
اداره کل ناحیه هاى آموزش و پرورش استان اصفهان از 

جمله مهمانان این جلسه بودند.
در ابتداى این جلسه سرپرست اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با ارائه آمار دانش آموزان استان اصفهان 
و سهم آن از مقدار کل کشورى اظهار داشت: 5/9  درصد 
از کل دانش آموزان ابتدایى کشــور در اصفهان هستند 
همچنین این آمار براى متوسطه اول 6/2 درصد و براى 
متوسطه دوم 6/7 درصد است که میانگین آن معادل 6/2 

درصد خواهد شد که رقم باالیى محسوب مى شود.
غالمرضــا ابراهیمى افزود: تعــداد کل دانش آموزان در 
استان اصفهان در حال حاضر 907 هزار نفر است که طى 
پیش بینى و بررسى ها این رقم در سال آینده به 935 هزار 
نفر مى رســد که بحران هاى فعلى آموزش و پرورش را 

افزایش خواهد داد.
وى با اشــاره به آمار رغبت دانش آموزان به مدارس غیر 
دولتى تصریح کرد: این آمار در ســال تحصیلى 96-97 
معادل 13/4 درصد بود که تا سال تحصیل 99-98 رشد 
داشت و پیش بینى مى شد به دلیل اپیدمى کرونا این آمار 

کاهش پیدا کند.
وى اضافه کرد: بر خالف پیش بینى ها رغبت به مدارس 
غیردولتى در سال تحصیلى فعلى به 14/9درصد رسید که 
نشان دهنده رشد است، این در حالى است که آمار کشورى 

12/8 درصد است.
ابراهیمى در خصوص علت افزایش آمار رغبت به مدارس 
غیر دولتى ابراز داشت: مدارس دولتى غالباً در حوزه آموزش 
مجازى و آموزش آنالین شرایط و تجهیزات کافى را ندارند 
و این مورد موجب شده خانواده ها تالش کنند به هر نحوى 
دانش آموز خود را در مدرســه غیر دولتى که شرایط بهتر 

دارد ثبت نام کنند.

وى با بیان اینکه استقبال از رشته هاى فنى و کار و دانش 
در اصفهان نسبت به متوسط کشورى بیشتر است، ادامه 
داد: در حال حاضر 41/3درصــد دانش آموزان در هدایت 
تحصیلى به مدارس کار و دانــش مى روند که این آمار با 
توجه به صنعتى بودن اصفهان باید تا رقم 51 درصد رشد 

داشته باشد.
وى با تاکید بر بحران نیروى انسانى در آموزش و پرورش 
اصفهان گفت: به ازاى هر سه نفر که از سیستم آموزش و 
پرورش جدا مى شوند یک نفر نیرو از راه هاى مختلف جذب 
مى شود که نشان دهنده نگاه برنامه و بودجه اى به آموزش 
و پرورش است در حالى که وقتى معلم یک کالس خارج 

مى شود دقیقاً باید یک نفر جایگزین او شود.
ابراهیمى ادامه داد: ســال آینده هفت هزار و 598 نیروى 
آموزش و پرورش داراى شــرایط بازنشستگى و خروج از 
سیستم هستند که خروج 90 درصد آنها قابل پیش بینى 
است که شرایط نیروى انســانى آموزش و پرورش را از 
شرایط موجود سخت تر مى کند، با این آمارها براى سال 
آینده ما با کمبود 16 هزار و 386 نفرى نیرو روبه رو هستیم.

وى تاکید کرد: کمبود 16 هزار نفــرى نیرو در حالى رخ 
مى دهد که سال آینده تنها 273 نیرو از دانشگاه فرهنگیان 
به آموزش و پرورش اضافه مى شود که تنها 1/67 درصد از 
کمبود ما را پوشش مى دهد، همچنین این تعداد به ورودى 
هزار و 9 نفرى آزمون استخدامى اضافه مى شود که آن نیز 

تنها 6/16 درصد نیاز را پوشش مى دهد.
سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
ادامه داد: در ســال تحصیلى 97-96 ما به ازاى معلم به 
دانش آموز 24/22 بــود که این رقم با افزایشــى زیاد به 
33/43 رسیده است نشان مى دهد بحران نیروى انسانى 

جدى تر از همیشه در حال رخ دادن است.
ابراهیمى با اشاره به اینکه به علت مشکالت استخدامى 
مجبوریم از نیروهاى بازنشســته 83 ساله براى تدریس 
دعوت به همکارى کنیم، ادامه داد: بجاى اینکه ساالنه 30 
تا 35 هزار معلم وارد سیستم آموزش و پرورش شود شاهد 

جذب پنج تا شش هزار معلم هستیم.
■■■ 

علیرضا عابدى» مدیر نیروى انســانى اداره کل آموزش 

و پرورش اســتان اصفهان نیز در این جلســه به کسرى 
300 هزار معلم در سطح کشور اشاره کرد و گفت: مهرماه 
امسال بالغ بر 16 هزار کسرى معلم داشتیم که اگر سهمیه 
استخدامى در اصفهان را از دو هزار به پنج هزار نفر افزایش 

ندهند این معضل سال به سال بیشتر خواهد شد.
وى نسبت معلم به دانش آموز در اصفهان را از هر 33 دانش 
آموز یک معلم رسمى اعالم کرد و گفت: بخاطر کسرى 
معلم از ظرفیت معاونین اســتفاده کردیم و معلمین چند 
مهارتى را بکار گرفتیم مثال معلم فیزیک امروز معلم مقطع 

ابتدایى هم شده است.
■■■ 

همچنین اســتاندار اصفهان در این شــورا با بیان اینکه 
مدیریت قبلى آموزش و پــرورش نیز تالش هاى زیادى 
براى حل مشکالت کرد، افزود: همانطور که در جلسات 
قبلى مطرح شد به لحاظ زیرساخت نیز آموزش و پرورش 

وضعیت خوبى ندارد.
ســید رضا مرتضوى دلیل مشــکالت عدیده آموزش و 
پرورش اصفهان را نتیجه آرامى طبع مدیران دانســت و 
ادامه داد: به دلیل مهمان نوازى ما همیشه در سفر مدیران 
به اصفهان خوبى هاى آن را نشان دادیم و به دلیل همین 

آرامى طبع هیچوقت مشکالت اصفهان دیده نمى شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: محور پیگیرى ما باید بحث 
نیروى انسانى و زیرساخت باشد که گزارش آن را آموزش و 
پرورش به ما ارائه دهد و تالش کنیم در جلسات با وزارت 
خانه و دولت این مشکل را مطرح کنیم تا اعتبارات الزم 

جذب شود.
وى با بیان اینکه باید در گرفتــن نیروى آقا و خانم توازن 
ایجاد شــود، اضافه کرد: براى حل مشکل گرفتن نیروى 
خدماتى خود مدارس باید اقدام کنند و باید توجه شود که 
هر شخصى براى نیروى خدماتى مدارس گرفته نشود و 

بحث فرهنگى و تربیتى آن دیده شود.
وى با اعالم اینکه وضعیت استان اصفهان از نظر کیفیت 
مدارس هم بحث برانگیز اســت، گفت: وضعیت کالس 
و تجهیزات ســخت افزارى و تعداد مدارس و همچنین 
ســرویس بهداشــتى مدارس در اصفهان نگران کننده

 است.

بحران در آموزش و پرورش 
اصفهان بیشتر مى شود نصف جهان  معاون تعهدات بیمه اى سازمان تأمین 

اجتماعى استان اصفهان در پاسخ به سئوالى مبنى بر 
اینکه اگر زنان خانه دار در زمینه بیمه تأمین اجتماعى 
تحت پوشش همسرانشــان باشند آیا مى توانند به 
شکل مستقل نیز اقدام به بیمه کردن خودشان بکنند 
و آیا این دو با یکدیگر منافات دارد یا خیر؟ گفت: با 
مصوبه جدیدى که داریم زنان خانه دار مى توانند با 

ســه نرخ 12 و 14 و 18 درصد تحت پوشش بیمه 
قرار گیرند.

محمد هاشــمى افزود: این بیمه منافاتى با تحت 
پوشــش بودن بیمه همسرانشــان ندارد و آنها در 
صورت فوت همسر نیز مى توانند از این طریق منبع 
درآمد داشته باشند و از مزایاى بازنشستگى هر دو 

بیمه استفاده کنند.

معاون دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان 
اصفهان گفت: عمده مشــکل زاینده رود حقوقى 
است و آنچه امروز نقطه اختالف شده دور ماندن از 

قانون مدنى است.
امیرحسین حالجى در جلسه هم اندیشى قرارگاه 
آب با مدیران 14 دستگاه استانى در خصوص احیاى 
دائمى زاینده رود اظهار داشت: ماده 44 قانون توزیع 

عادالنه آب یک سند دم دستى است. 
وى با بیان اینکه در حوزه آب برخى جریانات ریشه 
در عقاید بومى، شرعى و ملى دارد و موضوع مجرى 
و ناظر دیده نشده است، ادامه داد: در حوزه زاینده رود 
باید طرح دعواى حقوقى صورت بگیرد تا شاهد رفع 
ابهام از برخى مصارف از جمله مصرف شرب شویم 

که کامال مبهم است.
معاون دادســتان عمومى و انقالب مرکز اســتان 
اصفهان افزود: در اجراى بندهاى مختلف از احیاى 
زاینده رود دچار اختالف نظرهایى هستیم از جمله در 
پساب شاهد اختالفاتى بین شهردارى و کشاورزان 

هستیم که باید مرجع حل اختالف وارد شود.
وى با اشاره به اینکه در منابع و مصارف زاینده رود 
شاهد یکسرى از تخلفات قانونى و شرعى هستیم، 
اعالم کرد: قانون در خصوص مصرف مجاز و غیر 
مجاز داریم اما در عرصه مصرف شبه مجاز قانونى 
دیده نشــده اســت  ضمن اینکه در برنامه احیاى 
دائمى زاینده رود ضمانت اجرایى اســتانى و ملى را 

شاهد نیستیم.

معاون توسعه، پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان، گفت: بارش هاى اخیر تنها کمى از بحران 
آبى استان کاسته اما خشکســالى همچنان پابرجا است. 
بارش ها در کوهرنگ 50 درصد افزایش داشــته اســت 
اما مســئوالن موظف به مدیریت آب شــرب، صنعت و 

کشاورزى هستند.
نوید حاجى بابایى گفت: در بهمن شاهد کمینه دماى یک 
تا دو درجه اى در اواخر شب و اوایل صبح بودیم و همین 
روند را در اسفندماه تجربه خواهیم کرد. بارش ها نیز کمتر 

از حد نرمال خواهد بود. در هفته هاى دوم و ســوم اسفند 
هم ممکن اســت با برودت هواى 3 تا 4 درجه اى مواجه 
باشیم که پیش آگاهى اولیه به ارگان ها داده شده است و 
هشدارهاى زرد و نارنجى 72 ساعت پیش از رخ دادن این 

شرایط اعالم خواهد شد.
وى افــزود: کمینه دما در اســفندماه نســبت به حالت 
طبیعى خود 2 تا 3 درجه کمتر خواهد بود و امسال، شاهد 
اسفندماهى سردتر از معمول خواهیم بود؛ اما واژه «اسفند 
دیوانه» که به تازگــى درباره وضعیت بــارش و هواى 

اسفندماه گفته شده و مورد توجه رســانه ها قرار گرفت، 
اصًال علمى نیست و نه تنها ما، بلکه هواشناسى جهانى نیز 
از چنین واژگانى استفاده نمى کند. به نظر مى رسد که این 

کار، صرفاً براى ایجاد جنجال رسانه اى باشد.
به گزارش ایمنا، اخیراً یکى از اســاتید هواشناســى در 
اظهاراتى با اشــاره این که بیســت ونهم بهمن تا چهارم 
اسفندماه، موج هواى سرد در کشــور حاکم خواهد شد 
به طورى که مى تواند به محصوالت کشــاورزان لطمه 

وارد کند، از این رویداد به «اسفند دیوانه» تعبیر کرده بود.

