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افزایش زنان خود سرپرستدیوار کاروانسراى قهرودى ها تخریب شدبازگشت ایرج طهماسب با عروسک هاى جدیدپنت هاوس بخرید 660 میلیارد! علت عدم انتقال آزمون به لورکوزن در زمستان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کالف سردرگم
پرداخت 
دستمزد

زاینده رود سه شنبه بازگشایى مى شود
3
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مبارزه با قاچاق کاال 
به صورت 

گسترده و کالن باشد

 فعالیت نیرو هاى حق الزحمه از جمله استادان و 
معلمان همچنان محل مناقشه است، افرادى 

که مى گویند درآمدشان از یک کارگر کمتر 
است. سالهاست که استادان حق التدریسى به 

نحوه پرداختى حقوقشان...

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
با تاکید بر اینکه دولت باید مبادى اصلى قاچاق در 
کشور را کنترل کند، گفت: اولویت دستگاه هاى 
مسئول براى مبارزه با قاچاق کاال باید به صورت 

گسترده و کالن باشد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز پنجشنبه 
در دیدار با مدیر کل گمرك استان اصفهان افزود: 
مبارزه با قاچاق کاال باید بصورت کالن باشد نه 
اینکه  اجناس کمى از یک مغازه دار توقیف شود 
و آن مسئول افتخار کند به اینکه با قاچاق کاال، 

مبارزه کرده است.

بامداد خماربامداد خمار
یک شب تا صبح در کنار خرابه نشین هایى که سهمشان از زندگى، اعتیاد است و تباهىیک شب تا صبح در کنار خرابه نشین هایى که سهمشان از زندگى، اعتیاد است و تباهى
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کشاورزان شرق و غرب به تفاهم رسیدند

خیز آرسنال براى شکار 
ستاره تیم ملى ایران

باشگاه آرسنال به دنبال جذب مهدى طارمى مهاجم ملى پوش ایرانى 
پورتو پرتغال است.

توپچى هاى لندن به دنبال این هستند تا اومباینگ را با طارمى معاوضه 
کنند. آرسنال در جذب دوشان و...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

امام جمعه اصفهان خواستار شد؛

رد یابى منشأ 
بوى نامطبوع 

در لنجان با کمک 
دانشگاه صنعتى  

برگزارى جشنواره فیلم فجر در اصفهان از 15 بهمن 
3

5

یحیى گران ترینیحیى گران ترین
 بازیکن لیگ را  بازیکن لیگ را 
مى خواهدمى خواهد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نوبت دومنوبت دوم

زیربناى متراژ زمینشماره زمین ردیف
موجود

قیمت پایه کارشناسى 
توضیحات(ریال)

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

مسعود منتظرى نجف آبادى - مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
 به شماره  4000/1014 

(شماره 2000001188000080 در سامانه ستاد)
شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298  نزد بانک مرکزي در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله 
قرارداد، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran. ir  امکان 
پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره:031-36270820)

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/11/05 تا ساعت 16:00 روز 
چهارشنبه مورخ 1400/11/13

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 
14:00  روز یک شنبه مورخ 1400/11/24 در" سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت(ستاد)" بارگذاري و 
نسخه فیزیکی(شامل ضمانتنامه و یک حلقه CD اسناد) نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجازشرکتها (همراه بامعرفی نامه) درجلسه توجیهی که در روز یک 
شنبه مورخ 17/ 1400/11 ساعت10:00 صبح در سالن جلسات معاونت بهره برداري برق منطقه اي اصفهان 
به آدرس: اتوبان ذوب آهن، جاده اختصاصی نیروگاه، معاونت بهره برداري تشکیل می گردد؛ الزامی بوده 

و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه خواهد بود. 
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ  1400/11/25- سالن کمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
شرایط مناقصه:

• به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا  می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

                http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir
 www.erec.co.ir            www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین 

شرکت در مناقصه 
(ریال)

شرایط و  الزامات ورود به مناقصه

4000/1014
خدمات عمومی و نظافت 

ساختمان,محوطه و فضاي سبز 
ایستگاههاي فوق توزیع و انتقال 
شرکت برق منطقه اى اصفهان

2,000,000,000
- دارا بودن گواهی نامه صالحیت از 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با  
کد فعالیتی 4 (خدمات عمومی)

م.الف:1266040      

نوبت دومنوبت دوم

معاون استاندارى معاون استاندارى 
اصفهان:اصفهان:

کودکان کار و کودکان کار و 
خیابانى مسئله خیابانى مسئله 
حیثیتى براى حیثیتى براى 
کشور استکشور است

2

3

امام جمعه موقت امام جمعه موقت 
اصفهان:اصفهان:

مسئولین سیم مسئولین سیم 
خاردار دور خاردار دور 

خودشان خودشان 
نکشندنکشند

4

کامران تفتى: شب ها دور کامران تفتى: شب ها دور 
میدان آزادى مى خوابیدم! 

4

م و مى و مى و ى
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رئیس کمیسیون امور داخلى کشور و شوراها در مجلس 
تصریح کرد: امروز در سطح دنیا باید با همه کشورها تعامل 
داشته باشیم و تعامل با کشورها باید بر مبناى منافع ملى 
باشد. زمانى بود که جهان شامل دو بلوك غرب و شرق 
بود، اما امروز دیگر شاهد دو قطبى بودن جهان نیستیم و 

جهان امروز چندقطبى شده است.
محمدصالح جوکار افــزود: امروز قطب هاى جدیدى در 
جهان ظهور و بروز پیدا کردند و بلوك غرب و شــرق را 
به هم ریخته است. همچنین زمانى بود که دنیا سلسله 
مراتبى شــده بود و آمریــکا خودش را کدخــداى دنیا 
مى دانست اما االن دیگر اینگونه نیست و کامًال متفاوت 

شده است.
وى تأکید کرد: در جهان چندقطبى امروز، نباید در حوزه 
سیاست خارجى یکجانبه گرایى کنیم. منافع ملى ما حکم 
مى کند که با تمام کشورهایى که در چارچوب ارزش ها 
و اصول سیاست خارجى ما قرار مى گیرند، ارتباط برقرار 
کنیم و تعامل داشته باشــیم. متأسفانه عده اى اخیراً این 
بحث را راه انداختند که دولت فقط به دنبال ارتباط با شرق 

است و غرب را رها کرده که این گونه نیست.
جوکار گفت: برخى از این افراد کسانى هستند که تا دیروز 
در قدرت بودند و امروز در اتاق هاى فکر خود نشسته اند و 

علیه دولت نقشه مى کشند.

امام جمعه موقت اصفهــان اظهار کــرد: ارتباط با هر 
کشورى تا زمانى که نخواهد سوء استفاده کند، با عزت 
ملى ما مخالفت نداشته باشد و منافع کشور ایجاب کند، 
هیچ اشــکالى ندارد. ما با آمریکا، اســرائیل و برخى از 
کشور ها نمى توانیم رابطه داشته باشیم، اما اگر کشورى 
مثل چین یا روسیه بخواهد با ما داد و ستد کند، این کار 

را انجام مى دهیم.
حجت االسالم و المســلمین محمدتقى رهبر افزود: ما 
نمى خواهیم از فرهنگ آنهــا تبعیت کنیم و مى خواهیم 
مصالح ملى در ابعاد اقتصادى و امنیت ملى تأمین شود 
و این تصمیمات چیزى نیســت که با شریعت مخالفت 

داشته باشــد. به عالوه اینکه آنچه توسط دولت اتفاق 
مى افتد با هماهنگى اســت و اینطور نیست که کسى از 
ســوى خودش بگوید با فالنجا ارتباط داشته باشیم و با 

فالنجا ارتباط نداشته باشیم. 
وى تأکید کرد:  این ارتباطــات  از نظر بنده که بیش از 
60 سال روى مسائل اســالمى مطالعه داشته ام هیچ 
اشکالى ندارد؛ تا زمانى که با دین، فرهنگ و عزت ملى 
ما منافاتى نداشته باشد.وى گفت: واقعیت این است که 
اآلن مشکالت اقتصادى و گرانى هست ومسئولین هم 
سیم خاردار دور خودشان نکشند و نامه امیرالمؤمنین (ع) 

به مالک اشتر را عمل کنیم.

دولت فقط به دنبال ارتباط
 با شرق نیست

مسئولین، سیم خاردار دور 
خودشان نکشند

«جناب خان» کجاست؟
چند وقتى    باشگاه خبرنگاران جوان|
است که برنامه «خندوانه»، بدون حضور «جناب 
خان» روى آنتن شــبکه نســیم مى رود. محمد 
بحرانى، صدا پیشــه «جناب خان» علت غیبت 
«جناب خــان» را در برنامــه «خندوانه» اعالم 
کرد. وى نوشــت: «بخاطر حجم زیاد کار و فشار 
و اســترس، کمى در ناحیه گوش و حنجره دچار 
التهاب شدم .قاعدتاً مشــغول درمانم و طبق نظر 
پزشکان محترم خوشــبختانه مسئله  خاصى هم 
نیســت و درمان خاصى هم نمى خواد و فقط به 

کمى استراحت نیازه. »

گرانى بعد از 43سال!
  برترین ها| خوراکى محبوب و ارزان ژاپنى 
پس از 43 ســال با افزایش قیمتى جزئى روبه رو 
شده است.  این اســنک به دلیل باال رفتن هزینه 
تولید، تنها دو «ین ژاپن» که معادل «0/02 دالر» 
است گران شده. در حالى که در بسیارى از کشورها 
افزایش قیمت ها بعضاً ماهانه صورت مى گیرد اما در 
ژاپن این مسئله رایج نیست. در ژاپن تولیدکنندگان 
و فروشــندگان به دلیــل ترس از دســت دادن 
مشتریان خود تالش مى کنند تا از افزایش قیمت ها 
حذر کنند. این افزایش قیمت هــا باعث تعجب 

ژاپنى ها شده است.

کشف لنگر تاریخى 
بیستم دى ماه امســال یک لنگر    ایسنا|
تاریخى از بستر دریاى خزر در اطراف کرانه هاى 
شهرستان نور در تور صیادان شیالت «ایزدشهر» 
نور گیر کرد، که به ساحل منتقل شد. این لنگر در 
ابعاد نسبتاً بزرگى است و حدوداً دست نخورده باقى 
مانده اســت.  فرض اولیه بر این اســت که  لنگر 

نویافته یک لنگر متعلق به کشتى جنگى است.

عجیب ترین رانت دانشگاهى  
  رویداد 24| نمایندگان مجلس به دنبال 
تصویب طــرح امتیاز و ســهمیه صددرصدى و 
مطلق براى داوطلبان ورود به دانشگاه هاى داخل 
بــراى فارغ التحصیالن مدارس خارج از کشــور 
هســتند. براین اســاس دانش آموزانى که شش 
ســال از تحصیل خود را در مــدارس خارجى به 
خصوص مدارس حوزه خلیج فــارس گذراندند، 
بدون کنکور مى توانند رشته تحصیلى و دانشگاه 
خود را انتخاب کنند. به گفتــه مرکز پژوهش ها 
چنیــن رانتى در حــوزه آموزش تاکنــون نظیر 

نداشته است.

16 میلیون فاجعه
گاه  و بى گاه اخبارى درباره    جامعه 24 |
افرادى که بر اثر انفجار مین دچار حادثه شده اند و 
جان خود را از دست داده یا دچار نقص عضو شده اند 
منتشر مى شود. این حوادث نیز در 5 استان غربى 
کشور که به مین آلوده اند روى مى دهد. براساس 
اخبارى که منتشر شده است امروز در این استان ها 
16 میلیون مین وجود دارد که جمع آورى نشده اند 
یعنى ما باید چشــم به راه همین شــمار حادثه در 
کشور باشــیم و این به معناى 16 میلیون فاجعه 

انسانى است.

ایرانِى تیم آمریکا هم رفت!  
در پى شکاف عمیق میان اعضاى    فارس|
تیم مذاکره کننده آمریــکا در مذاکرات «وین» 
براى رفع تحریم هاى یکجانبه علیه ایران، «آرین 
طباطبایى» مشاور ارشــد دفتر کنترل تسلیحات 
وزارت خارجه ایاالت متحده نیز به دلیل اختالف 
نظر با «راب مالى» نماینده آمریکا در امور ایران از 
تیم آمریکا در مذاکرات وین جدا شده است. خروج 
دو نفر از تیم مذاکره کننده آمریکا در گفتگوهاى 
هسته اى ایران در نتیجه اختالفات سیاسى است 
که مدتى بیــن اعضاى تیــم آمریکایى به وجود 

آمده است.

تذکر شریعتمدارى
 کارساز شد! 

پــس از گالیــه و انتقاد حســین    برترین ها|
شــریعتمدارى، مدیر مســئول «کیهان» از مواضع 
دبیر شــوراى عالى امنیت ملى و وزیر خارجه دولت 
رئیسى درباره مذاکره مســتقیم ایران و آمریکا، على 
شمخانى در تغییر رویکردى معنادار در این باره توضیح 
داد. روزنامه «کیهان» نوشت: «آقاى شمخانى، دبیر 
محترم شوراى عالى امنیت ملى کشورمان در تماسى 
اعالم کرد که توییت ایشان به معناى موافقت با مذاکره 
مستقیم ایران و آمریکا نیست و تأکید کرد که هرگز 
موافق مذاکره مستقیم ایران و آمریکا نبوده و نیستم... 
ما ضمن استقبال از توضیح آقاى شمخانى، شجاعت 

و دیدگاه انقالبى ایشان را درخور تقدیر مى دانیم.»

نظر روسیه درباره
 مذاکره ایران وآمریکا 

  ایسنا| نماینــده روســیه در ســازمان هاى 
بین المللى در وین درباره مذاکرات وین خاطرنشــان 
کرد که آمریکا و ایران به زودى مى توانند براى بحث 
و گفتگو پیرامون برجام پشــت میز مذاکره بنشینند. 
این  دیپلمات روس در این راستا بیان کرد: نمى دانم 
آمریکایى ها و ایرانى ها چه زمانى پشت میز مذاکره 
مى نشینند اما گمان مى کنم که این اتفاق به زودى 

بیفتد.

سفر وزیر راه هم
 خبرساز شد

پس از سفر پرحاشیه رئیسى به روسیه    برترین ها|
براى دیدار با پوتین، حاال سفر وزیر راه و شهرسازى 
به آذربایجان خبرساز شده. در تصاویر منتشر شده در 
فضاى مجازى و بر خالف پروتکل و آداب دیپلماتیک 
رستم قاســمى در باکو با «الهام على اف» به صورت 
آنالین و مجازى دیدار کرد! وزیر راه و شهرســازى 
دولت رئیســى به همراه هیئت ایرانــى در یک اتاق 
نشسته اند و یک تلویزیون مقابلشان قرار گرفته و از 
طریق ویدیوکنفرانس با الهام على اف رئیس جمهورى 
آذربایجان مالقات کرده است. معلوم نیست اگر طرف 
آذربایجانى به بهانه کرونا دیدار حضورى را نپذیرفته 
بوده، چه لزوم و اهمیتى داشــته که دیــدار در باکو و 

مجازى برگزار شود و نه در تهران؟

فیلم عجیب شبکه «روسیه1» 
شبکه تلویزیونى «روسیه1»    دیده بان ایران|
پس از سفر ابراهیم رئیسى به مسکو، گزارشى از این 
سفر پخش کرد. طبق این تصاویر «پوتین» نه تنها 
هیچ قدمى براى اســتقبال از رئیسى برنداشت بلکه 
هنگام خروج هم رئیسى به تنهایى به سمت در خروج 
مى رود. حتى در این تصاویر رئیسى پس از نشستن بر 
صندلى خود شال گردن سبز خود را تا مى کند و روى 
پایش قرار مى دهد و کسى از او تحویل نمى گیرد. اما 
نکته دیگر اینکه خودروى کاروان ایران در جایى به 
دور از درى پارك بود که قرار بود رئیسى از آن خارج 
شود و همراهان ایرانى با دویدن و داد زدن به خودرو 
عالمت مى دهند که حرکت کند تا رئیســى معطل 

نشود.

این کاره نیستند
محمد مهاجرى، فعال سیاسى    اعتمادآنالین|
اصولگرا اظهار کرد: اگر به تیم مذاکره کننده اى که در 
وین داریم نگاه کنیم، خود شخص باقرى به نظر من 
به اندازه یکدهم عراقچى هم توان مذاکره ندارد و این 
کامًال واضح است. متأسفانه تیم جلیلى و تیم  باقرى 
که االن در وین حضور دارند، منهاى چند نفرشان که 
از کارشناسان خبره هستند، این کاره نیستند و همین 
االن هم موضوعات دارد از داخل مدیریت مى شود و 
کسان دیگرى پشت صحنه مذاکرات را اداره مى کنند و 
آنچه دلواپسان و مخالفان برجام این روزها در موردش 
سکوت کرده اند بیشتر ناشــى از همین است که اگر 
انتقادى کنند، مى تواند به معناى تضعیف تیم باقرى 

و جلیلى تلقى شود.

خبرخوان

یک آزمایشگاه جسد و ســر 200 نفر را نگه مى دارد به 
این امید که در آینده بتوانند به زندگى خود ادامه دهند.

بنیاد تمدید زندگى «الکور»  این نوید را ارائه مى دهد که 
علم و فناورى به درجه اى خواهد رسید که مى توان فرد 

فوت شده را به زندگى بازگرداند.
در این راستا الکور کل بدن را با قیمت حدود 200 هزار 
دالر یا فقط سر و مغز را با 80 هزار دالر در فرآیندى به نام 

کریونیک (سرمازیســتى) منجمد مى کند. این شرکت 
در اسکاتسدیل آریزونا واقع شده است، جایى که اجساد 
براى چندین دهه یا حتى قرن ها در دماى انجماد عمیق 
ذخیره مى شوند. این بنیاد در سال 1972 توسط لیندا و 
فرد چمبرلین پس از مالقات این زوج در یک کنفرانس 

کریونیک در اوایل سال 1970 تأسیس شد.
لیندا چمبرلین گفت: «اهداف ما راه اندازى سازمانى بود 

که بتواند جان مردم را نجات دهد و به آنها فرصتى دهد 
تا ســالمت و عملکرد خود را بازیابى کنند.» وى افزود: 
«اگر مى دانستیم چقدر سخت است، شاید براى انجام 
آن تالش نمى کردیم. اما وقتى شــما کارى را درباره 
نجات جان انسان ها شــروع مى کنید، نمى توانید آن 

را رها کنید.»
الکور اجساد را با کاهش تدریجى دماى بدن و ذخیره آنها 

در محفظه هاى غول پیکر نیتروژن مایع در دماى 196- 
درجه سانتیگراد حفظ مى کند. در یک روش معمولى، 
قبل از اینکه خون با محلول «محافظ برودتى» جایگزین 
شود، بدن در یخ بســته بندى شده و منجمد مى شود تا 
تشکیل کریستال یخ متوقف شود. حامیان کریونیک بر 
این باورند که مرگ یک فرآیندى بر مبناى زوال است 
نه صرفًا لحظه اى که قلب مى ایســتد. اما مدت هاست 
که این صنعت به عنوان علم کالهبردارى یا حتى تقلب 
رد شده است. یکى از جسدهایى که الکور در دست دارد، 
نوزاد مادرین ناواراتپونگ، معروف به آینز اســت که در 
سال 2015، درست قبل از سومین سالگرد تولدش، بر 

اثر سرطان مغز درگذشت.
نریرات و ساهاتورن اهل تایلند تصمیم گرفتند که مغز 
دختر مرحوم خــود را حفظ کنند. آینــز تحت 10 عمل 
جراحى، 12 دور شیمى درمانى و 20 دور پرتودرمانى قرار 
گرفت، اما نتوانست سرطان را شکست دهد. ساهاتورن 
با درك اینکه هیچ امیدى بــراى درمان دخترش وجود 
ندارد، شــروع به تحقیق در مورد کریونیک کرد، به این 
امید که همســرش را متقاعد کند که مى تواند زندگى 

جدیدى را به دخترشان در آینده ارائه دهد.
این زوج شروع به ضبط ویدیویى براى دخترشان کردند 
تا در آینده شــاهد آن باشــند. در همین حال، تیمى از 
الکور براى زمانى که آینز درگذشت به تایلند پرواز کرد. 
براى موفقیــت هر چه بیشــتر کریونیک، متخصصان 
مى گویند که بهتر است فرآیند انجماد را ظرف 60 ثانیه 
پس از توقف ضربان قلب آغاز کنید. این بدان معنا بود 
که خانواده آینز شاهد پایین آمدن درجه بدن فرزند خود 
بودند؛ قبل از اینکه بدن او یخ بزنــد و به آریزونا منتقل 
شود. نریرات گفت: «به او گفتم، برگرد و دوباره دختر من 

باش. مامان تو را خیلى دوست دارد.»

196 درجه زیر صفر براى بازگشت به زندگى

 فــروش تخــم پرندگانى 
همچــون مــرغ، اردك، 
غاز، بلدرچیــن، کبک در 
بــازار مســئله اى معمول 
است. اما مسئله آن زمانى 
نامعمول مى شود که بدانید 
بازار فروش تخم پرندگان 
زینتى و وحشى حسابى در 
کشور داغ است. به شکلى 

که مى توان آگهى هاى متعدد فروش تخم این پرندگان را در سایت هاى فروش آنالین و در 
فضاى وب پیدا کرد.

در حال حاضر قیمت هر عدد تخم مرغ از 1500 تومان شروع مى شود و در نهایت به 2 هزار 
تومان مى رسد. قیمت هر عدد تخم بلدرچین یکهزار و 700 تومان، تخم کبک 3 هزار و 500 
تومان، اردك 4 تا 7 هزار تومان و قیمت هر عدد تخم غاز نیز از 6 هزار تومان شروع مى شود 

و به 12 هزار تومان هم مى رسد.
اما باالترین قیمت تخم پرندگان اهلى و پرورشى متعلق به شتر مرغ است. در حال حاضر در 
بازار قیمت هاى متفاوتى براى تخم این پرنده عنوان مى شود که به نظر مى رسد علت این 
تفاوت قیمت ها، عرضه بسیار کم تخم شتر مرغ از سوى پرورش دهندگان باشد. قیمت تخم 

این پرنده از 200 هزارتومان شروع مى شود و گاه به 900 هزار تومان هم مى رسد.
در این میان آگهى هاى محدودى هم براى فــروش تخم کبوتر وجود دارد که طبق ادعاى 
آگهى دهندگان بیشتر خاصیت درمانى داشته و براى لکنت زبان استفاده مى شود. این آگهى 

دهندگان قیمت هر تخم کبوتر را 3 تا 5 هزار تومان اعالم کرده اند.
بررسى محصوالت ارائه شده در این سایت ها نشان مى دهد که قیمت تخم پرندگان زینتى 
در کمترین حالت از 14 هزار تومان شروع مى شود و در باالترین قیمت نیز که متعلق به تخم 

نطفه دار توکان است، به بیش از 4 میلیون تومان براى هر دانه مى رسد.

200 جسد نگهدارى مى شوند تا علم پیشرفت کند و زنده شوند!

تنها چند روز تا مراســم افتتاح المپیک زمستانى 2022 پکن باقى 
مانده اما با شناسایى یک مورد ابتال به سویه اومیکرون در پایتخت 
چین، تدابیر کنترلى براى مقابله با ویــروس کرونا افزایش یافته 

است.
پکن مکان  هایى که فرد مبتال به آنها رفت و آمد داشته را قرنطینه 
کرده است. تعداد زیادى از کارکنان همکار این فرد هم در ساختمان 
ادارى پکن قرنطینه شده اند. به گفته رسانه ها، مردم در حال انتقال 
بالش و دیگر وسایل خواب مشابه به  این ساختمان ادارى دیده شده 

اند که همکاران فرد مبتال در آنجا قرنطینه شده اند. 
کمتر از یک هفته قبل از این هم در یکى از محالت شمالى پکن به 
نام تیانجین 97 مورد ابتال به کرونا شناسایى شده بود و این موضوع 
سبب شد تمام جمعیت میلیونى شــهر ملزم به انجام تست کرونا 
شوند. چین با شناسایى هر موردى از ابتال به کرونا اقدام به قرنطینه 

فورى مى کند.
تا 11 ژانویه نزدیک بــه 20 میلیون نفر در سرتاســر چین تحت 

قرنطینه کرونایى قرار داشتند. شهر شیان که 13 میلیون نفر جمعیت 
دارد، به دنبال ثبت هزار مورد ابتال به کرونا در فاصله 9 تا 23 دسامبر 
در این شهر، در نهایت در روز 23 دسامبر قرنطینه شد. یوژو، یکى از 
شهرهاى مرکزى چین هم که 1/2 میلیون نفر جمعیت دارد، پس 
از شناســایى 3 مورد ابتال به کروناى بدون نشانه در این شهر، در 
ماه ژانویه قرنطینه شد و آنیانگ، شهر 5/5 میلیون نفرى چین هم 
پس از شناسایى 2 مورد ابتال به سویه اومیکرون تحت قرنطینه قرار 

گرفت.
المپیــک پکــن از روز جمعه 4 فوریــه 2022 آغاز خواهد شــد. 
بنابر تصمیم چیــن، در مدت برگــزارى المپیک، ورزشــکاران، 
مقامــات، رســانه هــا و خبرنــگاران تنهــا در یــک منطقــه 
مشــخص رفت و آمد خواهند داشــت. ورزشــکاران باید هر روز 
تســت کرونا دهند و تماشــاچیان از فریاد زدن هنگام تشــویق 
ورزشــکاران منع شــده اند و تنها مــى توانند براى آنها دســت

 بزنند.

 قرنطینه هم قرنطینه چینى!