مدیر دفتر مهندسى رودخانه زاینده رود گفت: تاکنون 
6دیوار ساماندهى بطول 5 کیلومتر در بستر رودخانه 
زاینده رود بمنظور جلوگیرى از فرســایش رودخانه 

ساخته شده است.
احمدرضا صادقى اظهار داشــت: از اواخر سال 98 
عملیات الیه روبى را در سطح رودخانه زاینده رود از 
باال تا پایین دست  سد چم آسمان، قسمت منتهى به 

تاالب گاوخونى آغاز شد.
وى بیان داشت: بمنظور جلوگیرى از فرسایش خاك 
و الیه روبى حجم رسوبات و پیشگیرى از انحراف 
مسیر آب و برداشت غیرمجاز و تصرفات غیرقانونى 
اقدام به ساخت دیوار ساماندهى کردیم بطورى که 
طى دو سال اخیر 400 هزار مترمکعب عملیات الیه 

روبى در بستر زاینده رود صورت گرفته است.
وى از گروه هاى گشت و بازرسى در بستر زاینده رود 
خبر داد و افزود: بیش از100 بازرس فنى و نیروى 
کارشناسى و حقوقى از ســرآب تا پایاب زاینده رود 
نظارت دارند و هرگونه تصرف را شناسایى کرده اند 
که تاکنون بیش از 200 هکتار که اقدام به کشت و 
کارهاى غیرمجاز کرده بودند، آزادسازى شده است.

وى بابیان برون سپارى کردن رفع تصرفات محدوده 
زاینده رود، ادامه داد: در بســتر رودخانه زاینده رود 
اراضى بسیار زیادى تصرف شــده و با حفر چاه ها 
اقدام به کشــت و کار غیرمجاز کردنــد که حدود 
150هکتار در حریم سد زاینده رود، آزادسازى و رفع 

تصرف شده است.

زنان خانه دار مى توانند به صورت مستقل
 بیمه شوند

 مشکل زاینده رود حقوقى است

اسفند امسال سردتر از معمول است

5 کیلومتر دیوار ساماندهى در بستر زاینده رود 
بنا شده است 

روز دوشنبه حفره اى عمیق بر اثر فرونشست زمین 
رو به روى اداره بهزیستى شهرضا در خیابان چهل 
مترى ایجاد شد که یک درخت چند مترى با قدمت 

25 ساله به طور کامل ناپدید شد.
بنابر به تحقیقات به عمل آمده تعدادى رشته قنات 
متروکه و مخفى در سطح شهر وجود دارد، به نظر 
مى رسد ساخت و سازهایى که بر بستر آن ها شکل 

گرفته است تلنگرى به مسئوالن مربوطه باشد.
بر اساس قانون توزیع عادالنه آب، مسئولیت قنات ها 
و شناسایى حفظ و حراست آن برعهده آب منطقه اى 
و بر اســاس بند 14 ماده 55 قانون شــهردارى ها 
مسئولیت و صیانت از شهروندان در مقابل تهدیدات 
بر عهده شهردارى است و بر این اساس مسئوالن 

باید در این زمینه مسئوالنه عمل کنند.

ناپدید شدن یک درخت در شهرضا!



0404فرهنگ 4257چهارشنبه  27 بهمن  ماه   1400 سال هجدهم

بازپرس «علف زار» از نگاه پژمان جمشیدى

«ژان کلود ون دام» 
از دنیاى رزمیکارى خداحافظى مى کند

پژمان جمشیدى بازیگر سینما و تلویزیون که امسال با دو فیلم «علف زار» و «بى مادر» در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر حضور داشــت، درباره پایان بندى فیلم ســینمایى «علف زار» گفت: پایان این فیلم تغییر کرده اما همچنان 
«علف زار» فیلمى سرپا و با کیفیت است. همیشه درباره اصالحاتى که بر فیلم ها صورت گرفته انتقاد داشتیم اما باید 
بگویم که درباره «علف زار» با همکارى خوبى از سوى نهادهاى مربوطه روبرو بودیم و به عنوان بازیگر این فیلم از 

همکارى هاى صورت گرفته براى اکران فیلم «علف زار» تشکر مى کنم.
جمشیدى خاطرنشان کرد: بیشــتر از این نمى توانم درباره این موضوع صحبت کنم اما تنها به دلیل همکارى هاى 
صورت گرفته در جهت اکران این فیلم و حضور در جشــنواره فجر تشــکر مى کنم چرا که به نظر من «علف زار» 

همچنان اثرى قابل توجه و دیدنى است.
این بازیگر در ادامه درباره نقشى که در این فیلم ایفا کرده، گفت: نقشم در «علف زار» را خیلى دوست دارم و در جلساتى 
که داشتیم هم گفته ام که به نظر من یکى از شریف ترین و دوست داشتنى ترین کاراکترهایى که در سینماى ایران از 

قوه قضاییه مى بینیم نقش بازپرس در فیلم «علف زار» است.

ژان کلود ون دام بازیگر و رزمى کار مشهور بلژیکى مى خواهد پس از انتشار تازه ترین فیلمش که یک ماجراجویى 
مبارزه اى تن به تن دیگر است، از دنیاى بازیگرى خداحافظى کند.

او  بعد از اینکه توانست در دنیاى هنرهاى رزمى بلژیک براى خود نامى دست و پا کند، در اوایل دهه 80 میالدى و با 
رویاى بازیگر شدن به ایاالت متحده نقل مکان کرد. بعد از بازى در نقش هاى کوچک، ژان کلود ون دام با بازى در 
نقش اصلى فیلم رینگ خونین در سال 1988 به چهره اى محبوب در میان بازیگران رزمى کار در هالیوود تبدیل شد. 

بدنبال موفقیت این فیلم، این واقعیت که ون دام رسمًا بازیگر فیلم هاى رزمى شد قابل انکار نیست.
او تنها در ده سال پس از اولین فیلم بزرگش، در 20 فیلم دیگر بازى کرد و تا به امروز نیز هیچگاه یک سال بدون فیلم 

نبوده است. قدرت ستارگى ون دام در دهه 80 و 90 ادامه یافت. 
اکنون بعد از 30 سال نبرد تن به تن و فریاد و تعقیب و گریز خودرویى، ون دام مى خواهد دنیاى بازیگرى را رها کند. 
ون دام آخرین پروژه اش را اعالم کرده است که What’s My Nameنام دارد و آخرین فیلم اکشنى است که وى در 

آن کار خواهد کرد و بعد از «30 سال زندگى در هتل ها» براى تغییر دادن زندگى خود آماده است.
ون دام در آخرین فیلم رزمى اش نقش نســخه اى داســتانى از خودش را بازى مى کند که بعــد از یک تصادف، 
حافظه اش را از دست داده است. در ماموریتى براى بازیافتن حافظه اش، ون دام باید با گروهى از دشمنان و بازیگرانى 
از فیلم هاى قبلى اش روبرو شود. ژان کلود ون دام بر این باور است که این رویارویى ها خداحافظى مناسبى با دوران 

اکشن حرفه بازیگرى او خواهد بود. ون دام خود در این باره گفته است:
البته ون دام تایید نکرده که آیا این آخرین تجربه بازیگریش خواهد بود یا تنها آخرین فیلم اکشنى است که وى در آن 
بازى خواهد کرد اما در هر صورت این فیلم مى تواند پایان یک دوره براى این بازیگر محبوب فیلم هاى رزمى باشد.

فرهاد آییش بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون که با فیلم 
سینمایى «خائن کشى» به کارگردانى مسعود کیمیایى 
در بخش سوداى ســیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر 
حضور داشــت درباره بازى در نقش مصدق در این فیلم 
عنوان کرد: من بــه عنوان بازیگر همیشــه براى بازى 
در نقش شــخصیت هــاى واقعى اکراه داشــته ام زیرا 
واقعى بودن شخصیت ها باعث مى شود شما بخشى از 
خالقیت تان را از دست بدهید و نمى توانید نقش را آنطور 

که دلتان مى خواهد بازى کنید.
بازیگر سریال «دیوار به دیوار» بیان کرد: بازى در نقش 
شخصیت هاى تاریخى چندین بار به من پیشنهاد شده 
بود و به دلیل ترســى که از بــازى در نقش هاى واقعى 
داشتم پیشنهادها را رد کرده بودم تا اینکه نقش سقراط 

براى یک تئاتر به من پیشنهاد شد.
این بازیگر ادامه داد: ابتدا بازى در نقش سقراط را قبول 
نکردم اما کارگردان به من گفت چون این شــخصیت 
خیلى قدیمى است تو مى توانى ســقراط وجود خودت 
را  ارایه دهى ولــى در مورد مصدق دیگر این مســاله
 نمى توانست اتفاق بیفتد به دلیل اینکه اوال این شخصیت 
جدید و براى این دوره است و همه مى شناسیمش و دوم 
اینکه یک واقعیت سیاسى اســت که باید به آن وفادار 

باشیم.
بازیگر نمایش «مصدق» بیان کرد: بازى در نقش مصدق 
را در فیلم سینمایى «خائن کشى» قبول کردم به دلیل 
اینکه مصدق یکى از معدود سیاستمدارانى است که من 

او را مى شناسم.
بازیگر نمایش «سقراط» درباره پرهیز از شعارزدگى در 

آثار ســینمایى با محتواى سیاسى اظهار کرد: هر هنرى 
باید صادقانه باشد سیاست هم اگر صادقانه باشد جایگاه 
خودش را در تاریخ دارد چراکه ما نمى توانیم سینما و هنر 

غیرسیاسى داشته باشیم.
او بیان کرد: من جزو هنرمندانى هســتم که هیچوقت 
سیاست را دوست نداشتم و با سیاست درگیر نبودم ولى 
یک بخشــى از تاریخ را که نگاه مى کنیم مى بینیم که 
سیاست بخشى از تاریخ هنر هم مى تواند باشد البته اگر 
صادقانه باشــد مى تواند از فیلتر زمان رد شود وگرنه با 

تغییر زمان از بین مى رود.
آییش اظهار کرد: کار در تئاتــر «مصدق» خیلى زیاد به 
من کمک کرد تا بتوانم نقشــم را در «خائن کشى» به 
خوبى ایفا کنم به دلیل اینکه زمانى که من براى شناخت 
مصدق ســپرى کردم در دوره اى بود که براى این تئاتر 

تمرین مى کردم.
این بازیگر ادامه داد: شــاید یکى از دالیلى که کیمیایى 
مرا براى این نقش انتخاب کرد این بود که مى دانســت 
من این شخصیت را مى شناسم و دنبال این بود که بداند 
ارادتى که به مصدق دارد من هم دارم یا نه؟! او بیان کرد: 
من مطمئنا مصدقى نیســتم چون هیچ سیاست خاصى 
ندارم ولى مصدق انســان شــریفى بوده و در اتاقى که 
من با مسعود کیمیایى صحبت مى کردم عکس مصدق 

روى دیوار بود.
آییش با اشــاره به اینکــه بین عقیده و ســلیقه تفاوت 
زیادى هســت، مطرح کرد: من ممکن اســت ســلیقه
 سینمایى ام کیمیایى نباشد ولى باید مراقب باشیم وقتى 

تاریخ سینماى خودمان را قضاوت مى کنیم.

فرهاد آییش:

از بازى در نقش هاى 
واقعى مى ترسم
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تصویربردارى سریال «خوشــنام» به کارگردانى علیرضا 
نجف زاده و به تهیه کنندگى احمد زالى که توسط محسن 
کیایى طرح و فیلمنامه ابتدایى اش نوشته شده بود و توسط 
فهیمه سلیمانى بازنویسى شده است در تهران ادامه دارد. 
سریال «خوشنام» کارى از گروه فیلم و سریال شبکه یک 

در تهران تصویربردارى مى شود.
علیرضا نجف زاده کارگردان این سریال تلویزیونى گفت: 
درحال حاضر مشغول گرفتن سکانس فالش بک داستان 
هستیم که عمدتا مربوط به اوایل دهه هاى 70 است و با 
توجه به تغییر چهره شــهر و انتخاب سخت لوکیشن در 
محله هاى قدیمى تر مشغول کار و تصویربردارى از دوران 
کودکى بازیگران اصلى سریال هستیم و متاسفانه به دلیل 
رشد سویه جدید کرونا کار کردن بسیار سخت شده است.

نجف زاده در خصوص بازیگران سریال «خوشنام» اظهار 
کرد: مجموعه اى از بازیگران تئاتر و کودکان آموزش دیده 
در حرفه بازیگرى مشــغول ایفاى نقش دوران کودکى و 
نوجوانى حمید لوالیى، سحر ولدبیگى، نیلوفر رجایى فر، 

شهره لرستانى و فریده سپاه منصور هستند.
سریال تلویزیونى خوشــنام، حمید لوالیى، هومن حاجى 
عبدالهى، عباس جمشیدى فر، شهره لرستانى، فریده سپاه 
منصور، سحر ولدبیگى، امیر کربالیى زاده، امیر غفارمنش، 

نیلوفر رجایى فر و با حضور رابعه مدنى بازى مى کنند.