تخم پرندگان چند؟
در حال حاضــر ارزش برخى از پنت هاوس هــاى واقع در منطقه 
یک تهران از مرز 600 میلیارد تومان عبور کرده است. براى مثال 
پنت هاوس 2000 مترى در نیاوران با رقم خیره کننده 660 میلیارد 
تومان آگهى شــده. این عدد همین حاال با قیمت 24 میلیون دالر 
برابرى مى کند و ارزش این واحد را باید مترى 330 میلیون تومان 
درنظر بگیریم که از متوسط قیمت مســکن در پایتخت تقریبًا 10 
برابر بیشتر است. روف گاردن، سالن اجتماعات و ورزش، استخر، 
ســونا و جکوزى بخشــى از امکانات این پنت هاوس محســوب 

مى شود.
در همین محدوده نیاوران یک پنت هــاوس دو هزار و 160 مترى 
آگهى شده که قیمت آن 648 میلیارد تومان است، پنج اتاق خواب 
دارد و امکاناتش مشابه مورد قبلى است. تا دلتان بخواهد گزینه هاى 

زیادى را حوالى نیاوران تهران بین آگهى ها مى توان پیدا کرد و در 
خیابان فرشته واقع در محله الهیه پنت هاوس دو هزار مترى را 500 
میلیارد تومان براى فروش گذاشته اند. واحدى که داراى پنج اتاق 
خواب اســت و طبق عکس هاى موجود در آگهى، آسانسور، سالن 

اجتماعات و ورزش، استخر، سونا و جکوزى دارد.
البته نباید فراموش کنیم، پنت هاوس هاى الکچرى مختص تهران 
و پایتخت نشین ها نیستند و در شهر هایى مثل اصفهان، شیراز، تبریز 
و ... از این دست واحد ها زیاد است. در محله شیخ صدوق اصفهان 
پنت هاوس 530 مترى را 21 میلیــارد و 200 میلیون تومان آگهى 
کرده اند. این واحد در طبقه ششــم واقع شده و در مشخصات آن، 
چشم انداز کوه، چهار اتاق خواب و دو اتاق مستر و چهارتا پارکینگ 

دیده مى شود.

کارکرد تاریخى االغ ها در ایران بارکشى و سوارى هاى کوتاه مدت 
در مناطق کوهستانى است. اما اینکه ناگهان قیمت یک رأس االغ 
به وســیله نقلیه اى همچون موتورسیکلت برسد، هم جاى تعجب 

دارد و هم قدرى طنزآمیز است!
در حال حاضر قیمت االغ نر و ماده از 3 میلیون تومان شروع مى شود 
و به 30 میلیون تومان هم مى رســد. البته معموًال قیمت االغ هاى 

ماده و جوان در آگهى ها بیشتر از قیمت االغ هاى نر است.
یکى از آگهى دهندگان که در شهر هاى اطراف تهران سکونت دارد، 
براى فروش یک رأس االغ نر 20 میلیون تومان طلب کرده است. او 

در توصیف این حیوان گفته که قد آن 143 سانتیمتر است و کاربرد 
آن سوارى و باربرى است. فروشنده سن االغ را 6 سال عنوان کرده 

و گفته که االغ فروشى اش خوش اخالق است.
آگهى دهنده دیگرى که ســاکن شــمال غرب ایران است، گفته 
که ماده االغ جــوان اش را با قیمت 30 میلیــون تومان به فروش 
مى رساند. فروشــنده دیگرى که در اســتان هاى شمالى سکونت 
دارد، آگهى فروش یک رأس االغ نر و 7 ماده تمیز و جوان را منتشر 
کرده است. او براى هر یک از االغ هایش مبلغ 24 میلیون تومان 

را طلب کرده است. 

پنت هاوس بخرید 660 میلیارد! 

قیمت االغ هم نجومى شد!
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اتمام عملیات سنگفرش 
خیابان سپاه 

مدیر منطقـه 3 شـهردارى اصفهـان از اتمـام پروژه 
ساماندهى و سنگفرش خیابان سپاه تا چند هفته آینده 
خبر داد. حسین کارگر اظهار کرد: این پروژه با اعتبارى 
بالغ بر 180 میلیارد ریال شـامل عملیات سـنگفرش 
پیاده رو و پیاده راه با زیرسـازى و حفر کانال تأسیسات 
شهرى است که تاکنون بیش از 98 درصد آن اجرایى 
شده و تا چند هفته آینده به بهره بردارى خواهد رسید. 
وى افزود: این عملیات شـامل دو بخش است، بخش 
اول از چهارراه حکیم (خیابان استاندارى) تا میدان امام 
حسین (ع) اسـت که به زودى مورد بهره بردارى قرار 
مى گیرد و بخش دوم از چهارراه حکیم تا میدان نقش 

جهان سال آینده به اتمام مى رسد.

بى توجهى به بخش مرکزى 
شهرستان اصفهان

  فرمانـدار اصفهـان گفـت: طى سـال هاى گذشـته 
بخش مرکزى اصفهان مورد بى توجهـى قرار گرفته 
و الزم است از امروز این مناطق مورد توجه مسئولین 
و نمایندگان شهرستان اصفهان در مجلس قرار گیرد. 
محمدعلى احمدى تاکید کرد: متأسفانه طى سال هاى 
گذشـته بخش مرکزى اصفهان مورد بى توجهى قرار 
گرفته و الزم است این مناطق مورد توجه مسئوالن و 

نمایندگان شهرستان اصفهان در مجلس قرار گیرد.

وضعیت اصفهان 
در آمار مرگ ومیر نوزادان

بهزاد برکتین دانشـیار و عضو هیئت علمى دانشـگاه 
علوم پزشـکى اصفهان گفت: آمار مرگ ومیر نوزادان 
در اسـتان اصفهان، کمتر از میانگین کشـورى بوده و 
درحال حاضر نسـبت مرگ ومیـر نـوزادان تقریباً 8/5 
بـه هـزار اسـت. اسـتان اصفهـان در سـال 1400 به 
شـاخص هاى تعیین شـده در سند چشـم انداز 1404 

رسیده است.

شرط آنالین شدن کالس ها 
کل  اداره  سـالمت  و  بدنـى  تربیـت  معـاون 
آموزش وپـرورش اسـتان اصفهـان اعـالم کـرد: 
اگـر در کالس درس 2 دانش آمـوز عالئـم کرونـا یا 
سرماخوردگى داشته باشـند، کالس به مدت 2 هفته 
غیرحضـورى و به صـورت آنالیـن برگزار مى شـود.
آذرکیوان امیرپور با اشاره به غالب شدن سویه امیکرون 
در کشور، اظهار کرد: اگر دانش آموزى عالئم بیمارى و 
یا حتى سرماخوردگى داشته باشد، از ورود او به کالس 

درس جلوگیرى مى شود.

خیابان شهداى غربى
 به بهره بردارى مى رسد

مدیر منطقـه 11 شـهردارى اصفهان گفـت: خیابان 
شـهداى غربى همزمان با دهه فجر انقالب اسالمى 
در این منطقه افتتاح و مورد بهره بردارى قرار مى گیرد. 
حسن محمدحسـینى با اعالم این خبر گفت: خیابان 
شهداى غربى هم مرز با منطقه 11 و خمینى شهر و به 
جوى آباد ختم مى شود که مى تواند رونق قابل توجهى 
را به ایـن محدوده ببخشـد. وى بـازه زمانـى احداث 
این خیابان را حـدود 9 ماه ارزیابى و اظهـار کرد: روند 
آزادسازى این خیابان حدود شش ماه و مراحل ساخت 

و احداث آن نیز حدود سه ماه زمان برد.

مرغ چقدر گران مى شود؟  
معاون بهبـود تولیـدات دام و طیور جهاد کشـاورزى 
استان اصفهان گفت: با حذف ارز ترجیحى، قیمت مرغ 
براى مصرف کننده بین 40 تـا 45 هزار تومان خواهد 
شد. حسـین ایراندوسـت درباره تأثیر حذف ترجیحى 
بر قیمت مرغ و گوشـت، اظهار کرد: اگر دولت به این 
نتیجه برسد که ارز ترجیحى را به ارز نیمایى اصالح و 
کارآمدسازى یارانه ها در بخش کشاورزى را اجرا کند، 

با تغییر این ارز تمهیداتى اندیشیده مى شود.

خبر

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با تاکید 
بر اینکه دولت باید مبادى اصلى قاچاق در کشور را کنترل 
کند، گفت: اولویت دستگاه هاى مسئول براى مبارزه با 

قاچاق کاال باید به صورت گسترده و کالن باشد.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز پنجشنبه در دیدار 
با مدیر کل گمرك استان اصفهان افزود: مبارزه با قاچاق 
کاال باید بصورت کالن باشــد نه اینکه  اجناس کمى از 
یک مغازه دار توقیف شود و آن مســئول افتخار کند به 

اینکه با قاچاق کاال، مبارزه کرده است.
وى اظهار داشــت: اجراى قانون، بدون تعامل با مردم 
نتیجه مطلوبى ندارد و مســئوالن قوانین را با تعامل و 

همراهى با مردم اجرایى کنند تا رضایت مندى افزایش 
یابد.

وى گفت: نباید جنسى که توسط افراد داراى برگ سبز 
از شهرهاى مرزى کشور آورده شــده به عنوان قاچاق 

شناخته شود.
امام جمعــه اصفهان افزود: همه دفاتــر گمرك باید در 
خود گمرك مستقر باشند نه اینکه در بندرعباس و دیگر 
نقاط بارگیرى صورت بگیرد و دفاتر ادارى آن در تهران، 

استان ها و شهرستان ها دایر باشد. 
امام جمعه اصفهان افزود: از مهمترین اولویت هایى که 

در گمرك باید مدنظر قرار بگیرد برابرى توزین هاست.

سرکنسول فدراسیون روسیه در اصفهان از ابرپروژه مرکز 
همایش هاى بین المللــى اصفهان بازدیــد و در جریان 

پیشرفت جزئیات این پروژه قرار گرفت.
بوریس بورمیستروف در حاشیه بازدید از این پروژه اظهار 
کرد: اجراى چنین پروژه اى بــا این ابعاد و به این زیبایى در 

اصفهان قابل تقدیر است.
وى افزود: وجود چنین پروژه اى با این عظمت شایســته 
این شهر است، زیرا اصفهان از ابعاد مختلف داراى جایگاه 
بین المللى و منطقه اى است.بورمیســتروف خاطرنشان 
کرد: تدابیر خوبى در طرح هاى توسعه مرکز همایش هاى 
بین المللى اصفهان همچون احداث ســالن هاى جنبى، 

محل هاى اسکان فاخر و دفاتر ادارى و چندمنظوره در نظر 
گرفته شده است.

وى باتاکید بر زییایى و چشم نوازى پروژه مرکز همایش هاى 
بین المللى اصفهان گفت: تنها توصیه من بیشترکوشا بودن 
مهندســان و مدیران این پروژه براى تداوم چنین بناهایى 
است.محمد محمدى، مدیر پروژه مرکز همایش هاى بین 
المللى اصفهان هم ضمن ارائه کامل روند ساخت پروژه از 
سال 90 تاکنون اظهار کرد: عملیات ساخت این ابر پروژه در 
مراحل پایانى قرار دارد، البته سالن اصلى به صورت کامل 
تکمیل و چندین جلسه با حضور مسئوالن کشورى در آن 

برگزار شده است.

مرکز همایش هاى بین المللى 
شایسته شهر اصفهان است

مبارزه با قاچاق کاال به 
صورت گسترده و کالن باشد

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با 
اشاره به معلوم نشدن علت انتشــار بوى نامطبوع 
در بخش هــاى مرکزى شهرســتان لنجان گفت: 
از اساتید دانشــگاه صنعتى اصفهان و مرکز پایش 
سازمان محیط زیســت براى بررسى این موضوع 

دعوت شده است.
بویى نامطبوع مدتى است برخى شهروندان نقاط 
مختلف شهرهاى شهرستان لنجان از جمله زرین 
شهر، فوالد شهر، چمگردان را آزرده مى کند و باعث 

گالیه و شکایت مردم شده است.
منصور شیشه فروش افزود:  اواخر آذر امسال بویى 
تند شــبیه فاضالب، مناطق مرکزى در شهرستان 
لنجان  را تحت تاثیر قــرار داد و موجبات نگرانى 
شــهروندان این مناطق شــد. وى اظهار داشت: 
گروه هاى متعددى با محوریت محیط زیست براى 
منشاءیابى این بوى نامطبوع به منطقه اعزام شدند و 
کارگروهى نیز با محوریت فرماندارى در شهرستان 

لنجان تشکیل شد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان افزود: 
در این کارگروه به  همه دستگاه ها ازجمله شرکت 

گاز، پخش فرآورده هاى نفتى، شهردارى، صنعت 
و معدن، شــهرك هاى صنعتــى و آب و فاضالب 
اعالم شد که به فوریت هر احتمالى را که مى دهند 

بررسى کنند.
به گفته وى، در این مدت با محوریت محیط زیست 
25 فقره بازدیــد از صنایــع و بخش هاى مختلف 
صورت گرفت ولى تاکنون منشاء و منبع انتشار بوى 
نامطبوع  مشخص نشده و به نتیجه اى نرسیده است

شیشه فروش با اشــاره به اینکه شــدت این بوى 
نامطبوع در مناطق یاد شده قدرى کمتر شده است 
افزود: با توجه به هماهنگى هاى الزم براى همکارى 
و دعوت از اساتید دانشــگاه صنعتى و واحد پایش 
سازمان محیط زیست کشور، این موضوع در صنایع 
و واحدهایى که احتمال داده مى شود که مربوط به 
ترکیبات شیمیایى، آلى یا پسماندهاى صنعتى باشد 

پیگیرى و بررسى شود.
وى با اشاره به اینکه پهنه هاى صنعتى و کارگاهى 
زیــادى در این منطقه وجــود دارد افــزود: نتایج 
بررســى ها در هفته جارى توســط محیط زیست 

اعالم مى شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
ساالنه 800 هزار قطعه و 15 هزار تن گوشت بوقلمون 

در استان اصفهان تولید مى شود.
مهرداد مرادمند با بیان اینکه استان اصفهان رتبه اول 
تولید بوقلمون کشور را دارد، اظهار داشت: ساالنه 800 
هزار قطعه و 15 هزار تن گوشــت بوقلمون در استان 

اصفهان تولید مى شود.
وى با بیان اینکه مردم نیز استفاده از بوقلمون را با توجه 
به مزایایى که نسبت به گوشــت قرمز دارد، در سبد 
مصرفى خود قرار داده اند، ابراز داشت: قیمت گوشت 

بوقلمون نیز مناسب اســت و مصرف آن براى همه 
اقشار ممکن است.

رئیس ســازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه تولید غذاى سالم و اشتغال زایى از مزایاى 
راه اندازى مراکز پرورش بوقلمون اســت، اضافه کرد: 
ارائه تسهیالت نیز براى این واحدها در دستور کار است.

وى با بیان اینکه در اســتان اصفهــان تولید جوجه 
بوقلمون را داریم، گفــت: این فرایند در قالب زنجیره 
و هم شرکت تعاونى تولید بوقلمون در استان در حال 

انجام است.

نصف جهان  چهلمین جشنواره فیلم فجر در دو بخش 
فرهنگى و رقابتى از 12 تا 22 بهمن به دبیرى «مسعود 
نقاش زاده» در پایتخت برگزار خواهد شد. این جشنواره 

در اصفهان از روز 15 بهمن ماه برگزار خواهد شد .
به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان، 
امسال نیز همچون سال هاى گذشته اصفهان مانند 
دیگر شــهر ها میزبان فیلم هاى جشــنواره خواهد 

بود . 
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلى معتمدى افزود: 

هنوز از مفاد و برنامه هاى این جشــنواره اطالعى در 
دست نیست به این دلیل که اطالعات و پشتیبانى ها از 
طریق تهران انجام مى شود و مسئوالن پایتخت نشین 
این جشنواره بستن تفاهمنامه با اصفهان را موکول به 

شنبه و یک شنبه(امروز و فردا) کرده است.
وى تصریح کرد: بعد از منعقد شدن تفاهمنامه در این 
رابطه، تعداد فیلم ها، نوع توزیع بلیت ها و همچنین 
فهرســت ســینماهاى اکران کننده فیلم هاى فجر 

مشخص خواهد شد.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان گفت: 
موضوع کــودکان کار و خیابانى عالوه بــر اینکه از لحاظ 
اجتماعى اهمیت بسیارى دارد  یک مســاله حیثیتى براى 

کشور است.
محمدرضا جان نثارى افزود: باید تالش هاى همه جانبه اى از 
سوى دستگاه هاى مسوول در استان براى رسیدگى به این 

موضوع مهم صورت گیرد.
وى اظهار داشت: بر این اساس ضرورت دارد در چنین جلساتى 
دستگاه هاى عضو از قبل در مورد این موضوعات کارکرده 

باشند و نتایج اقدامات خود را براى برنامه ریزى ارائه دهند.
معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان افزود: 
این کارگروه از ادغام چند کارگروه تشکیل شده و به نظر کار 
درستى نبوده اســت زیرا انبوهى از مسائل ازجمله کودکان 
خیابانى، سالمت وزنان و خانواده باید در آن بررسى شود که 

هرکدام نیازمند کارگروه هاى متعدد هستند.

رد یابى منشأ بوى نامطبوع
 در لنجان با کمک دانشگاه صنعتى  

ساالنه 15 هزار ُتن گوشت بوقلمون
 در اصفهان تولید مى شود

برگزارى جشنواره فیلم فجر در اصفهان از 15 بهمن 

کودکان کار و خیابانى مسئله حیثیتى براى کشور است

آرمان کیانى
تاریخ بازگشایى زاینده رود براى انجام کشت پاییزه دوم 
مشخص شــد. این موضوع بعد از برگزارى جلسه روز 

پنجشنبه کشاورزان شرق و غرب معلوم شد.
روز چهارشــنبه در جلسه کمیته ســازگارى با کم آبى 
با حضور اســتاندار و جمعى از مســئوالن و نمایندگان 
کشاورزان شرق و غرب اســتان مقرر شد کشاورزان در 
روز پنجشنبه جلسه اى برگزار و درباره زمان بازگشایى 
زاینده رود به نتیجه اى برســند که ظاهراً چنین اتفاقى 

افتاده است.
معاون عمرانى استاندار اصفهان در این باره گفت: مقرر 
شــد که در تاریخ 12 بهمن آب براى کشاورزان شرق 
استان رهاسازى شود. قطعاً حجم آب براى کشت مناسب 

این کشاورزان کافى خواهد بود.
مهران زینلیان اظهار کرد: در کارگروه سازگارى با کم 
آبى با توجه به حجم کم آب، قرار شــد که کشــاورزان 
شــرق و غرب با هم توافق کنند تا یکى از این دو گروه 
در نوبت اول آب دریافت کنند و خوشــبختانه با رایزنى 
جهاد کشاورزى و آب منطقه اى و کشاورزان، این توافق 
حاصل شد؛ همچنین مقرر شد که در تاریخ 12 بهمن آب 

براى کشاورزان شرق استان رهاسازى شود.
معاون عمرانى استاندار اصفهان در خصوص حجم آب 
اختصاص یافته گفت: مقدار آب رهاسازى شده توسط 
آب منطقه اى اطالع رسانى خواهد شد اما قطعاً این حجم 
آب براى کشت مناسب این کشاورزان کافى خواهد بود.

حســین وحیدا، عضو هیئت مدیره صنف کشــاورزان 
اصفهان هم درباره محتواى جلسه روز پنجشنبه گفت: 
پس از جلسه روز چهارشنبه سازگارى با کم آبى استان 
درمورد زمان توزیع آب با نمایندگان کشــاورزان غرب 
جلســه دیگرى برگزار کردیم، شــمارى از آنان راضى 

بودند که براى کشت بهاره آب دریافت کنند و یکى- دو 
شهرستان نیز مخالف بودند.

وى با بیــان اینکه تاریخ 12 بهمن را براى رهاســازى 
و توزیع آب بین کشاورزان شــرق به مسئوالن استان 
پیشنهاد دادیم، تصریح کرد: زاینده رود تا پیش از پایان 
ســال بى تردید یک مرتبه بازگشــایى خواهد شد زیرا 
کشاورزان شرق بیش از این طاقت بالتکلیفى را ندارند.

عضو هیئت مدیره صنف کشــاورزان اصفهان افزود: 
تاریخ پیشنهادى ما 12 بهمن بوده زیرا رهاسازى آب پس 
از این تاریخ براى کشت هاى آنان که متفاوت است و باید 
غله کشت کنند، کارایى ندارد و حداکثر تا 12 بهمن باید 

حتمًا آب را با هر مقدارى که شده بازگشایى کنند.
وحیدا اضافه کرد: اگــر آب بین 12 تــا 15 روز آب به 
زمین هاى کشاورزى برسد، کشاورزان مى توانند کشت 

مختصرى حدود 30 تا 50 درصد داشته باشند.
او با بیان اینکه مالك توزیع آب براى کشاورزان رعایت 
خط قرمز شرب مردم اصفهان (110 میلیون مترمکعب) 
اســت، ادامه داد: بارش هاى سال زراعى جارى تاکنون 
نزدیک به نرمال بوده اســت اما با توجه به سردى هوا 
و یخبندان، هنوز آبى به ذخیره ســد زاینده رود اضافه 
نشده؛ امید است وضعیت هوا در هفته جارى بهتر باشد تا 

ورودى به سد نیز به میزان مطلوب برسد.
عضو هیئت مدیره صنف کشــاورزان اصفهان درباره 
چگونگى رهاســازى آب در زاینــده رود و جلوگیرى از 
برداشت هاى غیر مجاز در مدت توزیع آب براى کشت 
پاییزه دوم شرق اصفهان، ابراز داشت: در جلسه کارگروه 
سازگارى با کم آبى استان مقرر شد شرکت آب منطقه اى 

موانع مزاحم در بستر رودخانه را برچیند.
وحیدا افــزود: رودخانــه بجز یک مقطــع 15 روزه در 
تابستان ســال جارى که آب براى باغات شرق و غرب 

اصفهان توزیع شد، ماه ها خشــک بوده است؛ از این رو 
اگر قرار باشــد آب براى کشــت پاییزه دوم کشاورزان 
شرق به زودى به مدت 15 تا 20 روز توزیع شود صنایع 
در مسیر رودخانه حق برداشت از این آب کم را ندارند و 
از هر منبعى که تاکنون داشــتند باید آب مورد نیاز خود 

را تأمین کنند.

رودخانه در 2 مرحله باز مى شود
در جلســه روز چهارشــنبه ششــم بهمن ماه کارگروه 
ســازگارى با کم آبى استان مقرر شــد که در صورت 
توافق کشاورزان شرق و غرب درباره زمان توزیع آب، 
زاینده رود بازگشایى و حدود 57 میلیون متر مکعب آب 
براســاس صحبت هاى اولیه در این جلسه بین اراضى 

کشاورزان شرق توزیع شود.
سید رضا مرتضوى اســتاندار اصفهان در جلسه دیروز 
سازگارى با کم آبى اســتان که به میزبانى شرکت آب 
منطقه اى برگزار شد، اظهار داشت: تا روز شنبه 9 بهمن 
ماه (امروز) زمان بازگشایى زاینده رود در صورت توافق 

کشاورزان غرب و شرق اعالم خواهد شد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه بازگشایى زاینده رود زمانى 
صورت مى گیرد که براى کشت و کار کشاورزان شرق 
و باغداران غرب مثمر ثمر باشد، ادامه داد: زاینده رود را 
در حالى باز خواهیم کرد کــه باید باالترین بهره ورى و 

کمترین میزان هدررفت را داشته باشیم.
مرتضوى تصریح کرد: مطابق با نظر کارشناسان اگر آب 
بعد از عید باز شود، براى کشــت و کار کشاورزان مثمر 
ثمر نخواهد بود و اگر هم اکنون باز شــود، براى آبیارى 
درختان در غرب مناسب نیست و الزم است که آب در دو 
مرحله به کشاورزان شرق و غرب تخصیص و در بستر 

رودخانه جریان یابد.

کشاورزان شرق و غرب به تفاهم رسیدند

زاینده رود سه شنبه
 بازگشایى مى شود

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان از 
ریزش دیوار کاروانسراى قهرودى ها در اصفهان خبر داد.

فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به حادثه ریزش دیــوار در اصفهان اظهار 
داشت: این حادثه ساعت 11 و 50 دقیقه روز پنجشنبه به مرکز فرماندهى 
عملیات آتش نشانى اصفهان گزارش شده اســت. وى با بیان اینکه این 
حادثه بر اثر ریزش دیوار کاروانسراى قهرودى ها اتفاق افتاده است، افزود: 

حادثه ریزش این دیوار در خیابان عبدالرزاق بوده است.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان 
با بیان اینکه آتش نشــانان از ایستگاه شــماره 9 در محل حادثه حاضر 
شــدند، ادامه داد: ایــن حادثه مصدوم نداشــت ولى به علــت احتمال 
تخریــب ســقف و دیوارهاى دیگــر این کاروانســرا، محــدوده خطر

 مسدود شد.

همزمان با دهه مبارك فجر انقالب اسالمى، 
سالن مطالعه «میرعماد» در سپاهانشهر افتتاح 

مى شود.
معاون عمرانى منطقه 5 شــهردارى اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: این ســالن مطالعه در 
زمینى به مساحت 1352 مترمربع در دو طبقه 

ساخته شده است.
جواد کشــانى افزود: مســاحت زیربناى این 
ســاختمان 1086 ، مســاحت طبقه اول 510 
، مســاحت طبقه دوم 104 و مســاحت طبقه 

همکف 472 مترمربع است.
وى تصریح کرد:  سالن مطالعه میرعماد شامل 

دو سالن مطالعه ویژه خواهران و برادران است 
که سالن برادران 100 نفر و سالن خواهران 80 

نفر ظرفیت دارد.
این مســوول ادامه داد: طبقه همکف شامل 
ســالن مطالعه نوجوان، اتــاق مدیریت، اتاق 
کارمندان، سرویس پرسنل، سرویس بهداشتى 
خواهران و برادران و سرویس بهداشتى مادر  و 
کودك، نمازخانه، مخزن کتاب و یک محوطه 

روباز است.
کشانى با بیان اینکه این کتابخانه طى یک سال 
ساخته شده، تاکید کرد: هزینه ساخت و تجهیز 

این سالن بالغ بر 10 میلیارد تومان بوده است . 