رزیتا غفارى دلیل ضعف سریال هاى تلویزیونى و کمبود 
سریال در تلویزیون را ممیزى هاى بیش از حد صداوسیما 

و حمایت نکردن از نویسنده ها دانست.
این بازیگر درباره علت ضعف سریال هاى تلویزیونى در 
ســال هاى اخیر گفت: شــبکه هاى خصوصى و  نمایش 
خانگى از تولیدات صداوسیما پیشى گرفتند؛ چرا این اتفاق 
افتاده؟ من فکر مى کنم به خاطر ممیزى هاى بیش از حد 

صداوسیماست.
غفارى افزود: از همان ابتدا از تصویب فیلم نامه تا تعیین 
کارگردان و تهیه کننده، همه این ها دســت به دست هم 
مى دهد تا اینکه ما نتوانیم تولیداتى داشته باشیم که بتواند 

با تولیدات شبکه خانگى رقابت کند.
این بازیگر در پاسخ به این سوال که افزایش بودجه سازمان 
در ســال آینده مى تواند راهى براى ارتقاء کیفیت باشد؟ 
گفت: اگر این بودجه در راه درست استفاده شود، مى توانیم 

شاهد تولیدات بهترى از صداوسیما باشیم .
غفارى که چند ماه قبل در سریال «فرشتگان بى بال» با 
موضوع کرونا بازى داشت، درباره بازى در این مجموعه 
توضیح داد: سریال، در اوج کرونا و در ابتداى همه گیرى 
ســاخته شــد و ما با همان حس و حال جلــوى دوربین 
مى رفتیــم و فضا خیلى برایمان متفاوت بــود. اینکه کار 
خوبى شــد یا نه را نمى دانم اما من تمام انرژى ام را براى 

آن گذاشتم . 
او در پاسخ به اینکه چرا تلویزیون در این مدت درباره کرونا 
سریال هاى بیشــترى تولید نکرده است، گفت: تولیدات 
کال پایین است. نویســنده نداریم یا نویسنده ها حمایت 
نمى شــوند که بتوانند به موضوعــات مختلفى از جمله 

کرونا بپردازند. 
 

تصویربردارى فصل دوم ســریال «موج اول» به تازگى آغاز شده و آوا دارویت از 
بازیگرانى است که به این سریال اضافه شده است.

لوکیشن اصلى این ســریال در بوســتان والیت قرار دارد و اغلب بازیگران فصل 
قبل در این فصل نیز بازى مى کنند. آوا دارویــت، بازیگر دورگه ایرانى ایتالیایى از 
هنرپیشگانى است که به تازگى به گروه بازیگران این سریال اضافه شده است و نقش 
دکتر را ایفا مى کند. دارویت در سریال هاى هست و نیست، ایلدا و ... بازى کرده بود. 
در فصل دوم  محسن قصابیان، على غالمى، آتش تقى پور، ساخو آرام، روزبه اخترى، 
کوروش سلیمانى، آرام احمرى نیا، اصغر نقى زاده قطعى بازى مى کنند. همچنین 

مهدى فخیم زاده و فریبا متخصص در فصل دو سریال حضور ندارند.
این سریال در ســه فصل 10 قســمتى محصول خانه تولیدات جوان است و سه 
کارگردان جوان این ســریال را مى ســازند که اولین تجربه براى آنها محســوب
 مى شود. فصل اول را سجاد حسینى و فصل دو را محمد صادق بکتاشیان و فصل 

سه را محمد علیزاده کارگردانى مى کنند.

این سریال داستان شیوع کرونا در کشور است و روزهاى ابتدایى شیوع این بیمارى را 
نشان مى دهد که عده اى درگیر این هستند آیا این بیمارى کرونا است یا آنفوالنزا؟ 

آنها در ادامه به این نتیجه مى رسند که این بیمارى همان کرونا است.
در فصل ابتدایى این سریال «محســن قصابیان» که بازیگر اصلى فیلم سینمایى 
«منصور» بود، در نقش ابراهیم بازى کرده بود. همچنین «مهدى فخیم زاده» نقش 
دکتر فوق تخصص بیمارى هاى عفونى بازى مى کــرد که از رزمنده هاى جنگ 
بوده و با ابراهیم هم ســنگر بوده اند. دکتر جهان در این سریال یکى از نقش هاى 
اصلى را عهده دارد و در روند و جلوگیرى بیمارى در این بیمارستان صحرایى نقش 

به سزایى دارد. 
فریبــا متخصــص در ایــن ســریال در نقش آفــاق، آتــش تقى پــور حجت،  
علــى غالمــى امیرعلى، اصغــر نقــى زاده کریــم ســوارى، نیلوفــر رجایى،  
مهــدى فریضــى بازیگــران اصلى هســتند کــه همگى پرســتار و پزشــک 

بودند.

«خوشنام» به گذشته رفت

رزیتا غفارى:
 ممیزى هاى صداوسیما

 بیش از حد است

مهدى فخیم زاده در فصل دوم «موج اول» نیست

مارال فرجاد، بازیگر 39 ساله ســینماى ایران با تیتر «زن قوى» سوژه ى 
خبرنــگار مجله ى «ِگلَمور» شــد وى در این مصاحبه از یکســال مبارزه و 

رویارویى سخت با سرطان و روند بهبود خود مى گوید.
«موهایم دوباره رویید و امروز حال بهترى دارم... بسیار غمگین و ناامید بودم، 
چرا که این بیمارى بر چهره ام و درنتیجه بازیگرى ام تأثیر مى گذاشت... تا 

این که تصمیم گرفتــم به آن مثل یک نقش ســخت و پیچیده در یک فیلم 
سینمایى نگاه کنم.»

این بخشــى از حرف هاى مارال فرجاد، بازیگر تآتر و سینما و تلویزیون با 
خبرنگار مجله ى ِگلَمور در مجارستان است که پس از طى یک دوره مبارزه با 
بیمارى سرطان، روند درمان و بهبودى او را با تیتر «زن قوى» سوژه  گفت وگو 

قرار داده است. آن چه براى آن ها جذاب آمده چالش یک زن بازیگر که چهره 
و اندامش مهم ترین ابزار حرفه اش هستند در رویارویى و مبارزه با سرطان 

است.
مارال فرجاد سال گذشته دچار این بیمارى شد و پس از طى مراحل سخت 
درمان، اینک در شرایط بهترى قرار گرفته و با انجام دوره هاى درمانى مورد 
نیاز، اکنون در شرایط جسمى و روحى خوبى قرار دارد و امیدوار است به زودى 

پس از تکمیل درمان دوباره به صحنه و پرده   سینما بازگردد.

روایت مارال فرجاد از یکسال مبارزه سخت با سرطان

■■■ 
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باشــگاه ذوب آهن با صدور بیانیه اى و مهدى تارتار با انجام یک مصاحبه به 
اظهارات فرهاد مجیدى واکنش نشان دادند. 

شکست ذوب آهن مقابل اســتقالل در حالى رقم خورد که این تیم با خلق 
موقعیت بیشتر و مالکیت بر توپ و میدان، زمین را ترك کرد و همین موضوع 
دستمایه یک سوال از فرهاد مجیدى، سرمربى استقالل در نشست خبرى شد.

جایى که مجیدى در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر تسلط ذوب آهن بر توپ، 
با تقلید از ژوزه مورینیو گفت: «توپ را با خودشان به اصفهان ببرند.» این گفته 

با واکنش هاى مثبت و منفى زیادى در فضاى مجازى همراه شد

واکنش باشگاه ذوب آهن
باشگاه ذوب آهن درباره اظهارات فرهاد مجیدى، سرمربى استقالل پس از 
بازى دو تیم که با برترى یک بر صفر آبى پوشــان به اتمام رسید، بیانیه اى به 

شرح زیر صادر کرد:
«از تاریخ تشکیل و برگزارى رقابت هاى لیگ برتر فوتبال باشگاه هاى ایران 
تا به امروز همواره نام باشگاه هاى بزرگ با مربیان بزرگ عجین بوده  است اما 
متأسفانه براى نخستین بار شاهدیم که نام بزرگ و مردمى باشگاه استقالل 

را مربى بى اخالق که در هیجان بردهاى مسابقات است همراهى مى کند.
 اظهارات ســخیف آقاى مجیدى پس  از پایان دیدار ایــن تیم در مقابل تیم 
ذوب آهن توهینى آشکار به مردم شریف و شهید پرور اصفهان و باشگاه 54 ساله 
ذوب آهن با پشتوانه عظیم پیشکسوتان، قهرمانان رشته هاى مختلف ورزشى 
و هواداران عزیز ذوب آهن، شــاهدى بر این مدعاست که امروز نام بزرگ و 
پرافتخار باشگاه استقالل با گفتار کودکانه یک مربى بى اخالق خدشه دار و 
در معرض آسیب قرار گرفته است. این درحالى است که سرمربى ارزشمند و 
با اخالق تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان کوچک ترین بى احترامى به فردى یا 

باشگاهى انجام نداده و تنها مباحث فنى را مطرح کرد.
 آقاى مجیدى در حالى مانند نوجوانان ذوق زده آن جمله اى از بزرگان فوتبال 
جهان را که هیچ ســنخیتى با حد و اندازه اش ندارد تکــرار کرد که فراموش 
کرده که وضعیت امروز او مدیون الطاف دیگرانى است که در چشم پوشى از 
مجوزهاى حضور برخى بازیکنان، پنجره هاى بسته را بدون مجوزهاى قانونى 

به رویش باز کرده اند و به به و چه چه برخى گزارشگران رنگى نیز این موارد را 
حمایت مى کند.

 امید به اینکه باشگاه هاى بزرگى مانند استقالل با هوادارانى محترم، من بعد 
عالوه بر بحث فنى، با نام هایى در حد و اندازه  استقالل و با اخالق عجین باشد. 
مرور تاریخ نشان مى دهد رابطه دو باشگاه بزرگ ذوب آهن اصفهان و استقالل 
تهران، برپایه دوستى و جوانمردى بوده و با این سخنان خدشه دار نخواهد شد 
ولى الزم اســت آقاى فرهاد مجیدى از مردم اصفهان و هواداران عزیز ذوب 

آهن عذرخواهى کند.»

تارتار هم جواب فرهاد مجیدى را داد
در همین حال مهدى تارتار  هم درباره اظهارات فرهاد مجیدى گفت: «من اهل 
کرى خوانى نیستم و دوست ندارم به کسى کنایه بزنم اما تحسین هایى که از 
تیم ما شد، من را امیدوار کرد که راهمان درست است. بله ما توپ را به اصفهان 
بردیم تا دیگر از دست ندهیم، تا دفعه بعد شاید به جاى زدن به تیرك و هدر دادن 

فرصت ها، توپ را به تور بدوزیم.»
وى افزود: «براى من مهمترین چیز شخصیت هرکسى است و واقعاً همیشه 
وقتى بازى تمام شده، من رفتم با سرمربى تیم حریف دست دادم و محترمانه 
برخورد کردم و در صحبت هم همینطورى بوده. شخصیت سرمربى باید به 
تیمى که تحت هدایت اوست، بخورد و متأسفانه در برخى از تیم هاى لیگ برتر 

چنین چیزى دیده نمى شود.»
ســرمربى ذوب آهن در مورد اینکه نقل قــول مجیــدى، از ژوزه مورینیو 
بوده، اظهار کرد: «خیلى خوب اســت کــه مربیان ما ســرمربیان بزرگ و 
نقل قول هاى آنها را مى شناســند اما شــاید یک نکته را از یاد برده باشــند. 
مورینیو اگر حاال حرفى مى زند، پشتوانه قهرمانى اروپا با پورتو و اینتر را دارد. 
سال ها با چلسى و رئال مادرید قهرمان شــده و اینطور نیست که بعد از چند 
هفته صدرنشینى بیاید صحبت کند. البته براى من همیشه احترام گذاشتن 
به حریف در اولویت بوده و ترجیح مى دهم که هــواداران تیمم را با نمایش 
خوب در زمیــن راضى نگه دارم و مشــکالت تیمم را بــا اظهارنظر مخفى

 نگه ندارم.»

انتقادات تارتار و بیانیه تند ذوب آهن علیه مجیدى؛

رفتار کودکانه ات 
در حد استقالل نیست

هافبک ذوب آهــن مى گوید تیمش مقابل اســتقالل برتر بوده اما 
بازنده شده است.