دیوار کاروانسراى قهرودى ها 
تخریب شد

افتتاح سالن مطالعه «میرعماد» 
سپاهانشهر در دهه فجر
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شما در یک جایزه آمریکایى نماینده کشورتان ایران هستید. در 
سال هاى گذشته این مساله شما را در موقعیت هایى قرار داده که 
هیچ ارتباطى با فیلم هایتان نداشت. شما در سال 2017 تصمیم 
گرفتید در اعتراض به فرمان منع مســافرتى دونالد ترامپ علیه 
شهروندان ایران و چند کشور مســلمان دیگر در مراسم اسکار 
شرکت نکنید. از این که به عنوان نماینده ایران در موقعیت هاى 

دشوار این چنینى قرار مى گیرید، چه حسى دارید؟
من خودم را بیش از هر چیزى یک فیلمســاز مى دانم و ســعى مى کنم روى فیلم هایى که 
مى سازم تمرکز کنم. در گذشته چیزهایى خارج از دنیاى سینما اتفاق افتاد اما همیشه سعى 
مى کنم اطمینان حاصل کنم که فیلمم تحت الشعاع این چیزها قرار نگیرد و مردم فیلم هایم 
را بدون هیچ پیش فرضى تماشــا کنند. اما این را هم بگویم که من همچنین یک شهروند 
هستم و وقتى اتفاقى مى افتد به عنوان یک شهروند به آن واکنش نشان مى دهم. اگر این 
اتفاق مردم کشورم را خوشحال کند، مرا نیز خوشحال مى کند. این مساله را بعد از بردن دو 
اســکار تجربه کردم. مردم در داخل ایران خیلى خوشحال بودند و این یکى از موهبت هاى 

زندگى من بوده است، یکى از شادترین لحظات عمرم.   
بعد از برد دو اســکار، رسیدن به فهرســت کوتاه جایزه اسکار 

بهترین فیلم بین المللى براى شما چه معنایى دارد؟
این که قهرمان تا این مرحله رسیده مخاطب را ترغیب مى کند این فیلم را ببیند. 

بنابراین دامنه مخاطبان فیلم را در سراسر جهان گسترش مى دهد.
شــبکه هاى اجتماعى نقش مهمى در روایت قهرمان 
بازى مى کند، آیا فکر مى کنید این همان بعدى اســت 
که به مخاطبان جهانى کمک مى کند با این فیلم ارتباط 

برقرار کنند؟
بله، یکى از زیرداستان هاى فیلم حول شبکه هاى اجتماعى مى گردد. من به 
هر کشــورى که رفتم این یکى از موضوعاتى بود که مردم درباره اش حرف 

مى زدند. این نشان مى دهد شــبکه هاى اجتماعى این روزها جزئى از زندگى 
همه افراد است.

با این که فیلم شما به فهرست کوتاه جایزه اسکار براى 
بهترین فیلم بین المللى راه یافت اما شاخه بهترین 

فیلم جوایز اســکار در طول تاریخ معموال از 
وجــود فیلم هاى غیرانگلیســى 

زبان خالى بوده اســت. انگل 
(2019) اولیــن برنــده 

غیرانگلیســى زبان این 
جایزه در تاریخ بود. آیا 

فکر مى کنید فیلم هاى 
بین المللى در صحنه 
رسانه ها و محافل 
نقــد ســینمایى 
آمریکا بــه انزوا 

کشیده شده اند؟ اگر اینطور است، آیا راهى هست که این روند را 
در فصل جوایز سینمایى اصالح کنیم؟  

اساســا از آنجایى که این روزها روز به روز به تعداد اعضاى بین المللى کمیته اسکار افزوده 
مى  شــود، تمرکز روى فیلم هاى بین المللى نیز روبه افزایش اســت. هرساله تعداد اعضاى 
بین المللى که براى جوایز اسکار حق راى دارند اضافه مى شود و این مساله تمرکز بیشترى را 
متوجه فیلم هاى بین المللى کرده است. یکى دیگر از نشانه هاى پیشرفت نیز این است که نام 
این شاخه از جوایز اسکار از بهترین فیلم خارجى به بهترین فیلم بین المللى تغییر کرد. همه 

این ها کمک مى کند توجهات به سمت فیلم هاى غیرآمریکایى جلب شود.
وقتى از مخاطبان غربى مى خواهید یک فیلم بلند بین المللى را تماشا 
کنند معموال روى مدت زمان فیلم تمرکز مى کنند. به عبارت دیگر، 
منتقدان معموال فیلم هاى خارجى را به علت طوالنى بودن نکوهش 
مى کنند اما فیلم انتقام جویان: پایان بازى ســه ســاعت است و 
طرفداران دنیاى سینمایى مارول مى گویند اگر طوالنى تر هم بود 

نگاهش مى کردند. آیا این به نظر شما منصفانه است؟
به نظرم کیفیت فیلم از مدت زمان آن مهمتر است. اگر یک فیلم جالب باشد به مدت زمان آن 
توجه نمى کنیم. گاهى اوقات یک فیلم کوتاه 15 تا 20 دقیقه اى مى بینیم و 
برایمان طوالنى تر به نظر مى رسد. فکر نمى کنم در ارتباط برقرار کردن 
با مخاطب مهمترین بعد یک فیلم الزاما مدت زمان آن باشد. اگرچه 
مخاطبان به طور کلى فیلم هایى را دوست دارند که ریتم تندى 
داشته باشــند با این حال اعتقاد دارم که نمى توانیم بگوییم 
مدت زمان یک فیلم تنها عاملى است که به شما مى گوید آیا 

با مخاطبش ارتباط برقرار خواهد کرد یا نه.
آکادمى (اســکار) در تاریخ خود به کشورهاى 
اروپایى ارجحیت داده اســت تا جایى که تعداد 
اسکارهایى که به ایتالیا و فرانسه رسیده سه برابر 
کشورى مثل ژاپن است. ایران به لطف شما میانگین 
خوبى دارد. با این وجود آیا باید تنوع اســکار را با 

فیلم هایى از سراسر جهان افزایش داد؟ 
فکر مى کنم همین حاال نیز این اتفاق در حال روى دادن اســت و 
کشورهاى بیشترى به ســمت این هدف در حرکتند. معتقدم 
ظرف چند سال آینده شاخه بهترین فیلم بین المللى 
به یکى از ستون هاى اسکار تبدیل خواهد 
شد. این مســاله به باالرفتن کیفیت 
فیلم ها نیز کمک مى کند. اما سواى 
این که یک فیلم مال کدام کشور 
اســت، فکر مى کنم این کیفیت 
آن فیلم است که تعیین مى کند 
در تاریخ سینما ماندگار خواهد 

شد یا نه.

اصغر فرهادى: 

کیفیت فیلم 
ماندگارى آن را تضمین مى کند 

کامران تفتى، بازیگر مشــهور، از زندگى سخت خود پیش از 
تبدیل شدن به بازیگرى مشهور گفت.

او که مهمان برنامه خندوانه بود در بخشى از این برنامه در پاسخ 
به رامبد جوان که از تفتى پرسید که آیا روزهاى سختى هم در 
زندگى خود داشــته و بى پولى را تجربه کرده است، که او در 
پاسخ گفت: «خیلى زیاد. تا حدى که زمانى شب ها مجبور بودم 
دور میدان آزادى بخوابــم. آن وقت ها با خودم مى گفتم یک 
روز به جایى مى رسم که این میدان را به خاطر من مى بندند و 

این اتفاق 13 سال بعد واقعًا رخ داد.»
او در ادامه گفت: «آن زمان 24 ســالم بــود. خانه من بیرون 
از تهــران بود ولى بــراى بازى ســر کارى رفتــه بودم که 
ســرویس هاى آن تنها تا میدان آزادى مى رفت و سرویسى 
براى بیرون از تهران نداشــت. از طرفى دیگر، یک شــغل 
ساختگى براى خودم دست و پا کرده بودم که صبح هاى زود 
باید انجامش مى دادم. من یک روغن دان قدیمى داشتم و با 
آن صبح ها از میدان آزادى تا تئاتر شــهر به کرکره  مغازه ها 
روغن مى زدم و در ازایش پول مى گرفتم. تراکت هم پخش 

مى کردم و با کارهایى مثل این ها تا کسب درآمد مى کردم تا 
باالخره به شرایط دلخواهم در حرفه ام برسم.»

او درباره محقق شــدن آرزویى که در جوانى در میدان آزادى 
کرده بود، گفت: «این اتفاق افتاد و 13 سال بعد من به مراسمى 
در میدان آزادى دعوت شــدم که تنها مهمان هنرپیشه اش 
من بودم. این اتفاق جز به واســطه  عزت و محبت خداوند و 
اجازه مردم نبوده. آن روز از جایى که ماشینم را پارك کردم تا 

رسیدن به میدان 7 بادیگارد مرا همراهى کردند.
کامران تفتى متولد سال 58 در تهران اســت. پدر او اردشیر 
تفتى از کارکنان نیروى هوایى ارتش بوده اما سابقه بازیگرى 
در سینما و تلویزیون را دارد. کامران تفتى فارغ التحصیل رشته 

بازیگرى تئاتر در مقطع لیسانس است.
در ســال 73 زمانى که 18 ســال داشــت با بازى در سریال 
«والیت عشــق» به کارگردانى مهدى فخیــم زاده فعالیت 
بازیگرى خود را رسمًا آغاز کرد و در سال 87 با بازى در فیلم 
«به هدف شــلیک کن» به کارگردانى محمد کثیرایى وارد 
سینما شد. در سال 80 به همراه پدرش اردشیر تفتى در سریال 

«خواب و بیدار» ساخته مهدى فخیم زاده نقش آفرینى کرد 
که این تجربه او را به چهره شناخته شده ترى بدل ساخت.

تفتى شبکه نمایش خانگى را هم با مسابقه هاى «رالى ایرانى» 
و «شب هاى مافیا» تجربه کرده است. او سابقه مجرى گرى 
هم دارد و در چند برنامه ى تلویزیونى به عنوان مجرى حضور 

داشته است.
او در حوزه موسیقى هم دستى بر آتش دارد و عالوه بر نواختن 
چند ساز به انتشار یک آلبوم موسیقى به نام «عکس زمستونى 

تهران» و چندین تک آهنگ پرداخته  است.
در ســال 94 ماهنامه «تبار» را راه اندازى کــرد که در حوزه 
فرهنگ و هنر، ورزش و موضوعات اجتماعى فعالیت داشت. 

تفتى صاحب امتیاز و آیدا مصباحى سردبیر این ماهنامه بود .
تفتى در سال 96 در برنامه «حاال خورشید» رضا رشیدپور از 
ازدواج خود خبر داد اما تاکنون عکســى از همسر وى منتشر 

نشده است.
کامران تفتى نســبت خود با عمار تفتى، دیگر بازیگر مشهور 

را رد کرده است.

کامران تفتى: شب ها دور میدان آزادى مى خوابیدم! 
هدى فخیم زاده نقش آفرینى کرد 

ه شناخته شده ترى بدل ساخت.
 را هم با مسابقه هاى «رالىایرانى» 
ه کرده است. او سابقه مجرى گرى 
ى تلویزیونى به عنوان مجرى حضور 

ستى بر آتش دارد و عالوه بر نواختن
م موسیقى به نام «عکس زمستونى 

گ پرداخته  است.
ار» را راه اندازى کــرد که در حوزه 
وضوعات اجتماعى فعالیت داشت. 

مصباحى سردبیر این ماهنامه بود .
ه «حاال خورشید» رضا رشیدپور از 
نون عکســى از همسر وى منتشر 

د با عمار تفتى، دیگر بازیگر مشهور 

ـکار تجربه کردم. مردم در داخل ایران خیلى خوشحال بودند و این یکى از موهبت هاى 
گى من بوده است، یکى از شادترین لحظات عمرم.   

بعد از برد دو اســکار، رسیدن به فهرســت کوتاه جایزه اسکار 
بهترین فیلم بین المللىبراى شما چه معنایى دارد؟

 که قهرمان تا این مرحله رسیده مخاطب را ترغیب مى کند این فیلم را ببیند. 
این دامنه مخاطبان فیلم را در سراسر جهان گسترش مى دهد.

شــبکه هاى اجتماعى نقش مهمى در روایت قهرمان 
مى کنید اینهمان بعدى اســت  بازىمى کند، آیا فکر
که به مخاطبان جهانى کمک مى کند با این فیلم ارتباط 

برقرار کنند؟
 یکى از زیرداستان هاى فیلم حول شبکه هاى اجتماعى مى گردد. من به 
کشــورى که رفتم این یکى از موضوعاتى بود که مردم درباره اش حرف 

دند. این نشان مى دهد شــبکه هاى اجتماعى این روزها جزئى از زندگى 
 افراد است.