محمد خدابنده لو که یکى از بازیکنان خوب تیمش در مصاف با استقالل 
بود، بعد از شکست ذوب آهن درباره شرایط بازى گفت: بازى خوبى بود و 

مى توانستیم برنده بازى باشیم، اما اتفاقات خوب براى ما در این بازى رخ نداد 
و موقعیت هاى زیادى که داشتیم تبدیل به گل نشد. او ادامه داد: استقالل 
روى معدود موقعیت هایى که داشــت، گل زد و برنده بازى شد. به آنها باید 

تبریک بگویم و امیدوارم در ادامه راه هم موفق باشند.
هافبک ذوب آهن درباره اینکه تیمش موقعیت هاى زیادى را در این بازى 
از دســت داد، گفت: این ایراد مربى و بازیکن نیســت. دروازه بان استقالل 
نمایشى عالى داشــت و به نظرم بهترین بازیکن زمین بود. فقط همین را 

مى توانم بگویم.
خدابنده لو درباره اظهارات فرهاد مجیدى مبنى بر عملکرد خوب استقالل 
در این مسابقه افزود: نظر آقاى مجیدى است و باید به او احترام گذاشت؛ با 
این حال، من فکر مى کنم تیم برتر میدان ما بودیم. موقعیت زیاد داشتیم و 
مالکیت زیاد بود، اما همه نتیجه را نگاه مى کنند که ما بازنده بودیم و امیدوارم 

در بازى هاى بعدى جبران کنیم.

اسطوره فوتبال برزیل دوباره به بیمارستان منتقل شد. او 
البته در پیامى اعالم کرد که براى دور جدید درمان پولیپ 
روده بزرگ به بیمارســتان بازگشــته و وضعیتش خوب 
است. پله 81 ساله در سپتامبر 2021 تحت عمل جراحى  
قرار گرفت و از آن زمان به طور منظم در بیمارســتانى در 
ســائوپائولو تحت درمان قرار گرفته است. پله عکسى از 
خود را در اینســتاگرام در حالى که مى خندید منتشر کرد 
و نوشت: «دوســتان من، طبق روال براى ادامه درمان به 

بیمارستان مى روم.»

تیم آ.ا.ك آتن در چارچوب هفته بیست وســوم سوپرلیگ 
یونان در حضور دو بازیکن ایرانــى  اش برابر المپیاکوس 
صدرنشین شکســت را پذیرا شــد. تک گل این بازى در 
دقیقه 84 توســط یان امویال وارد دروازه آ.ا.ك شد. کریم 
انصارى فرد 84 دقیقه در ترکیب آ.ا.ك بازى کرد و سپس 
تعویض شد. احســان حاج صفى حضور کاملى در ترکیب 
آ.ا.ك داشــت و میالد محمــدى نیز یکــى از بازیکنان 
نیمکت نشین این تیم بود. تیم آ.ا.ك با 39 امتیاز رتبه سوم 

جدول سوپرلیگ یونان را در اختیار دارد.

انتقال دوباره «پله»
 به بیمارستان

شکست آ.ا.ك در دربى آتن
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تیم فوتبال پرسپولیس در هفته هفدهم لیگ برتر در مشهد 
به مصاف نســاجى مازندران رفت و بانتیجه 3 بر یک به 
پیروزى رسید. گل ســوم قرمزها را حامد پاکدل، مهاجم 
نیمکت نشین این تیم به ثمر رســاند. پاکدل پیش از این 
بازى تنها 125 دقیقه در 16 بازى گذشته براى پرسپولیس 
بازى کرده و میانگین دقایق حضــور او در زمین براى هر 
بازى حدود هفت دقیقه بوده است. او که روز 30 مهر ماه 
براى پرسپولیس در بازى برابر تیم فوالد خوزستان گل زده 
بود، حاال با گلزنى برابر تیم نساجى 2 گله شد و این 2 گل را 
با احتساب 15 دقیقه بازى برابر تیم نساجى در 140 دقیقه 

به ثمر رسانده است.

آمار عجیب حامد پاکدل
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05

رسانه هاى مصرى از روز گذشته از عصبانیت «کارلوس 
کى روش» از اعضاى کادر فنى اش خبر دادند. آنها مدعى 
شدند سرمربى این کشور تصمیم گرفته تمام دستیارانش 
را تغییر دهد؛ ولى «نلو وینگادا» مدیر فنى فدراسیون مصر 
این شایعات را تکذیب کرد. وینگادا در مصاحبه تلویزیونى 
گفت: کى روش به هیــچ وجه قصد نــدارد در کادرفنى 
تغییراتى ایجاد کند. تمام تمرکز کى روش االن روى بازى 
با ســنگال در مقدماتى جام جهانى 2022 است. سرمربى 
اسبق پرسپولیس افزود: همیشه شایعات زیادى به دنبال 
کى روش وجود دارد. جدایى «عصــام الحضرى» مربى 

گلرهاى تیم ملى مصر صحت ندارد.

الریان قطر در این فصل با جذب بازیکنان سرشناسى مثل 
خامس رودریگز و استفانو انزونزى به دنبال انقالبى در نتایج 
بود ولى با هدایت «لورن بالن» به این هدف نرسید. باشگاه 
الریان از برکنارى ســرمربى فرانسوى اش به دلیل کسب 
نتایج ضعیف خبر داد و طبق اعالم این باشــگاه قطرى، 
«نیکوالس کوردوا» سرمربى تیم ملى امید قطر جانشین 
بالن روى نیمکت مربیگرى این تیم شد. شبکه «الکاس» 
قطر امروز از استارت الریان زیرنظر این مربى اهل شیلى 
خبر داد. شجاع خلیل زاده مدافع ملى پوش کشورمان اولین 
تمرینش را زیرنظر سرمربى جدیدش انجام داد. یاران خلیل 
زاده اکنون با کسب 18 امتیاز در رده نهم جدول 12 تیمى 

قرار دارند.

حمایت یک پرسپولیسى
 از کى روش

استارت تیم شجاع
با مربى جدید
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کاپیتان ذوب آهن:
متأسفانه به بازى خوب امتیاز نمى دهند

مدافع چپ پاى ذوب آهــن مى گوید تیمــش مقابل 
اســتقالل بازى خوبى انجام داده و الیق باخت نبوده 

است.
مسعود ابراهیم زاده که مقابل استقالل بازوبند کاپیتانى 
ذوب آهن را هم بر دست بسته بود، درباره شکست تیمش 
گفت: ان شاءا... در ادامه راه بتوانیم نتایج خوبى بگیریم. 
متأسفانه به بازى خوب امتیاز نمى دهند. ما باختیم و باید 

بتوانیم ببریم.
او در پاسخ به این پرسش که مشکل ذوب آهن چیست 
که نمى تواند برنده باشد، تأکید کرد: ما مشکل خاصى 
نداریم. ذوب آهــن تیم بزرگى اســت و این بحران ها 
براى تیم هاى دیگر هم رخ مى دهد. وضعیت ما درست 
مى شــود. بازیکنان خوبى به جمع ما اضافه شدند و به 

نظرم نیم فصل دوم نیم فصل خوبى مى شود.
مدافع ذوب آهن ادامــه داد: باختیم؛ ولى خوب باختیم. 
فکر نمى کنم کسى از تیم ناراحت باشد. شاید براى باخت 
ناراحت باشند، ولى براى مدل بازى مان یک پوئن مثبت 

است. صد درصد در ادامه راه حرف براى گفتن داریم.
ابراهیم زاده درباره اینکه با وجود سرماى هواى تهران 
بازى در ساعت 19 برگزار شد، گفت: فکر کردم دوبى 
است! هوا سرد نبود و خوب بود! باشگاه نامه زده بود تا یا 
بازى ما را ساعت 3 ظهر بیندازند یا بازى پرسپولیس را، 

که قبول نکردند.
او درباره دیدار با پیکان در هفتــه آینده افزود: ما در دور 
رفت به پیکان باختیم. بازى هفتــه بعد بازى در زمین 

خودمان است و ان شاءا... ببریم.

هافبک ذوب آهن:
ذوب آهن تیم 

برتر میدان بود اما...

شه احترام گذاشتن 
ن تیمم را با نمایش 
ـا اظهارنظر مخفى

هافبک ذوب آهــن مى گوید تیمش مقابل اســتقالل برتر بوده اما 
بازنده شده است.

محمد خدابنده لو که یکى از بازیکنان خوب تیمش در مصاف با استقالل 
بود، بعد از شکست ذوب آهن درباره شرایط بازى گفت: بازى خوبى بود و 

اما اتفاقات خوببراى ما در این بازى رخ نداد  مى توانستیم برنده بازى باشیم،
و موقعیت هاى زیادى که داشتیم تبدیل به گل نشد. او ادامه داد: استقالل 
روى معدود موقعیت هایى که داشــت، گل زد و برنده بازى شد. به آنها باید 

تبریک بگویم و امیدوارم در ادامه راه هم موفق باشند.
هافبک ذوب آهن درباره اینکه تیمش موقعیت هاى زیادى را در این بازى 
از دســت داد، گفت: این ایراد مربى و بازیکن نیســت. دروازه بان استقالل 
نمایشى عالى داشــت و به نظرم بهترین بازیکن زمین بود. فقط همین را 

مى توانم بگویم.
خدابنده لو درباره اظهارات فرهاد مجیدى مبنى بر عملکرد خوب استقالل

باید به او احترام گذاشت؛ با  در این مسابقه افزود: نظر آقاى مجیدى است و
این حال، من فکر مى کنم تیم برتر میدان ما بودیم. موقعیت زیاد داشتیم و 
مالکیت زیاد بود، اما همه نتیجه را نگاه مى کنند که ما بازنده بودیم و امیدوارم 

در بازى هاى بعدى جبران کنیم.

هافبک ذوب آهن:
ذوب آهن تیم 

برتر میدان بود اما...

علیرضا جهانبخش که در این روزها به بازیکن موثر فاینورد بدل شده در خصوص عملکرد خود در این فصل صحبت کرد.
جهانبخش در این فصل 29 بازى براى فاینورد انجام داده و توانسته 7 بار گلزنى کند و 3 پاس گل بدهد. آمار براى 
ستاره سابق آلکمار که به آقاى گل لیگ هلند بدل شد، آمار خوبى نیست ولى ستاره کشورمان پس از یک دوره 
ناموفق در لیگ برتر انگلیس ، عملکرد مثبتى در فاینورد داشته و توانسته به یکى از بازیکنان ترکیب اصلى 

«آرنه اسالت» لقب گیرد.
او در بازى فاینورد مقابل والویک نیز در ترکیب اصلى قرار گرفت و توانســت 90 دقیقه در زمین حضور 

داشته باشد.
جهانبخش در این خصوص گفت: مى دانم باید بهتر شــوم و اینکه مطمئن هستم عملکردم بهتر خواهد 
شد. من همیشه در تیم ها نیازمند زمان هستم. در باشــگاه آلکمار هم همین بود و در برایتون هم چنین 
شرایطى داشتم. «ووت ورگهورست» در آلکمار در نوك خط حمله قرار داشت و من زمان زیادى با او 
در ترکیب بودم. همین باعث شد تا همدیگر را به خوبى بشناسیم و به هم عادت کنیم. این موضوع 

البته زمان مى برد. 
آرنه اسالت نیز در این خصوص صحبت کرد و گفت: با توجه به تجربه من، بازگشت علیرضا 
به هلند یک اتفاق منطقى بود نه یک اتفاق تاکتیکى. او نیاز داشت به تیمى بیاید که بیشتر 
بازى کند. البته تاکتیک فاینورد هم براى او سخت بود. شما فرض کنید، تیمى که مالکیت 
را در اختیار دارد، خیلى نمى تواند چشم به یک وینگر راست کاذب بدوزد. ما اینجا سعى 

کردیم جاى ویژه براى علیرضا انتخاب کنیم.
ستاره کشورمان در 3 هفته اخیر توانسته 2 گل به ثمر رساند و دروازه تیم هاى 

اسپارتا و نایمخن را باز کند.
جهانبخش در خصوص این موضــوع گفت: خیلى اتفاق خوبى 
است. من همیشه دنبال گلزنى هستم. بازگشت به فوتبال برایم 
خیلى اهمیت دارد و براى همین تالش مى کنم. برخى اوقات برخى 

چیزها غلط و اشتباه پیش مى رود.
وى ادامه داد: همیشــه به خودم اعتقاد و اعتماد دارم. بیشــتر از 
خودم انتظار داشتم تا تعطیالت زمستانى ولى شرایط آنطور که 
مى خواستم پیش نرفت. باید صادقانه آن را بگویم. بازگشتم 
کمى طول کشید. به انتقادها هم توجه نمى کنم و اصال آنها 

را نمى خوانم.

جهانبخش: همیشه دنبال گلزنى هستم
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ناموفق در لیگ برتر انگلیس ، عملکرد مثبتى در فاینورد

«آرنه اسالت» لقب گیرد.
او در بازى فاینورد مقابل والویک نیز در ترکیب اصلى

داشته باشد.
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بازى کند. البته تاکتیک فاینورد هم بر
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ساکت الهامى بعد از شکست 
ســنگین مقابل پرسپولیس 
خودش را در یــک مصاحبه 
عجیب بى عرضه خطاب کرد!

نســاجى متحمل شکســت 
سنگینى در دیدار با پرسپولیس 
شد و ورزشگاه امام رضا (ع) را 
با نتیجه سه بر یک ترك کرد 
ساکت الهامى گفت: باید بگویم 
فرق دو تیــم دو وجه متفاوت 
بود. یک تیم بــا عرضه با یک 
سرمربى بسیار شجاع و کاربلد 
و یک تیم بازیکنــان خوب و 

سرمربى بى عرضه مثل خود من! نمى توانم از بچه هایم ایراد بگیرم ولى من به عنوان سرمربى بى عرضه و اگر کامل تر 
بگویم ناشى بودم و فرق  دو تیم در همین بود. مقصر اصلى باخت فقط من بودم. عدم شجاعت و ریکاورى خوب قبل از 
بازى باعث شد که در 5 دقیقه ابتدایى دو گل بخوریم و قطعاً چنین تیمى سرمربى بى عرضه اى دارد؛ در ادامه بچه هاى 
ما برگشتند و زحمت زیادى کشیدند و موقعیت هاى زیادى داشتیم و مى توانستیم به گل برسیم و حتى زمانى که 10 نفره 
هم شدیم موقعیت داشتیم ولى نشد. فوتبال است و ادامه دارد، باید شهامت این را داشته باشیم که بتوانیم جلوى مردم 
جواب بدهیم و با صداقت گفتار و پذیرفتن اشتباهات در ادامه راه موفق باشیم. فوتبال همین است، زندگى ادامه دارد.  

او در ادامه صحبت هایش اضافه کرد: آقایانى که مدیر هستید شما وامدار و مجرى تمام مردم ایران هستید نه فقط چند 
تیم. آقایى که مى گوید این تیم اینقدر سود کرد و فالن تیم آنقدر دیگر درست نیست. شما پشت تریبون نشستى که براى 
بیت المال است و حق مردم مازندران هم است. صحبتى که دارم مى کنم فقط براى تیم خودم نیست و باید واقعیت ها را 
گفت. وجدان و شرف کارى داشته باش این کارى که شما مى کنید کار پسندیده اى نیست. هرچند االن تریبون دست 
شما است ولى خدا را خوش نمى آید. اولش هم گفتم من نمى خواهم باخت را تقصیر برنامه اى بیاندازم و اگر مى بردیم 

هم همین حرف ها را مى زدم. مقصر فقط من هستم، دست تک تک بچه ها را مى بوسم.

حمله ساکت الهامى به خودش!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. 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 اســناد 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 4752 مورخه 1400/09/18 آقاى محمد یوسفى تندرانى فرزند محمد 
على ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 152 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 325  
اصلى واقع در قطعه5  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27 - 
1269375/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى / 11/170
مفاد آرا

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت

1- برابر راى شــماره 140060302177000602 مورخه 1400/10/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على گشول  
فرزند حسینعلى بشماره شناسنامه 546  فریدونشهر و شماره ملى 1129083357  در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى  قسمتى از پالك 291  فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 219/82 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم کفایت کوهستانى محرز 

گردیده است.
2- برابر راى شــماره 140060302177000350 مورخه 1400/07/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین 
زارى اشنى   فرزند قاسمعلى بشماره شناسنامه 27 نجف آباد و شماره ملى 1091896003  در 
ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 1319  فرعى واقع در روستاى اشن  9 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 601/25 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى سیف اله 

شیرى محرز گردیده است.
3- برابر راى شــماره 140060302177000601 مورخه 1400/10/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى جواد میرزا 
صالحى    فرزند تقى بشماره شناسنامه و شــماره ملى 1080205772 نجف آباد در سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 1716  فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 189/5مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمرضا 

مومنى دهقى محرز گردیده است.
4- برابر راى شــماره 140060302177000600 مورخه 1400/10/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محسن 
میرزا صالحى   فرزند تقى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080142959  در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 1716 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 189/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى غالمرضا مومنى 

دهقى محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 140060302177000570 مورخه 1400/10/08 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا آقا 
محمدى  فرزند محمد على بشماره شناســنامه 4 نجف آباد  و شماره ملى 1091924937  در 
ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 1840فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 236/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم هاشمى 

دهقى محرز گردیده است.
6- برابر راى شــماره 140060302177000571 مورخه 1400/10/08 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى همایون 
حیدرى اشنى فرزندحبیب اله بشماره شناسنامه  84 نجف آباد و شماره ملى 1092345655 در 
ششدانگ یک درب  باغ بر روى  قسمتى از پالك 939 فرعى واقع در روستاى اشن  9 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1368/76  مترمربع انتقالى از مالک رسمى وراث محمد 

جواد آخوندى  محرز گردیده است.
7- برابر راى شــماره 140060302177000611 مورخه 1400/10/22 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد على 
آقابابائى دهقى فرزند حسن  بشماره شناسنامه 126 نجف آباد  و شماره ملى 1091866228   در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ  بر روى  قسمتى از پالك 2216 فرعى واقع در دهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1273/46 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

فرنگیس معصومى دهقى محرز گردیده است.
8- برابر راى شــماره 140060302177000614 مورخه 1400/10/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حسین 
مصلحى   فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه 1208  نجف آباد و شماره ملى 1090621884 در 
ششدانگ یکدرب باغ بر روى ششدانگ پالك 336  فرعى واقع در روستاى خونداب 5 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1400/50 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسین خوندابى 

و ام کلثوم قاسمى خوندابى محرز گردیده است.
9- برابر راى شــماره 140060302177000556 مورخه 1400/09/29 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سهیال 
مومنى دهقى   فرزند مصطفى بشماره شناســنامه  1 نجف آباد و شماره ملى 1092039163  
در ششدانگ یکباب خانه  احداثى بر روى  قسمتى از پالك 839 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 305/74 مترمربع انتقالى از مالک رسمى شکراله احمدى 

محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 

سند رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1400/11/12 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1400/11/27 - 1268662/م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت - نصراله علینقیان /11/172
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302012000389 - تاریــخ: 1400/10/26- برابــر راى شــماره 
140060302012000351 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف 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 به مســاحت 277,73 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 4 
اصلى واقع در شهر دامنه خریدارى از مالک رسمى آقاى بهزاد ترکیان 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: 
1267930- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27 - 

رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن - محسن مقصودى /11/174 

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

شــماره: 140060302012000407 - تاریــخ: 1400/10/27- برابــر راى شــماره 
140060302012000380 هیات اول موضوع قانون تعییــن 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 اســتان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان 
موتورخانه آب شرب و محوطه به مساحت 900,75 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 5 فرعى 
از 89 اصلى واقع در اراضى مزروعى دروینان روســتاى ننادگان خریدارى از مالکین رســمى 
اهالى روستاى ننادگان محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص 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: 1268490- تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/11/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه 

ثبت ملک فریدن - محسن مقصودى /11/176
تحدید حدود اختصاصى

چون آقاى على میثمى فرزند مســلم به وکالت آقاى محمدزینلى سرهنگ چه فرزند حسن 
به موجب وکالتنامه رسمى شــماره 3913 مورخه 1390/2/10 فرزند در اجراى مقررات ماده 
147 و148 قانون ثبت تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتى از قطعه زمین 
محصور واقع در محدوده پالك 6508 واقع در کوى محال اردســتان یک دهستان گرمسیر 
بخش هفده ثبت اصفهان رانموده وراى شماره 1286 مورخه 1381/4/4 هیئت حل اختالف  
موضوع قانون اصالح مواد1و2و3 ماده 147 و 148 قانون ثبت نســبت به آن صادر شده است 
و تحدید حدود پالك 6508 اولیه تاکنون به عمل نیامده لــذا طبق تبصره 4و5 ماده دوقانون 
مزبور تحدید حدود ششدانگ قسمتى از قطعه زمین محصور پالك شماره 13875 مفروز شده 
از شماره 6508 واقع در کوى محال اردســتان یک اصلى دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت 
اصفهان در روز چهار شنبه.. مورخه 1400/12/25  از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمدلذابه موجب این آگهى به کلیه مالکین مجاوراخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابنداعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین و تکلیف پرونده هاى معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این 
اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست رااخذوبه 

این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: چهارشنبه مورخه 1400/11/27 - م الف: 1277281 - ذبیح اله فدائى اردستانى 

- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /11/219
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006006514- تاریخ: 1400/10/08 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000636 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمدعلى مهر علیان مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل سند 221235 مورخ 921/11/09 
دفتر 73 و قمر سیخ االسالم و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم محمدعلى مهر علیان به شناسنامه شماره 1317 کدملى 1283429055 صادره 
فرزند مهدى نسبت به 6 دانگ یکباب باغ به مساحت 9750 مترمربع پالك شماره 321 و 322 
فرعى از 91 و 92 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 67/25 متر درب و دیواریست به جاده  

شرقا به طول 142/20 متر دیوار به 92/867 
جنوبا به طول 15/27 و 13/01 و 34/21 و 7/90 درب و دیوار به جوى

غربا به طول 2/17 و 52/18 و 82/11 و 4/46 دیواریست به 130/430 و 91/173
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
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: 1400/11/27- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/12/12- م الف: 1277206 - 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 /11/220
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006007433- تاریخ: 1400/11/10 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001666 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم خسرو مسیبى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از شهردارى خمینى شهر 
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 نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم خسرو 
مسیبى خوزانى به شناسنامه شماره 30 کدملى 1141545713 صادره فرزند فرج اله نسبت به 
6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 195 مترمربع پالك شماره 594 و 593 فرعى 
از 158 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 7 متر و 4/19 متر به گذر احداثى دیوار کوتاه 

شرقا به طول 17 متر به گذر دیوار کوتاه 
جنوبا به طول 10 متر دیوار پالك مجاور158/594 و 593 

غربا به طول 20 متر به دیوار پالك 158/593 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
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: 1400/11/27- تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1400/12/12- م الف: 1276310 - 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 /11/222
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006007436- تاریخ: 1400/11/10 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001742 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم ابوالفضل مسیبى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شــامل مع الوسطه از شهردارى خمینى 
شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
ابوالفضل مسیبى خوزانى به شناسنامه شماره 1130050513 کدملى 1130050513 صادره 
فرزند خسرو نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 180 مترمربع پالك شماره 
570 فرعى از 158 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیوار کوتاه بلوك خشکه به گذر 
شرقا به طول 20 متر به دیوار پالك مجاور 158/570 

جنوبا به طول 9 متر دیوار پالك مجاور 158/570 
غربا به طول 20 متر بلوك خشکه به پالك 158/570

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
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: 1400/11/27- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/12/12- م الف: 1276309 - 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 /11/224
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006007522- تاریخ: 1400/11/12 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 
1400114402006000882 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا کریمیان خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحه 21 دفتر 29 و صفحه 328 
دفتر 97 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 بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا کریمیان خوزانى به شناسنامه شماره 1454 کدملى 1817132849 صادره فرزند مرتضى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 234/10 مترمربع پالك شماره 50 
فرعى از 113 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 14/34 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 112/50

شرقا به طول 23/27 متر دیوار و درب است به کوچه بن بست 
جنوبا به طول 14/40 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك مذکور 
غربا به طول 23/23 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك مذکور 

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: 1400/11/27- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/12/12- م الف: 1277675 - رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى. عضو 
قضائى - مجتبى پورعلى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /11/226

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك  شماره 5085  فرعى مجزى شده  از پالك 831 
فرعى واقع در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى  عبداهللا 
آقابابائى فرزند قدرت اهللا و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید 
حدود آن به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1400/12/19 ساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1277194 - تاریخ 
انتشار: چهارشنبه 1400/11/27  - سرپرســت اداره ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت  - 

نصراله علینقیان /11/228                  
مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه ) 