با این که فیلم شما به فهرست کوتاه جایزه اسکار براى 
بین المللى راه یافت اما شاخه بهترین  بهترین فیلم

فیلم جوایز اســکار در طول تاریخ معموال از 
وجــود فیلم هاى غیرانگلیســى 

زبان خالى بوده اســت. انگل 
اولیــن برنــده  (2019)

غیرانگلیســى زبان این 
آیا جایزه در تاریخ بود.
فکر مى کنید فیلم هاى 
بین المللى در صحنه 
رسانه ها و محافل 
نقــد ســینمایى 
آمریکا بــه انزوا 

نگاهش مى کردند. آیا این به نظر شما منص
به نظرم کیفیت فیلم ازمدت زمان آن مهمتر است. اگر یک فی
توجه نمى کنیم. گاهىاوقات یک فیلم کوتا
برایمان طوالنى تر به نظر مى رسد. فکر
با مخاطب مهمترین بعد یکفیلم ال
مخاطبانبه طور کلى فیلم هایى
داشته باشــند با این حال اعتق
مدت زمان یک فیلم تنها عامل
با مخاطبش ارتباط برقرار خو
آکادمى (اســکار) در ت
اروپایى ارجحیت داده اس
اسکارهایى که به ایتالیا و
کشورى مثل ژاپن است. ایر
خوبى دارد. با این وجود آیا
فیلم هایى از سراسر جهان اف
فکر مى کنم همین حاال نیز این اتفا
ســمت کشورهاى بیشترى به
ظرف چند سال آیند
به یکى ازس
شد. ای
فیلم ه
این
اس
آن
د
ش

کارگردان فیلم «قهرمان» گفت: جداى از اینکه فیلم  ساخته شده براى کدام کشور است، فکر مى کنم این کیفیت آن است که تعیین مى کند در تاریخ سینما ماندگار خواهد 
شد یا خیر؟

مجله ورایتى در یک مجموعه جدید تحت عنوان سفر من به اسکار با کارگردانانى که فیلمشان به فهرست کوتاه اسکار بهترین فیلم بین المللى راه یافته، درباره مسیرى که 
تا اسکار پشت سر گذاشته و آنچه تاکنون یاد گرفته اند، گفت وگو مى کند. این مجله آمریکایى در همین راستا گفت وگوى جدیدى با اصغر فرهادى کارگردان مطرح ایرانى 

انجام داده که در ادامه مى خوانید:

پوستر فیلم سینمایى «خائن کشى» به کارگردانى مسعود کیمیایى و تهیه 
کنندگى على اوجى رونمایى و منتشر شد.

در آستانه اکران «خائن کشى» در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر پوستر 
این فیلم که توسط روژان ایرجى طراحى شده، رونمایى شد.

«خائن کشى» از جمله فیلم هاى راه یافته به چهلمین جشنواره فیلم فجر 
است و اولین نمایش آن در برج میالد «خانه جشنواره» 20 بهمن ماه است.
امیر آقایى، پوالد کیمیایى ، پانته آ بهرام ،ســارا بهرامى،اندیشه فوالدوند ، 
حمید رضا آذرنگ ، سام درخشــانى ، نرگس محمدى ،رضا یزدانى، الهام 
حمیدى ، نسیم ادبى ، فریبا نادرى ، شکیب شجره ، پردیس پور عابدینى با 
حضور فرهاد آئیش، اکبر معززى ، سعید پیردوست، امیررضا دالورى، ایوب 
آقاخانى ،سام نورى، امیرکاوه آهنین جان ، سپند امیرسلیمانى ، ایلیا کیوان، 
شکر خدا گودرزى ، شاپور کلهر ، امیرحســین نوروزبیگى ، مانى حیدرى ، 
سوگل خالقى ، امیرحسین هشترودى، ،مریم عباس زاده ،   بشیر ادریسى ،
شاین عیســایان و کیانوش گرامى و بهرام بهرامیان، سامان سالور، جواد 

طوسى  با هنرمندى مهران مدیرى از بازیگران این فیلم هستند. 

سریال "مدرس" را سال 1365 با بازى خســرو شکیبایى کارگردانى کرد.  
هوشــنگ توکلى هنرمندى بود که او را به تئاترهاى حرفه اى ســنگلج 
مى شناســند. در برنامه «چهل تیکه» به حضورش در آموزش و پرورش و 
همجوارى با شهیدان رجایى و باهنر اشاره کرد. وقتى علیمردانى مجرى 
برنامه از او سؤال کرد که چطور شد تصمیم گرفت آموزگار باشد و این همه 
شــاگرد تربیت کند، گفت: سال 1357 از تئاتر شــهر بیرون مى آمدم و به 
آموزش و پرورش رفتم. در کنار شهید رجایى و شهید باهنر فعالیت داشتم؛ 
به عنوان یک هنرمند در تدوین کتاب هاى درســى هنرى نقش داشــتم؛ 

کتاب هایى که به نظرمن هنوز هم حرف اول را مى زنند.
توکلــى همچنین تأکید کرد: بســیارى از دانســته هایم بــه همان دوره  
برمى گردد که به آن نوجوانان و جوانان آموزش دادم. سال آخرى که آنها 
را فارغ التحصیل کردیم مثل خانم معتمدآریــا و آقاى دژاکام از آن بچه ها 
هستند که هرکدام در فعالیت هاى هنرى خودشان رشد کردند. در موسیقى 
و خوشنویسى هم این اتفاق براى هنرجویان دیگر افتاد که هنوز با آنها در 
ارتباطیم. انگیزه هاى اصلى ام را در دوران نوجوانى که درس مى خواندم از 

همان معلم ادبیاتم گرفتم که به من کمک کرد در این حوزه بمانم.  
علیمردانى در بخشى از این گفت وگو، ســؤال کرد که اگر بخواهید کسى 
درباره شما صحبت کند، آن شــخص چه کسى است؛ هوشنگ توکلى ناِم 
پرویز پورحســینى را آورد که چندى پیش به علت ابتال به بیمارى کرونا 
درگذشت. او همچنین اشاره کرد: اولین کارى که با آقاى پورحسینى کردیم 

در اُدیپ شاه بود.
توکلى همچنین درباره حضورش در ســریال "زیر تیغ“ گفت: در سریال 
"زیر تیغ“ بعد از حدود 12 سال جلوى دوربین آمدم. آنجایى که به آن پسر 
مى گوید که بین مرگ و زندگى یک فاصله کوتاه هست. آن تیکه را خیلى 

دوست دارم.

رونمایى از پوستر فیلم جدید
 مسعود کیمیایى

هوشنگ توکلى:

در «زیر تیغ»  بعد از 12 سال 
جلوى دوربین آمدم

ایرج طهماسب با یک مجموعه عروسکى جدید، به شبکه 
نمایش خانگى مى رود.

صفحه رســمى نماوا در اینســتاگرام اعالم کرد، «ایرج 
طهماســب، کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون، پس از 
چهار سال از آخرین ساخته  خود، با یک مجموعه نمایشى 

تازه به شبکه نمایش خانگى مى رود.
جدیدترین کار طهماسب در حال گذراندن آخرین مرحله 

پیش تولید بوده و در روزهاى آتى کلید خواهد خورد.
این مجموعه نمایشى با عروسک هاى جدید، به کارگردانى 
و اجراى ایرج طهماسب و تهیه کنندگى حسن خدادادى، 

براى پخش در بهار 1401 ساخته مى شود.
نماوا به صورت اختصاصى پخش کننده این مجموعه است 
و بزودى اطالعات بیشــتر از این مجموعه اطالع رسانى 

خواهد شد. 

بازگشت ایرج طهماسب
 با عروسک هاى جدید 

 فرهاد اصالنى یکى از بازیگران مطرح و درخشــان ادوار 
مختلف جشنواره فیلم فجر در سالهاى گذشته بوده است، 
بازیگرى که همواره با حضورش در آثار مختلف به راحتى تا 
نامزدى سیمرغ بلورین این جشنواره پیش رفته و از جمله 

هنرپیشگان صاحب سبک این عرصه شناخته مى شود. 
اصالنى اما یکى از مهمترین غایبان چهلمین جشنواره فیلم 
فجر است. وى که دو سال گذشته را مشغول بازى در یکى 
از نقش هاى اصلى سریال «سلمان فارسى» بوده فرصت 
چندانى براى حضور در سینما نداشته و اکثر زمان خود را 

مشغول فیلمبردارى این اثر تاریخى بوده است. 
مشــغله فراوان اصالنى براى بازى در ســریال «داوود 
میرباقرى» باعث شــده تا حتى فیلم رد شــده اى هم در 
فهرست اولیه آثار ارسالى به دبیرخانه چهلمین جشنواره 
فیلم فجر نداشته باشد، البته پس از ایفاى نقشى ماندگار در 
سریال مختارنامه انتظار مى رود که اصالنى بار دیگر براى 

حضور درخشان در تلویزیون آماده مى شود. 
اصالنى یکى از رکــوردداران نامزدى در بخش بازیگرى 
جشنواره فیلم فجر است، بازیگرى که توانسته یکبار این 

سیمرغ را از آن خود نماید. 
وى تاکنون براى بازى در فیلم  هــاى مغزهاى کوچک 
زنگ زده، دختر، دوران عاشــقى، قصه ها، خرس، زندگى 
خصوصى و آسمان پرستاره توانسته نامزد دریافت سیمرغ 
بلورین در دو بخش نقش اصلى و مکمل شود، اصالنى براى 
بازى در دو فیلم «خرس» و «زندگى خصوصى» در نهایت 
توانست در سى امین دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ این 

رویداد مهم سینمایى را از آن خود نماید. 
اصالنى در ســال 1372 اولین بار در مجموعه تلویزیونى 
همســایه ها ایفاى نقش کرد و ســپس حضور در جلوى 
دوربین را در ســال 1373 با فیلم روســرى آبى کارى از 
رخشان بنى اعتماد تجربه کرد. وى در سال 1390 در سه 
فیلم خود یعنى خرس، زندگى خصوصى و من مادر هستم 
خوش درخشید و توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد 

را براى دو فیلم اول نامبرده شده دریافت کند.
او در سال 1389 ســریال مختارنامه را بازى کرد. نقش 
وى عبیدا... بن زیاد بود. اصالنى در ســال 1395 با بازى 
در فیلم دختر اثر رضا میرکریمى، توانســت اولین جایزه 
بین المللى خود را از سى و هشتمین دوره جشنواره بین المللى 
فیلم مســکو دریافت کند و در ادامه هم در چهار فستیوال 

بین المللى دیگر نامزد دریافت جایزه شود.

غیبت «فرهاد اصالنى» در 
چهملین جشنواره فیلم فجر

■■■ 

«روز ششم» نخســتین ساخته ســینمایى حجت قاسم 
زاده اصل است که زمستان سال گذشته در تهران جلوى 
دوربین رفت. این فیلم بعد از گذشــت یکسال با تکمیل 

مراحل فنى خود را آماده اکران مى کند.
نســخه طوالنى اى از این فیلم به جشنواره سال گذشته 
ارائه شده بود که براى اکران عمومى زیر نظر کارگردان 

کوتاه و در حدود صد دقیقه آماده پخش شده است.
مصطفى زمانى و بهاره افشــارى نقش هاى اصلى «روز 
ششم» هستند و در کنار آنها بازیگرانى چون امیر جعفرى، 

مهران احمدى، افشین هاشمى، همایون ارشادى، بهرام 
ابراهیمى، مهدى حسینى نیا و با حضور جمشید هاشم پور 

دیگر نقش هاى محورى این فیلم را برعهده دارند.
قاسم زاده «روز ششم» را براســاس فیلمنامه اى به قلم 
خودش جلوى دوربیــن برده و در آن بــه روایت زندگى 
جوانى به نام احمد مى پردازد که بعــد از آزادى از زندان 
فقط 5 روز وقــت دارد که جواب چند معمــا را پیدا کند، 
اگر او موفق به انجام این مهم نشــود در روز ششم کشته

 مى شود.

مصطفى زمانى
 و بهاره افشارى
  در «روز ششم»
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آگهى مزایده فروش
 زمین تجارى  نوبت دوم

محمد اسماعیل زاده- شهردار محمدآباد

چاپ دومچاپ دوم

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

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

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

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

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

م .الف : 1264268

مساحت /شماره پالكردیف
 متر مربع

قیمت کل  کارشناسى 
پالك(ریال)

سپرده شرکت 
آدرس محلدر مزایده

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

در حالى که همه تصور مى کردنــد رباط صلیبى 
عیســى آل کثیر دچار پارگى شــده، حاال انتشار 
یک ویدیو و همچنین اخبارى متفاوت، هواداران 

پرسپولیس را امیدوار کرده است.
انتشار تصاویرى از تمرینات سرعتى و بدنى عیسى 

آل کثیر در یک زمین تمرین ناشناخته، واکنش هاى 
بســیارى را به دنبال داشته است. آن هم در 

شــرایطى که دو هفته پیش تیم 
پزشــکى پرســپولیس اعالم 

کرده بود کــه مصدومیت 
او «پارگى رباط صلیبى» 
اســت و وى 6 مــاه از 

میادین دور خواهد بود.
ایــن  از  یکــى  در 
ویدیوها، مهاجم جنوبى 

سرخ پوشان بین دو تیرك 
دروازه اســتارت هاى سرعتى 

مى زند و با زدن دست به تیر دروازه، 
حرکت بعدى را انجام مى دهد. این ویدیو 

در دزفول و زیرنظر بدنساز شخصى او روزبه 
جوع عطا انجام شده و او در توضیح پرسش ها 

پیرامون آسیب دیدگى عیسى مى گوید: «رباط صلیبى 
آل کثیر پاره نشــده و مصدومیت او کشــیدگى رباط 

صلیبى است.»
بدنساز آل کثیر مى گوید این بازیکن تمام فعالیت هاى 
بدنى و چابکى را پشت سر گذاشته و با انجام تمرینات 
وزنه، آمادگى خود را نشان مى دهد 
 MRI و قرار اســت با انجام
دوبــاره، وضعیت نهایى 
او مشــخص شــود. 
دکتر چشــمه سرى 
کــه ســال ها در 
تیم هــاى فوتبال 
به عنوان پزشــک 
حضــور داشــته 
در ایــن خصوص 
مى گوید: «ام  آر   آى در 
ایران با تســالى 1,5 انجام 
مى شود که دقت باالیى ندارد و براى 
تشــخیص پارگى رباط صلیبى باید 
آزمایش با تسالى 3 انجام شود که 

در ایران وجود ندارد.»

بدنســاز آل کثیر با انتشــار این ویدیو نوشــته: خوشحالم که 
مصدومیتت جدى نیست. بنابراین به نظر مى  رسد که نظر نهایى 
درباره آل کثیر را جراح او خواهد داد اما احتماال او نیازى به جراحى 
ندارد چرا که برخالف آزمایش قبلى، حاال «کشــیدگى رباط» 
بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته که در این صورت عمل 
جراحى انجام نمى شود و  آل کثیر با تقویت و ترمیم زانو، آماده 

حضور در زمین مى شود.
دکتر حقیقت پزشــک تیم پرســپولیس در پاســخ به سوال ها 
پیرامون مصدومیــت آل کثیر گفت: «منتظــر آزمایش نهایى 
هســتیم و حاال هیچ چیزى مشخص نیســت». او نیز امیدوار 
است که آل کثیر بدون عمل جراحى به میدان برگردد اما حاال 
یک ســوال جدید پیش آمده: آیا مهاجم پرســپولیس مى تواند 
با رباط پــاره یا نیمه پــاره در زمین حضور پیدا کند؟ پاســخ به 
این پرســش را فارغ از دیدگاه پزشــک و بدنســاز او، جراح با 
معاینه باید بدهد اما در گذشــته، بازیکنانى که بدون رباط بازى 
کردند، موارد بى شمارى هســتند؛ فوتبالیست هایى که با قدرت 
ماهیچه چهار سر و همسترینگ، فعالیت فوتبالى خود را انجام 

دادند.
نکته مهم این است که فعالیت بدنى آل کثیر از جمله اینکه پس 
از استارت سرعتى مى تواند مسیر خود را تغییر دهد و هم چنین 
مسئله استارت سریع، شواهدى اســت که احتمال پارگى رباط 

صلیبى را به حداقل مى رســاند اما هم چنان پرسپولیس منتظر 
پاسخ MRI نهایى خواهد ماند.

در صورتى که آل کثیر قصد داشته باشــد بدون رباط به میدان 
برود، کار دشوارى را پیش رو خواهد داشت و مسئله آمادگى بدنى 
او بیش از پیش مورد توجه خواهــد بود. رباط صلیبى مهم ترین 
رباط زانوست که عالوه بر این که استحکام زانو را تامین مى کند، 
رشته هاى عصبى هم دارد. اما نکته مهم این است عمل جراحى 
ریسک باالیى براى مهاجم 32 ساله پرسپولیس دارد و شاید او 
نخواهد ســال هاى پایانى فوتبال را با رباط جراحى شده سپرى 

کند.
روزبه جــوع عطا بدنســاز آل کثیــر مى گوید کــه «زانوى او 
حالت لقى نــدارد» و همین مســئله همــه را امیــدوار کرده 
تا شــاید او بســیار زودتر از موعد پیش بینى شــده، به میدان 

بازگردد.
آل کثیر هنوز از فهرست بزرگســاالن پرسپولیس خارج نشده 
و پرســپولیس فرصت این را دارد تــا روز 23 بهمن درباره این 
بازیکن تصمیم گیرى کند؛ زمانى که تکلیفش مشخص خواهد 
شــد. نکته مهم این که تعطیلى لیگ برتر و سپس نوروز 1401 
شــاید باعث شــود که او حتى بازى هاى کمترى را از دســت 
بدهد. هرچند که هنوز همه چیز در ســطح حدس و گمانه زنى

 است.

 نوع مصدومیت مهاجم پرسپولیس عوض شد

ناگهان عیسى در زمین تمرین! 
01

مهدى کیانى، هافبک با تجربه مس رفســنجان مورد توجه 
ســولدو و تراکتور قرار دارد. حتى باشگاه تبریزى درخواست 
خودش براى جذب کیانى را ارائه کرده؛ این در حالى است که 
محمد ربیعى سرمربى مس لیست خروجى به باشگاه ارائه نداده 
است. قرارداد کیانى با مس رفسنجان تا پایان فصل اعتبار دارد 
و با توجه به این شرایط باید دید مدیران باشگاه چه تصمیمى در 
خصوص هافبک این تیم خواهند گرفت. قرار است مسئوالن 
باشگاه رفسنجان در هفته جارى با تشکیل جلسه کمیته فنى 

به موضوع جدایى کیانى بپردازند.

باشــگاه ذوب آهن چند روزى اســت که پس از 
گرفتن فهرســت ورودى و خروجــى نیم فصل 
از مهدى تارتار مشــغول مذاکره با بازیکنان مد 
نظر وى اســت تا در صورت امکان آنها را جذب 

کرده و با شــرایط بهترى در نیم فصل دوم حاضر 
شــود. یکى از نفراتى که مد نظر ذوبى ها قرار گرفته، 

حسن بیت سعید، وینگر با تجربه صنعت نفت است که مهدى 
تارتار روى او نظر مثبت دارد و قرار است براى این انتقال با وى 
مذاکره شود. با توجه به احتمال جدایى میالد جهانى از ذوب 
آهن به نظر مى رسد سبزپوشــان اصفهانى قصد دارند بیت 

سعید را جانشین وى کنند و باید دید به توافق مى رسند یا نه.

کیانى 
دوباره به تبریز مى رود؟

بیت سعید 
در لیست تارتار

03

رشید مظاهرى که در لیست خروج باشگاه استقالل قرار گرفته 
شایعه پیوستنش به پرســپولیس را تکذیب کرد. هفته پیش 
خبرى به نقل از سنگربان نیمکت نشــین باشگاه استقالل 
منتشر شــد که  وى گفته به دنبال گرفتن رضایت نامه خود از 
باشگاه استقالل است تا به جمع شاگردان گلمحمدى در تیم 
پرسپولیس ملحق شود اما مظاهرى طى گفتگویى این خبر را 
تکذیب کرد و گفت با باشگاه استقالل قرارداد دارد و فعًال قصد 

جدایى از این تیم را ندارد.

سکوت گلر جنجالى شکست

02

04

صعود تیم هاى ملى به جــام  جهانى حداقل 12 میلیون دالر 
پاداش فیفا را به همراه خواهد داشت. این جایزه قابل توجه 
نقدى  که مى تواند فوتبال ایران را از شر بدهى وحشتناکش به 
مارك ویلموتس خالص کند، کف جوایز در نظر گرفته شده 
از سوى فدراسیون جهانى است. غیر از این، کمک هزینه اى 
هم براى برپایى اردوهاى تدارکاتى به تیم هاى ملى پرداخت 
خواهد شد. به عالوه صعود از مرحله گروهى جام  جهانى هم 
مى تواند پاداش هاى دیگرى به همراه داشــته باشد. اهالى 
فوتبال بســیار امیدوارند که این نسل طالیى، در دوحه قطر 
براى نخستین بار از مرحله گروهى هم به جمع 16 تیم برتر 

دنیا صعود کنند.

باشــگاه هوادار تهران براى تقویت خود در نیم فصل دوم، به 
دنبال جذب دو بازیکن لیگ برترى است. بر این اساس مدیران 
هوادار براى جذب محمدرضا آزادى مهاجم جوان استقالل 
پیشنهاد خودشان را به باشگاه همشهرى ارائه کرده اند. آن ها 
حتى حاضرند این بازیکن را به صورت قرضى در تیم خود داشته 
باشند اما مبلغ درخواستى اســتقالل براى انجام این انتقال، 
ممکن است باعث به بن بست رسیدن مذاکرات شود. عالوه 

بر این، مدیران این باشگاه تهرانى براى جذب محمدرضا 
مهدى زاده مدافع سپاهان صحبت هایى را با این 

باشگاه انجام داده اند و باید دید تصمیم محرم 
نویدکیا در این خصوص چیست. 

تیم ملى پولدار مى شود

مهدى زاده در رادار هوادار

رئیس فدراسیون فوتبال مصر تنها حالتى که کى 
روش برکنار مى شود را اعالم کرد.

تیم ملــى فوتبال مصر در مرحله یک هشــتم 
نهایى جام ملت هــاى آفریقا 2022 به مصاف 
ساحل عاج رفت. این بازى در وقت هاى قانونى 
با تســاوى بدون گل به پایان رســید تا کار به 

ضربات پنالتى کشید.
در نهایت تیــم ملى مصر بــا هدایت کارلوس 
کى روش سرمربى اسبق ایران با نتیجه 5 بر 4 
برنده این دوئل نفس گیر شد و راهى مرحله یک 

چهارم نهایى جام ملت هاى آفریقا شد.
پیــش از این اخبــار متعددى دربــاره احتمال 
برکنــارى کارلوس کى روش در رســانه هاى 
مصر شــنیده مى شــد. اما جمال عالم رئیس 
فدراســیون فوتبال مصر براى همیشه به این 

شایعات پایان داد.
رئیس فدراسیون فوتبال مصر عنوان کرد: کى 

روش در اولین بازى خودمان در جام ملت هاى 
آفریقا مقابل نیجریه با ترکیــب جدیدى وارد 
زمین شد و قصد داشــت همه را غافلگیر کند. 
اما بعد از آن، همه بازیکنان به پست هاى سابق 

خود برگشتند.
وى افزود: تیم ملى مصر بــا هدایت کى روش 
شــخصیت خود را نشــان داده و روحیه اى را 
دوباره کسب کرده است. ما همیشه از کادر فنى 

و بازیکنان تا آخرین لحظه حمایت مى کنیم.
رئیس فدراســیون مصر درباره آینده کى روش 
گفت: کى روش تا آخریــن بازى ما در انتخابى 
جام جهانى 2022 مقابل سنگال، همراه ماست. 

رئیس فدراسیون مصر با این حرف ها شایعات 
برکنارى کــى روش را تکذیب کرد. همچنین 
به سرمربى اسبق ایران هشــدار داد اگر به جام 
جهانى صعــود نکند، به منزلــه برکنارى اش

 است.

باید دید یحیى گل محمدى با توجه به شرایط مالى تیمش چطور روى چنین بازیکن گرانقیمتى دست 
گذاشته است. در خبرها اعالم شد که باشگاه پرسپولیس با ارســال نامه رسمى به گل گهر خواستار به 
خدمت گرفتن مهدى تیکدرى و ســعید صادقى شــده است. سعید 
صادقى در پست هافبک تهاجمى و مهدى تیکدرى هم مدافع راست 
سیرجانى ها محسوب مى شود. نکته جالب توجه اینجاست که بعد از 
فسخ قرارداد رامین رضاییان با السیلیه بسیارى از رسانه ها او را خرید 
قطعى پرسپولیس در نیم فصل دوم اعالم کردند. بازیکنى که پیش از 
این نمایش درخشانى در ترکیب این تیم داشت و هواداران پرسپولیس 
هم با توجه به ضعف شــدید تیم شان در ســمت راست از 

بازگشت او استقبال زیادى کردند.
با این حال با اقدام پرســپولیس براى به خدمت 
گرفتن تیکدرى این طور به نظر مى رســد که 
یحیى گل محمدى و مربیان پرسپولیس نظر 
مساعدى روى جذب این لژیونر ندارند. اگرچه 
جذب تیکدرى هم با مخالفت باشــگاه 
سیرجانى مواجه شــده است اما کادر 
فنى پرســپولیس و مدیــران این 
باشگاه گزینه معاوضه بازیکن 
با این باشگاه را طى روزهاى 

خواهند کرد. تیکدرى اما آینــده پیگیرى 
گران تریــن بازیکن نقل در تابســتان عنوان 

گرانترین مدافع تاریخ لیگ و انتقــاالت و البته 
برتر را از آن خود کرد.