شــماره آگهى: 140003902141000062 تاریــخ آگهى : 1400/11/11 شــماره پرونده: 
139804002141000218آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى : 9800383 ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 36022 فرعى از 406 اصلى (سى و شــش هزار و بیست و دو فرعى از چهارصدو 
شــش اصلى) واقع در بخش 16 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک شاهین استان اصفهان ششدانگ 
به مســاحت عرصه 200 متر مربع حدود اربعه : به حدود : شــماال : بطول (00/ 10) ده متر ، 
دیوار به دیوار اســت به ملک مجاور شماره 4975 فرعى از شــماره 406 اصلى شرقا : بطول 
(49/ 5) پنج مترو چهل و نه سانتیمتر ، دیوار به دیوار است به ملک مجاور شماره 4949 فرعى 
از شماره 406 اصلى جنوبا : در یازده قسمت ، که قسمت هاى چهارم و ششم و هشتم و نهم آن 
شرقى ، قسمت دوم آن غربى آســت . بطول هاى : (1/56) یک متر و پنجاه و شش سانتیمتر، 
(1/25) یک مترو و بیست و پنج ســانتیمتر ، (0/90) نود سانتیمتر، (1/25) یک مترو بیست و 
پنج سانتیمتر، (0/99) نودو نه سانتیمتر ، (3/14) سه مترو چهارده سانتیمتر، (0/27) بیست و 
هفت سانتیمتر، (3/92)سه مترو نود دو سانتمیتر (0/46) چهل و شش سانتیمتر، (5/10) پنج 
مترو ده سانتیمتر (1/25) یک متر و بیست و پنج سانتیمتر ، اول  و دوم دیواریست ، سوم دیوار 
و پنجره است ، چهارم و پنجم دیواریست ، ششــم درب و دیواراست ، هفتم تا نهم دیواریست 
، دهم دیواروپنجره است ، یازدهم درب و دیواراســت ، اول به راه پله مشاعى دوم تا چهارم به 
نورگیر مشاعى پنجم و ششم به راه پله مشاعى هفتم و هشتم به محوطه پارکینگ نهم به ستون 
دهم و یازدهم به حیاط مشاعى غربا: در شش قســمت ، که قسمت سوم آن شمالى، قسمت 

پنجم آن جنوبى ، اســت بطول هاى: (1/21) یک مترو بیست و یک سانتیمتر، ( 6/83) شش 
مترو هشتاد و سه سانتیمتر، (1/46) یک مترو چهل و شش سانتیمتر (1/00) یک متر، (1/46)

یک مترو چهل و شش سانتیمتر(4/15)چهارمتروپانزده ســانتیمتر ، اول و دوم دیوار به دیوار 
است ، سوم دیواریســت ، چهارم و پنجم دیوار و پنجره است ، ششم دیوار به دیواراست ، اول و 
دوم به ملک مجاور شماره 4951 فرعى از شماره 406 اصلى سوم تا پنجم به نورگیر مشاعى 
ششم به ملک مجاور شماره 4951 فرعى از شــماره 406 اصلى مشخصات منضمات ملک : 
پارکینگ به مساحت 12,5 به حدود اربعه : شماال : بطول (5/00) پنج متر خط فرضى به محوطه 
مشاعى است شرقا : بطول (2/50) دومترو پنجاه سانتیمتر خط فرضى به محوطه مشاعى است 
مشــخصات مالکیت: مالکیت شــمس الدین رحمانى مورچه خورتى فرزند عبدالعلى بعنوان 
مالک شش دانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت المثنى بشماره چاپى 328351 سرى 
الف سال 95 با شماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 139620302035003286 داراى سابقه 
ثبت و صدور سند مالکیت مى باشد . محدودیت : ده مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 
960436 مورخ 1396/06/13 صادره از اجراى احکام شعبه 3 حقوقى دادگسترى شاهین شهر 
به یزان شش دانگ عرصه و اعیان به مبلغ 231000000ریال به نفع مجتبى حجتى بازداشت 
مى باشد بموجب دستور شماره 960437مورخ 1396/06/13صادره از اجراى احکام شعبه 3 
حقوقى دادگسترى شاهین شهر به میزان ششدانگ عرصه و اعیان به مبلغ 1100000000 ریال 
به نفع مجتبى حجتى بازداشت مى باشد بموجب دستور شماره 1396009001106196 مورخ 
1396/11/18 صادره از اجراى احکام شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و 
میمه به میزان ششدانگ عرصه و اعیان به مبلغ 330000000ریال بازداشت مى باشد بموجب 
دستور شــماره 1396009001222249 مورخ 1396/12/16 صادره از اجراى احکام شعبه 3 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر و میمه به میزان شش دانگ عرصه و اعیان 
به مبلغ 340000000ریال بازداشت مى باشد بموجب دستور شماره 1397009001382168 
مورخ 1397/09/24صادره از شــعبه اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرســتان شاهین 
شهر و میمه به میزان ششــدانگ عرصه و اعیان بازداشت مى باشــد . بموجب دستور شماره 
1397009001734907 مورخ 1397/11/16 صادره از شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان شاهین شهر و میمه به میزان ششدانگ عرصه و اعیان به مبلغ 350000000000 
ریال بازداشت مى باشــد بموجب دســتور شــماره 973583 مورخ 1397/12/27صادره از 
دادورزمحترم اجراى احکام شوارى حل اختالف اصفهان به میزان ششدانگ عرصه و اعیان به 
مبلغ 70000000 ریال به نفع سعید خرمى بازداشت مى باشد بموجب دستور شماره 971589 
مورخ 1397/12/27 صادره ازدادورز محترم اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان به میزان 
شش دانگ عرصه و اعیان به مبلغ 320000000به نفع زهره زمانى بازداشت مى باشد بموجب 
دستور شماره 1399009003341489 مورخ 1399/03/01 صادره از شعبه بیستم اجراى احکام 
مدنى شهرستان اصفهان ( مجتمع شهید مطهرى) به میزان ششدانگ عرصه و اعیان به مبلغ 
1821529627 ریال به نفع محمد على ابراهیم نژاد بازداشت مى باشد بموجب دستور شماره 
1399009003866130 مورخ 1399/04/26 صادره از شعبه اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان شاهین شهر به میزان ششدانگ عرصه و اعیان بازداشت مى باشد . محدودیت دفتر 
امالك : ششدانگ پالك مذکور به موجب سند رهنى شماره 114373 مورخ 1395/10/05 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 104 شهر شاهین شهر استان اصفهان که به نفع بانک کشاورزى 
شعبه شاهین شــهر به مبلغ 1/110/000/000 ریال به مدت 15 ســال در رهن است . مورد 
مزایده ششدانگ واقع در شاهین شهر خیابان فردوســى کوچه 15 غربى پالك 25 کدپستى 
8314874861 طبق نظر کارشناس رسمى دادگســترى ملک واقع در آدرس شاهین شهر 
خیابان فردوسى کوچه 15 غربى پالك 25 مشخصات فنى موضوع کارشناسى : آپارتمان فوق 
در همکف ساختمان دو طبقه آپارتمانى به انضمام پارکینگ واقع در حیات قطعه دو تفکیکى به 
مساحت 12/50 متر مربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمان ها و آیین نامه اجرایى آن با مساحت کل عرصه 200 مترمربع ساختمان داراى اسکلت 
بتن آرمه سقف هاى تیرچه بلوك دیوارهاى آجرى - نماى سنگ و آجر نما پنجره هاى آلومینیوم 
و آپارتمان مورد نظر در همکف داراى هال وپذیرایى - سه اتاق خواب -دستشویى و توالت و 
حمام آشپزخانه کاشى کارى شده - کف ها کفپوش - سرویس هاى آشپزخانه ام دى اف درب 
هاى اتاق چوبى با امتیازات آب و برق و گاز با قدمت 6 ســال مى باشد . کف حیاط و پارکینگ 
موزائیک مى باشد . گرمایش این آپارتمان با پکیج و سرمایش آن با کولر آبى است با توجه به 
توضیحات فوق و درنظر گرفتن موقعیت ، متراژ کیفیت و قدمت ســاختمان و قیمت هاى روز 
معامالتى و کلیه عوامل موثر در تعیین ارزش زمین و ساختمان ، ارزش ملک مذکور جمعا مبلغ 
13/500/000/000 ریال (یک میلیارد و سیصدو پنجاه میلیون تومان) برآورد و اعالم مى گردد 
. که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1400/12/16در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین 
شهر واقع در شاهین شــهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود . مزایده براى ششدانگ 
پالك ثبتى شماره406/36022 (سى و شش هزار و بیست و دو فرعى از چهارصد و شش اصلى)   
واقع در بخش 16 شاهین شهر از مبلغ 13/500/000/000 ریال معادل (یک میلیارد و سیصدو 
پنجاه میلیون تومان) شــروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 1400/11/27 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول مى گردد . توضیحا شرکت در جلسه مزایده خریدار منوط به پرداخت 
10 درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده ى قانونى او در 
جلسه مزایده به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى بوده و برنده ى مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت 
مورد مزایده به بستانکار واگذار مى گردد. م الف: 1277691 - رشید توکلى - مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى شاهین شهر /11/229
فقدان سند

شــماره نامه: 140085602025013335 - تاریخ ارســال نامه: 1400/10/25 - نظر به 
اینکه آقاى الماس نجف  پور فرزند محمد با ارائه درخواســت شــماره 25038938 مورخ 
1400/10/21 و تســلیم دوبرگ استشهادیه شهود شــماره رمز تصدیق 366192 مورخ 
1400/10/20 دفترخانه 249 اصفهان مدعى مفقود شــدن سند مالکیت ششدانگ پالك 
ثبتى 163 فرعى از 67 اصلى واقع در بخش 14 اصفهان به شماره دفتر امالك الکترونیکى 
139620302025020812 تحت شماره چاپى 369965 صادر و تسلیم گردیده و متقاضى 
اظهار داشته ســند مالکیت به علت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود اسناد مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1278226 - 
ابوالفضل شهریارى نائینى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف پیمانه 

سادات قادریان /11/230

آگهى فقدان مدرك
پروانه بهره بــردارى به شــماره 113024/1319238 مورخ 
1397/12/04 متعلق به شــرکت گلبهار پســند ســپاهان 
(سهامى خاص)، ثبت شــده به شــماره 4169 و شناسه ملى 
14006643043 به نشانى استان اصفهان، شهرستان نجف 
آباد، شهرك صنعتى علویجه و کدپستى 8551874432 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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وحید یامین پور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
در حساب توییتر خود نوشــت:  مدتى است هر اقدامى در 
جهت ترویج ازدواج و تحکیم خانواده در ایران بالفاصله 
توسط رسانه هاى دشمن به طور سازمان یافته تمسخر و 
تخریب مى شود. وى در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبرى در خصوص «جهاد»، افــزود: رهبر انقالب اخیراً 
فرمودند«هر تالشى جهاد نیســت. جهاد یعنى تالش در 
مقابله با دشــمن.» تالش براى ترویج ازدواج، بى شــک 

مصداق  جهاد تبیین است.

تالش براى ترویج
 ازدواج

04

جالل رشیدى کوچکى، عضو کمیسیون امور داخلى کشور 
و شورها در حساب توییترى خودش نوشت: «جدیداً اخبارى 
مبنى بر ممنوعیت موتورســوارى بانوان به دلیل نداشــتن 
گواهینامه منتشر شده است. استناد نیروى محترم انتظامى 
به تبصره ماده 2 قانون رسیدگى به تخلفات رانندگى مصوب 
1375 مجلس اســت.  با توجه به صدور حکم یکى از شعب 
دیوان عدالت ادارى در سال 98 مبنى بر اجازه صدور گواهینامه 
براى بانــوان ایرانى و اینکه براى موتور ســوارى و دوچرخه 
سوارى بانوان اصًال منع قانونى وجود ندارد و قید مقرر در ماده 
20 نافى صالحیت آن مرجع مبنى بر اختیارات و وظایف صدور 
گواهینامه براى زنان نیست . به عبارت دیگر اثبات شىء نفى 
ماعدا نمى کند. به نظر مى رسد مشکلى از لحاظ قانونى جهت 

صدور گواهینامه براى بانوان ایرانى نیست.»

دفاع از موتورسوارى زنان

03

05

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر 
صرفاً  14 خدمت پایه دندانپزشــکى توســط سازمان هاى 
بیمه گر پایه تحت پوشش قرار دارد، گفت: پوشش خدمات 
دندانپزشکى در قالب بســته بیمه پایه دندانپزشکى علیرغم 
مصوبه هئیت وزیران اجرا نشده است. سعید کریمى افزود: 
عدم تخصیص ارز دولتى تجهیزات و مواد دندانپزشکى از مهر 
ماه 1398 موجب افزایش چند برابرى قیمت مواد و کاالهاى 
دندانپزشکى شده است که این مسئله فشار سنگینى را بر مراکز 

ارائه دهنده خدمات دندانپزشکى وارد مى کند.

گروهــى از محققان یکى از شــرکت هاى دانش بنیان نرم 
افزارى براى شناسایى نقاط حادثه خیز جاده ها عرضه کردند. 
سیامک احمدى، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره 
به هوشــمندى نرم افزار طراحى شــده براى ارتقاى ایمنى 
جاده ها، گفت: تبدیل شــدن خودرو به جزئى جدایى ناپذیر 
از زندگى امروز و نیاز به توسعه شبکه راه ها در تمامى جهان 
باعث بروز شرایط و ریســک هاى بالقوه بسیارى در زندگى 

افراد شده است.

افزایش قیمت 
خدمات دندانپزشکى

هوشمندسازى 
نقاط حادثه خیز

02

فریبرز درتاج، رئیس انجمن روانشناسى تربیتى ایران عدم 
توجه و عدم ارضاى نیازهاى عاطفى دختران از جانب پدر 
در درون دختر یک خأل عاطفى بــه وجود مى آورد که این 
دختران با انجام رفتارهایى نظیر ارتباط خارج از عرف متعدد، 
ارتباط با مردان سن باال و چسبندگى در روابط به دنبال پر 
کردن خأل هاى عاطفى به جامانده از جانب پدر خود هستند.

خأل عاطفى 

آگهى تغییرات
شــرکت پرتو الکتریک اصفهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 28737 و شناسه ملى 
10102666882 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده 
مــورخ 1400/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: - محمدرضا افشــارنژاد بــه کدملى 
1285589149 بســمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره، فیروزه یزدان نظرى به کدملى 
1285716752 بسمت رئیس هیئت مدیره و 
احمدرضا افشارنژاد به کدملى 1285666844 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - کلیه اســناد و 
اوراق بهــادار و تعهد آور شــرکت با امضاى 
محمدرضا افشــارنژاد همراه با مهر شرکت 
معتبر است. - حسین اکبرى آفارانى به کدملى 
1284573214 و مسعود تسلیمى به کدملى 
1280949376 بترتیب بســمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال 
انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1277386)

آگهى تغییرات 
شرکت ثمین محاسبان آرتین موسسه غیر تجارى به 
شماره ثبت 6337 و شناسه ملى 14009697012 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله سرچشمه ، کوچه سرچشمه [23] ، 
خیابان آیت اله شهید سید حسن مدرس ، پالك - 
418 ، طبقه اول کدپســتى 8148863913 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1277398)

آگهى تغییرات 
شرکت نوژان گستران ایرانیان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 50884 و شناسه ملى 10260694567 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد ترابى 
1282463251 به ســمت رئیس هیات مدیره و امید 
اطرجى بالنگى1283874271 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و حمیدرضا ســبحانى1284766101 
به ســمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره و ناصر امینى 
0060530413 به سمت عضو هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا ء حمیدرضا ســبحانى و محمد ترابى 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1278018)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى ایمــن برق 
فریدونشــهر شرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 430 و شناســه ملى 
14004029872 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/10/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید جدیدى 
کد ملى 1129610594 به عنوان مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره و بهرام اونیکزى 
کد ملى 1129592790به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و ســحر حق نهــاد کد ملى 
0480162050 بــه عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره بعنوان اعضاى هیئت مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل ( مجید جدیدى) یا رئیس 
هیئت مدیره ( بهــرام اونیکزى ) منفردا 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فریدون شهر (1277406)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود بازرگانى بهین تجارت لوتوس درتاریخ 1400/11/12 به شماره ثبت 70037 
به شناسه ملى 14010749001 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 چوب و صنایع وابسته ، مواد شیمیایى ومشــتقات ، فلزات و صنایع وابسته ، منسوجات 
نســاجى و صنایع وابســته 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، خیابان صحرا ، بلوار امام خمینى ، پالك 534 ، طبقه همکف 
کدپستى 8341666746 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم نیلوفر مظاهرى به شماره ملى 1293034630 دارنده 3000000 ریال 
سهم الشرکه آقاى افشین ذره بینى اصفهانى به شــماره ملى 4723845399 دارنده 3000000 ریال 
سهم الشرکه آقاى امیر حسین مظاهرى به شماره ملى 5499342156 دارنده 4000000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم نیلوفر مظاهرى به شماره ملى 1293034630 به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى افشین ذره بینى اصفهانى به شماره ملى 
4723845399 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى امیر حسین مظاهرى به شماره 
ملى 5499342156 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 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 باامضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره هرکدام به تنهایى 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 (1278020)

آگهى تغییرات
شــرکت رخ راه زاگرس شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 1053 و شناســه ملى 10260164293 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نصراله احمدیان6209652867 به سمت 
مدیرعامل و فردین احمدیان باغبادرانى 1284737373 به ســمت رئیس هیات مدیره ومحمود کاویانى باغبادرانى 
1284726088 به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است .ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 

بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1278019)

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

شــماره: 140060302006007531- تاریــخ: 1400/11/12 
جلســه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد ســند رســمى مصوب 1390/09/20 با حضور 
امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل 
و پرونده کالسه 1400114402006000343 مربوط به تقاضاى آقاى/ 
خانم مانده على کمالى اندانى مبنى بر صدور ســند مالکیت نسبت به 
ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 

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

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب ثبت و 
صفحه 169 دفتر 119 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشــته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احــراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 

بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مانده على کمالى 
اندانى به شناسنامه شماره 190 کدملى 1141454947 صادره فرزند 
رجبعلى در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 442,77 مترمربع پالك 
شماره 593 فرعى از 112 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 19/61 متر دیوار به دیوار باقیمانده 

شرقا در دو قسمت و به طور شکسته اول به طول 16/90 متر دیواریست 
به گذر و دوم به طول 5/70 متر درب و دیواریست به گذر جنوبا به طول 

19/77 متر دیواریست به باقیمانده 
شرقا به طول 22/76 متر دیواریست به پالك 592/1 فرعى

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 اســناد و امالك وفق مقررات 
پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1400/11/27- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/12/12- م الف: 
1276391 - 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 /11/231

به راحتى در فضاى مجازى تبلیغ مى کنند. تعدادشان زیاد نیست 
اما به راحتى با هشــتگ هاى نزدیک به موضوع و مسائل روز، 
خودشان را در فضاى مجازى به نمایش مى گذارند. از شیر مرغ 
تا جان آدمیزاد اگر بخواهید دارند. به راحتى هر مدرکى که اراده 
کنید را در دو هفته تا یک ماه به شما تحویل مى دهند. براى اینکه 
باور کنید کارشان درست است، چند پیام رضایت مشترى را هم 

منتشر کرده اند.
ادعا دارند که هر مدرکى بخواهید برایتان صادر مى کنند، یکى از 
این پیج ها در پاسخ به این سوال که چه مدارکى را مى توانیم از 
شما بگیریم، ادعا کرد کارت پایان خدمت، گواهینامه، شناسنامه 
و مدرك دانشگاهى را براى شما صادر مى کنیم. ما براى انجام 
کارهاى ادارى بعد از ارســال مدارك و پول، دو هفته تا یک ماه 

وقت نیاز داریم تا کار شما را انجام دهیم.
ادمین کانال که بیش از دو هزار دنبال کننده دارد، در مورد قیمت 
مى گوید: گواهینامه را با 5 میلیون تومان، شناســنامه را با 1/5 
میلیون تومان و کارت معافیت از خدمت را با قیمت هاى متفاوت 
ارائه مى کنیم. اگر بخواهید معافیت کفالت بگیرید 15 میلیون و 

اگر معافیت پزشکى بخواهید باید تا 25 میلیون تومان پرداخت 
کنید. در مورد مدارك دانشگاهى هم بر اساس مقطع تحصیلى از 
5 تا 13 میلیون متفاوت است، البته ما فقط کاردانى تا ارشد داریم 

و دکترى را کار نمى کنیم.
وقتى از یکى از فروشــندگان کــه ادعا مى کند مــدارك را با 
استعالم به شما مى دهد صحبت کردیم، ادعا کرد که به راحتى 
مى توانید با مراجعه به مراکز پلیس 10+ استعالم را بگیرید اما اگر 
مى ترسید ما مى توانیم براى اینکه اعتماد کنید برایتان استعالم 
را گرفته و ارسال کنیم و مى توانید نمونه هاى استعالم را در پیج 

مشاهده کنید.
با نگاهى به صفحه این فرد مشخص شد تمام استعالم ها از یک 
مرکز به اصطالح پلیس 10+ انجام شده است و به نظر مى رسد 

که این استعالم ها هم جعلى باشند.
یکى دیگر از پیج ها اما در ادعایى عجیب مدعى بود در تمام این 
مراکز افرادى را دارد که مى تواند قانونى براى شما مدارك را صادر 
و ارســال کند. البته قیمت هاى این پیج بیشتر از سایر پیج هاى 

فعال است و براى گواهینامه 10 میلیون تومان مى گیرد.

فروش گواهینامه و کارت پایان خدمت در فضاى مجازى!

رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان گفت: توانمندســازى افراد درگیر آسیب هاى 
اجتماعى راه حل قطعى براى کاهش این آســیب ها است؛ باید 
فرصتى در اختیار آنها قرار دهیم تا با توانمندى به جامعه بازگردند 

و افراد مؤثرى باشند.
حجت االسالم منوچهر مهروى پور در خصوص اهمیت پرداختن 
به توانمندسازى افراد آسیب پذیر در راستاى کاهش آسیب هاى 
اجتماعى در شهر، اظهار کرد: یکى از موضوعات مورد پیگیرى 
در دوره هاى مختلف شوراى اسالمى شهر اصفهان، راه اندازى 
مجموعه توانمندسازى افراد آسیب پذیر و درگیر در آسیب هاى 

اجتماعى بوده است.
وى با بیان این که تعدادى از دســتگاه هاى اجرایى اســتان نیز 
پیگیر موضوع توانمندسازى افراد آسیب پذیر هستند، ادامه داد: 
در راستاى توانمندسازى افراد آسیب پذیر و درگیر در آسیب هاى 
اجتماعى، اتفاقات خوبى در ســاختار و عملیات اجرایى رخ داده 
است و شهردارى منطقه 7، با جدیت در حال تکمیل ساختمان 

مجموعه اى براى توانمندسازى افراد آسیب پذیر است.
وى اضافه کرد: موضوع آسیب هاى اجتماعى گروه هاى مختلفى 
مانند معتادان و کودکان کار را شامل مى شود که ساماندهى آن 
باید با برنامه ریزى باشــد؛ جمع آورى، تنها بخشى از ساماندهى 

این افراد است. 
حجت االسالم مهروى پور با بیان این که توانمندسازى این افراد 
راه حلى قطعى براى کاهش آسیب هاى اجتماعى است، افزود: 
باید فرصت را در اختیار این افراد قرار دهیــم تا با توانمندى به 
جامعه بازگردند، توانمندسازى افراد آسیب دیده عالوه بر کاهش 
آسیب هاى اجتماعى باعث تغییر افراد و تأثیرگذارى مثبت آنها در 

جامعه خواهد شد.

نماینده مردم شهرستانهاى مریوان و سروآباد در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: توسعه فضاى آموزشى و ارتقاء مهارتهاى اساسى 
و شــغلى در زندان، امنیت اجتماعى و کاهش جرم و آسیب هاى 

اجتماعى را در پى دارد.
شیوا قاسمى پور تصریح کرد: اقدامات و برنامه هاى قابل توجهى 
براى اصالح و بازپرورى مددجویان در مراکز اصالحى و تربیتى در 
حال انجام است که نتیجه ارزشــمند آن توانمندسازى زندانیان با 
بهره گیرى از ارتقاء مهارت هاى حرفه اى، آگاه سازى و اشتغالزایى 

آنان است.

نماینده مردم شهرســتان هاى مریوان و ســروآباد تصریح کرد: 
بازاصالحى و بازسازى شخصیتى مددجویان در این مراکز بازخورد 
مهمى چون ایجاد امنیت اجتماعى، کاهش و  ارتکاب مجدد جرم 
و توسعه اشتغال پایدار و مولد را به دنبال دارد و این مهم زمینه ساز 

کاهش آسیب در خانواده آنان است.
قاسمى پور افزود: با توجه به کمبود محسوس فضاى زندان براى 
اجراى موثرتر برنامه هاى بازپرورى پیگیرى هاى الزم در راستاى 
همکارى و تعامل با دستگاه هاى مرتبط براى احداث و انتقال زندان 

به خارج از محدوده شهرى را انجام خواهیم داد.

مدیرکل امور تربیتى، مشاوره و مراقب هاى اجتماعى وزارت آموزش و پرورش درباره 
ساعت کار اورژانس دانش آموزى، گفت: در حال حاضر در هر استان، یک مرکز وجود 

دارد که 12 ساعت در طول روز از ساعت 8 صبح تا 8 شب فعالیت مى کنند.
مسعود شکوهى اظهار کرد: خط ملى نماد یا همان 1570 در همه استان ها شروع به 
کار کرده است و آموزش به نیروهاى تخصصى این بخش داده شده است و اکنون در 

حاال ارائه خدمت به دانش آموزان، اولیا و همکاران هستند.
شکوهى در پاسخ به این پرسش که «آیا به دنبال توسعه مراکز هستید؟»، افزود: فعال 
بناى ما این است که همین مراکز فعالیت کنند تا پس از بررسى هاى تکمیلى به مرور 

خدمات دیگرى را نیز به آن بیفزاییم.
مدیرکل امور تربیتى، مشاوره و مراقب هاى اجتماعى وزارت آموزش و پرورش اظهار 
کرد: سامانه پایش آسیب هاى اجتماعى داریم که حدود 62 هزار مدرسه تحت پوشش 

آن قرار دارند و مدیران مدارس به ما براى تکمیل سامانه یارى مى دهند.
وى اضافه کرد: اطالعات جمع آورى شده و نقشه خطرپذیرى مدرسه، منطقه و استان 

آماده شده و بر اساس آن وارد برنامه ریزى و اقدام مى شویم.

روابط فرازناشویى یا خیانت یکى از مهم ترین آسیب ها در حوزه 
خانواده محسوب مى شود که مى تواند بنیاد خانواده را به شدت 

سست کرده یا منجر به فروپاشى آن شود.
هرچند این موضوع یکى از چالشــى ترین مســائل در حوزه 
خانواده و ســبک زندگى اســت، اما به نظر مى رسد توسعه 
کشــور ها در همه زمینه ها و سهل الوصول شدن دسترسى به 
زمینه هاى خیانت زمینه رشــد این پدیده شوم را فراهم کرده 

است. 
دکتر اعظم معیرى، اســتاد دانشــگاه و کارشــناس خانواده 
مى گوید: این اتفاق ممکن است در هر خانواده اى روى دهد 
که مسائلى در سطح کوچک، در خانواده به وجود بیاید. اما جاى 
تأسف است که امروز شاهد رویداد هاى کالن و وسیعى هستیم 

که نهاد خانواده هاى زیادى را از هم پاشیده است.
وى درباره صدمات و آسیب هاى خیانت مى گوید: اگر خیانت 
در خانواده اى اتفاق بیفتد، بیشــترین آسیب متوجه همسرى 
است که مورد بى وفایى قرار گرفته و به این ترتیب صدمه هاى 

روانى زیادى به او وارد مى شود. هرچند فرزندان این خانواده 
هم از آســیب هاى خیانت والدین خود در امــان نمى مانند و 
ســاختار خانواده آن ها دچار تزلزل یا فروپاشــى مى شود. در 
عین حال کمترین آسیبى که به روابط زن و شوهرى که یکى 
از آن ها به دیگرى خیانت کرده، وارد مى شــود، این است که 
احساس اعتماد به یکدیگر را از دســت مى دهند. هرچند که 
تعادل عاطفى و روانى کســى که مورد خیانت واقع شده هم 

صدمه اى است که نباید آن را نادیده گرفت.
معیرى درباره خیانت در فضاى مجازى معتقد است: خیانت در 
فضاى مجازى به این علت رواج پیدا کرده که ابزار تلفن همراه 
و اینترنت در دسترس همه مردم قرار گرفته است و کسانى که 
سواد و فرهنگ استفاده درست از این ابزار را ندارند، به شدت 
در معرض آســیب هســتند. هرچند اغلب در این مورد توجه 
همه به ســمت کودکان، نوجوانان و جوانان جلب مى شــود، 
اما باید بدانیم افراد با ســن باالتر هم از این آســیب در امان

 نیستند.

توسعه فضاى آموزشى در زندان ها، زمینه ساز کاهش جرم و آسیب هاى اجتماعى

کاهش آسیب هاى اجتماعى
 با توانمندسازى
 افراد آسیب پذیر

ساعت کار اورژانس دانش آموزى 
اعالم شد

نحوه خیانت همسران در فضاى مجازى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بدان! راهى پرمشــقت و بس طوالنى در پیش روى دارى و در این راه 
بدون کوشــش بایســته و تالش فراوان و اندازه گیرى زاد و توشــه 
و ســبک کرن بار گناه، موفق نخواهــى بود، بیش از تحمــل خود بار 
مســئولیت ها بر دوش منه، که ســنگینى آن براى تو عذاب آور است. 
اگر مستمندى را دیدى که توشه ات را تا قیامت مى برد و فردا که به آن 
نیاز دارى به تو باز مى گرداند، کمک او را غنیمت بشمار و زاد و توشه 

موال على (ع)را بر دوش او بگذار.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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شهردارى گرگاب به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر درنظر دارد بهره بردارى از مجموعه ورزشى شهداى 
گرگاب را از طریق برگزارى مزایده عمومى به اشــخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید لذا از 
متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد جهت کســب اطالعات بیشتر وشرکت در مزایده و دریافت اسناد 
 (www.setadiran.ir)همه روزه تاپایان وقت ادارى روز پنج شنبه 1400/11/28 به سامانه ستاد به آدرس

مراجعه نمایند.
شماره تماس شهردارى :03145754545

 www. gorgab.ir: سایت شهردارى
روح اله شاه رجبیان- شهردار گرگاب

اصالحى آگهى تجدید مزایده عمومى  نوبت دومنوبت دوم

شهردارى اردستان در راستاى مصوبات هیئت محترم وزیران و آئین نامه اجرایى وزارت محترم کشور و به استناد مصوبه 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومى و با بیشترین و بهترین پیشنهاد واگذار 
نماید. لذا متقاضیان داراى صالحیت حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1400/12/01 جهت دریافت اطالعات 
و اخذ اسناد مزایده به واحد امور مالى شهردارى اردستان مراجعه نموده و قیمت پیشنهادى خود را به دبیرخانه محرمانه 

شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادها مختار است. 
1-آگهى مزایده بهره بردارى از جایگاه CNG شهردارى به صورت اجاره ماهیانه براى مدت یک سال (نوبت دوم) 

مصطفى ایران دوست -شهردار اردستان

آگهى مزایده 

م.الف :  1278182 

هیأت چوگان اســتان اصفهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو وانت مزدا 
مدل  91به رنگ نقره آبى خود را از طریق مزایــده عمومى واگذار نماید. از 
متقاضیان دعوت به عمل مى آورد از تاریخ 1400/11/27 تا تاریخ 1400/12/07 
جهت بازدید از خودرو مذکور و دریافت اسناد به نشانى دفتر هیأت به آدرس: 
اصفهان، اول چهارباغ پایین، ورزشگاه تختى دفتر هیأت» مراجعه و اسناد 

خود را حداکثر تا تاریخ 1400/11/07 ساعت 14 بعدازظهر تحویل نمایند. 
تاریخ برگزارى مزایده مورخ 1400/12/08 مى باشد. 

شماره تماس: 09133297461
هیأت چوگان استان اصفهان

آگهى مزایده خودرو آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف 
ـ ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان – خیابان ارتشـ  روبروى خانه معلم شماره یکـ  امور برق منطقه 5ـ  دفتر امور 

تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir  :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir   :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122252 واحد مناقصات و خریدـ  خانم زمانى و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34122240 اداره مهندسى تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768 

تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى 

امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمال اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت 

این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.  
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع ب رق شهرستان اصفهان

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

موضوع 
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد 

ارزیابى 
کیفى

بازگشایى 
پاکات 
مناقصه

مبلغ تضمین

4001410420000941460000009

نیرورسانى 
به متقاضیان، 
بهینه سازى و 
رفع حریم و 

اصالح ساختار 
شبکه هاى 
توزیع در 

محدوده امور 
برق منطقه 5 

(بسته 9)

1400/11/271400/12/031400/12/161400/12/171400/12/181,073,789,259

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تولیدى قرقره پیچ با مسئولیت محدود 
دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى که در تاریخ 1400/12/10 
که در ساعت 9 صبح در محل استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، 
دهســتان محمودآباد، روســتاى منطقه صنعتى محمودآباد، شهرك صنعتى 
محمودآباد، خیابان اصفهان تهران، خیابان 24، پالك 899، طبقه همکف برگزار 

مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت تولیدى قرقره پیچ 
با (مسئولیت محدود) به شماره ثبت 2493 و 

شناسه ملى 10260222608 

هیئت مدیره  سبحان نظرى-شهردار مجلسى

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6723 مورخ 1400/12/28 شوراى محترم اسالمى شهر مجلسى و صورتجلسه کمیسیون 
قطع اشجار به شماره 5529 مورخ 1400/09/06 مقدار 150تن اشجار خشک شده در جنگل هاى حاشیه شهر مجلسى را از طریق مزایده به اشخاص 
حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد از تاریخ 1400/11/20 لغایت 1400/12/8 جهت دریافت 
اسناد و مدارك شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد اقدام و 

پس از مطالعه دقیق شرایط، در مهلت مقرر پیشنهاد خود را به همراه مدارك مربوطه از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند. 
مشخصات مزایده: 

1ـ وزن اشجار حداکثر 120 تن مى باشد که وزن دقیق آن پس از قطع مشخص مى گردد. 
2ـ قیمت اشجار که توسط کارشناس رسمى دادگسترى قیمت گذارى گردیده است به شرح ذیل مى باشد: 

1ـ2ـ اگر اشجار توسط برنده مزایده قطع گردد از قرار هر کیلو 15,000 ریال 
2ـ2ـ اگر اشجار توسط شهردارى قطع و تحویل خریدار گردد از قرار هر کیلو 25,000 ریال 
2ـ3ـ کل مبلغ تقریبى اشجار با در نظر گرفتن اینکه بیشترین قیمت 3,000,000,000 ریال 

مى باشد. 
شرایط شرکت در مزایده: 

1ـ پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند. 
2ـ فیش بانکى معادل 5 ٪ کل مبلغ حداکثر پایه کارشناسى دادگسترى اشجار به مبلغ 150,000,000 ریال که به صورت نقدى به حساب سیباى 
شماره 0110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه شهر مجلسى واریز شده و یا ضمانت نامه بانکى معتبر تهیه شود ضمناً اصل ضمانتنامه 

بانکى مى بایست تحویل شهردارى گردد در غیر اینصورت پیشنهاد واصله از سامانه ستاد مردود مى باشد. 
3ـ از تاریخ 1400/11/20 لغایت 1400/12/8 جهت دریافت اسناد و مدارك شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد اقدام و پس از مطالعه دقیق شرایط، در مهلت مقرر (حداکثر مورخ 1400/12/08) پیشنهاد خود 

را به همراه مدارك مربوطه از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 031-52472852 

(امور قراردادهاى شهردارى) تماس حاصل نمایید. 
نشانى: استان اصفهان، شهرستان مبارکه، شهر مجلسى، میدان امام(ره) شهردارى مجلسى 

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

م.الف: 1275525   

نوبت دومنوبت دوم

م.الف:1276848

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد فراخوان  90 دستگاه کیس رایانه به شماره 2000003560000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.
کلیه مراحــل برگــزارى فراخــوان از دریافت و تحویل اســناد فراخــوان تا بازگشــایى پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت (ســتاد) به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى 

اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانى:         تاریخ انتشار فراخوان: 1400/11/23         مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/11/30                      مهلت ارسال پیشنهادات: 1400/12/11    زمان بازگشایى پاکت ها: 1400/12/14

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکى به مبلغ 450,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : اصفهان، خیابان مطهرى، مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان 32331030-داخلى 339

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان

مناقصه عمومى
 یک مرحله اى
 فراخوان خرید

م.الف:1278679       90 دستگاه کیس رایانه

ه
نوبت اولنوبت اول