گفته مى شود باشگاه ســیرجانى براى جذب او 11 
میلیارد تومان به عنوان مبلغ رضایتنامه به تراکتور 
پرداخت کرد و با رقمى کــه به خود این بازیکن 
پرداخت شــده انتقال او حدود 20 میلیارد تومان 
هزینه داشــته اســت. حاال باید دید یحیى گل 
محمدى با توجه به شرایط مالى تیمش چطور 
روى چنین بازیکن گرانقیمتى دســت گذاشته 
است. آن هم در شرایطى که درویش همچنن در 
تامین مطالبات بازیکنان پرسپولیس موفق نبوده و 
زمزمه اعتصاب هم شنیده مى شود. ضمن اینکه در 
صورت جذب این بازیکن آیا سرخ ها قید 
جذب بازیکنى مانند رضاییان که براى 
پیوستن به این تیم چراغ سبز نشان 

داده را مى زنند یا نه. 

س از
صل
ن مد
جذب

 حاضر 
رار گرفته، 

استکه مهدى
ین انتقال با وى 
 جهانى از ذوب 
 قصد دارند بیت 

 مى رسند یا نه.

مفصل دوم، به 
ناساس مدیران 
جوان استقالل 
هکرده اند. آن ها 
ر تیم خود داشته 
این انتقال،  جام
ت شود. عالوه 

محمدرضا 
این

م

خدمت گرفتن مهدى تیکدرى و ســعید
صادقى در پست هافبک تهاجمى و مهدى
سیرجانى ها محسوب مى شود. نکته جالب
فسخ قرارداد رامین رضاییان با السیلیه بس
قطعى پرسپولیس در نیم فصل دوم اعالم
این نمایش درخشانى در ترکیب این تیم د
هم با توجه به ضعف شــدید تیم
بازگشت اواستقبالزیادى
با این حال با اقدام پرس
گرفتن تیکدرى این
یحیى گل محمدى
مساعدى روى جذ
جذب تیکدر
سیرجانى
فنى پرس
باشگ

آینــده پیگیرى
در تابســتان عنوان 

گو انتقــاالت و البته 
برتر را از آنخود کرد.

گفته مى شود باشگاه س
میلیارد تومان به عنوان
پرداخت کرد و با رقم
پرداخت شــده انتقال
هزینه داشــته اســ
محمدى با توجه به
روى چنین بازیکنگ
است. آن هم در شرایط
تامین مطالبات بازیکن
زمزمه اعتصاب هم شن
صورت جذب

جذب بازیک
پیوستن

داده را مى

یحیى گران ترین بازیکن لیگ را مى خواهد
باشگاه آرسنال به دنبال جذب مهدى طارمى مهاجم ملى 

پوش ایرانى پورتو پرتغال است.
توپچى هاى لندن به دنبال این هســتند تا اومباینگ را با 
طارمى معاوضه کنند. آرسنال در جذب دوشان والهوویچ 
ناکام ماند چون این بازیکن راهى یوونتوس شد. همچنین 
تالش این تیم براى جذب لوکا یوویــچ مهاجم رئال بى 

نتیجه ماند.
اوبامیانگ از زمانى که بازوبند کاپیتانى از این بازیکن گرفته 
شد یک دقیقه هم براى آرسنال بازى نکرده و تمایل دارد به 

لیگ عربستان برود تا پول نجومى به دست بیاورد.

آرسنال با توجه به اینکه مى داند اوبامیانگ در سال 2022 
از تیم جدا مى شــود، مى خواهد این بازیکن را به صورت 
قرضى راهى پورتو کند و به جاى او مهدى طارمى ستاره 

تیم ملى ایران را جذب کند.
مهاجم ملى پوش ایرانى آماده انتقال به آرسنال است اما 
باشگاه پورتو انتظار دارد آرسنال قسمت اعظم دستمزد این 

بازیکن ایرانى را پرداخت کند. 
طارمى در 19 بازى این فصل لیگ پرتغال براى پورتو 11 
گل زده و 7 پاس داده اســت. بازیکن 29 ساله ایرانى بند 

فسخ به مبلغ 60 میلیون یورویى در قراردادش دارد.

خیز آرسنال براى شکار ستاره تیم ملى ایران

نشریه آلمانى از دلیل عدم انتقال ستاره تیم ملى ایران 
به لورکوزن در زمستان پرداخت.

سردار آزمون مهاجم ملى پوش کشورمان هفته جارى 
اردوى دبى را ترك کرد و راهى آلمان شد و با باشگاه 
بایرلورکوزن قراردادى 5 ســاله امضا کرد تا از فصل 

جدید در بوندسلیگا توپ بزند.
نشــریه معتبر «کیکر» آلمان دست به افشاگرى زد 
و دلیل منتقل نشــدن آزمون در زمســتان و شرایط 
کنونى خبر داد و نوشت: مدیران باشگاه لورزکون با 
مدیران باشگاه زنیت وارد مذاکره شدند و مى خواستند 
ســردار آزمون را اکنون در نقل و انتقاالت زمستانى 

جذب کنند.
اما ســران باشــگاه زنیت خواهان مبلغ 10 میلیون 
یــورو در ازاى 6 ماه قــرارداد باقى مانــده آزمون از 
باشگاه لورکوزن شدند اما مدیران باشگاه آلمانى این 

درخواست روس ها را رد کردند.
آزمون که مى خواســت به لورکوزن برود حاضر شد 

قراردادش را اکنون امضا کند ولى در تابستان راهى 
بوندسلیگا شود. 

ستاره ایرانى در تســت جدیدى که داده کرونایش 
منفى شده و اکنون باشــگاه زنیت باید مجوز حضور 
آزمون در اردوى تیم ملى بــراى دیدارهاى عراق و 

امارات را بدهد.

علت عدم انتقال آزمون به 
لورکوزن در زمستان

حمایت فدراسیون مصر از کى روش

05

مى کردنــد رباط صلیبى
رگى شــده، حاال انتشار 
بارى متفاوت، هواداران 

ه است.
ت سرعتى و بدنى عیسى 

رین ناشناخته، واکنش هاى 
شته است. آن هم در 

یشتیم
 عالم 

ت 

ك 
رعتى 

دروازه، تیر
دهد. این ویدیو 

ز شخصى او روزبه 
 در توضیحپرسش ها 

پیرامون آسیب دیدگى عیسى مى
آل کثیر پاره نشــده و مصدومیت

صلیبى است.»
بدنساز آل کثیر مى گوید این بازیک
بدنى و چابکى را پشت سر گذاشت
وزنه، آمادگى
و قرار ا
دوبـ
او

مى
ایران با
مى شود که دقت
تشــخیص پار

آزمایش با تسال
در ایرانوجود
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302012000393 – تاریــخ: 1400/10/26- برابــر راى شــماره 
140060302012000355 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ششدانگ ساختمان 
موتورخانه آب شــرب و محوطــه ى آن به مســاحت 3072,06 مترمربع بر روى قســمتى از 
پالك 1 فرعى از 77 اصلى واقع در روستاى ســواران خریدارى از مالک رسمى آقایان مرتضى 
بار فروس و حبیب اله ســورانى محرز گردیده اســت. لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یــک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شــد. م الف: 1267963- تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /11/127

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 12720- 1400/10/19 هیات چهارم خانم زهرا زارعى به شناسنامه شماره 
83 کدملى 1288689411 صادره اصفهان فرزند حســین در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت 93,05 مترمربع از پالك 1051 فرعى از 36 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب از مالکیت متقاضى طبق سند انتقالى 146905 مورخ 1400/06/23 دفترخانه 

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

1267531- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى /11/129
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

الف: 1267982- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سید محمدحسن مصطفوى /11/131
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006007226- تاریخ: 1400/11/04 - جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001334 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم فاطمه حاجیان فروشانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش 

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

مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل به موجب سند وکالت فروش شماره 
26551-1400/2/5 دفترخانه 305 خمینى شــهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم فاطمه حاجیان فروشانى به شناسنامه شماره 10751 کدملى 
1142232365 صادره فرزند محمد اسماعیل در ششدانگ به مساحت 201,26 مترمربع پالك 
شماره هاى 195 و 196 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 

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

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

غربا به طول 20/55 متر به دیوار پالك ثبتى  
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24- 
م الف: 1266448 – 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 /11/133 

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

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

خواهد شد. م الف: 1268438- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /11/135 

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

شــماره: 140060302012000397 – تاریــخ: 1400/10/27- برابــر راى شــماره 
140060302012000373 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششــدانگ یکباب ساختمان 
موتورخانه آب شرب و محوطه به مساحت 882,89 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 
48 اصلى واقع در روستاى چهلخانه خریدارى از مالک رسمى آقاى حبیب عابدى محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م 
الف: 1268008- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 

– رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /11/137 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302012000391 – تاریــخ: 1400/10/26- برابــر راى شــماره 
140060302012000353 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه 
یک حلقه چاه آب شرب به مساحت 3467,29 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 75 
اصلى واقع در اراضى روستاى بلمیر خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى بلمیر محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م 
الف: 1267988- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 

– رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /11/139 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302012000387 – تاریــخ: 1400/10/26- برابــر راى شــماره 
140060302012000348 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه آب 
شرب روستایى و محوطه آن به مساحت 620,56 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 
28 اصلى واقع در فریدن روستاى دهق خریدارى از مالک رسمى آقاى قدمعلى اله وردى محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف: 1267954- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /11/141 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302012000405 – تاریــخ: 1400/10/27- برابــر راى شــماره 
140060302012000379 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششــدانگ یکباب ساختمان 
موتورخانه و محوطه به مساحت 517,11 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 38 اصلى 
واقع در روستاى سفتجان خریدارى از مالک رســمى آقاى حاج هرمز علیدادى محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م 
الف: 1268286- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 

– رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /11/143
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000399 شــماره: 
140060302012000371 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششــدانگ یکباب ساختمان 
موتورخانه آب شرب روستایى و محوطه به مساحت 953,31 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 
فرعى از 91 اصلى واقع در روستاى خویگان خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى خویگان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف: 1268189- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/145

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000398 شــماره: 
140060302012000372 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان مخزن 
آب شرب روستایى به مساحت 204,01 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 95 اصلى واقع 
در روستاى سینگرد خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى سینگرد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 
1268259- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 – 

رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/147

آگهى تغییرات
شرکت پویش صدرا جم سهامى خاص 
به شــماره ثبت 63836 و شناسه ملى 
14008884728 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/07/20 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد: - آرش 
رفیع زاده به کدملــى 1289233578 
به ســمت مدیرعامل و عضــو هیئت 
مدیــره، علــى فرهمنــد بــه کدملى 
1290719691 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و مهرداد رفیع زاده به کدملى 
1289101991 به سمت رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
- کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل و نایب رئیس 
هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1266128)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرســس تجارت آرتا ایرانیان درتاریخ 1400/08/08 به شماره ثبت 69149 به 
شناسه ملى 14010465806 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 
نمى باشد : خدمات جانبى گوشى همراه و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم 
از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و 
تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ 
و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ 
قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ،
 شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله کوى گلزار ، خیابان مهرگان ، خیابان احمد آباد ،

پالك - 742 ، مجتمع موبایل گلستان ، طبقه اول ، واحد 16 کدپستى 8154995984 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1020418 مورخ 
1400/07/08 نزد بانک سینا شعبه بزرگمهر با کد 294 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على جوزى خمسلوئى به شماره ملى 1271999587 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ناصر اسماعیل زاده سودجانى به شماره ملى 1290048983 به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سیدعلى حسین 
روحانى اصفهانى به شــماره ملى 5110305811 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى رضا اسمعیل زاده به شماره ملى 1289057885 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 ســال آقاى حمید صادق پور به شماره ملى 1293000124 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1267604)

آگهى تغییرات
شــرکت قصر فــردوس ایرانیان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 67258 و شناسه ملى 
14009883697 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/21 
موضوع شرکت چنین اصالح شد : ثبت موضوع 
فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه 
فعالیت نمیباشد : تولید کاشى سنتى هفت رنگ 
و معرق و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم 
از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى و ترخیــص کاال از گمرکهاى 
کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین 
نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص 
جهت ارگانهاى دولتــى وخصوصى، اخذ وام و 
اعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى 
و موسســات مالى و اعتبارى صرفا درجهت 
تحقق اهداف شــرکت. اخذ و اعطاى شعبه و 
نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ 
قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت 
در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى : در صورت 
لزوم با گرفت مجوز. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1266184)

آگهى تغییرات
شرکت پردیس ســازان نیاکان سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 55720 و 
شناســه ملــى 14005641504 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/06/30 
محمدحســین دهکردى بشــماره ملى 
1289234663 و محســن غالمعلى 
دهکردى بشماره ملى 1282682466 
و محمــد سوفســطائى بشــماره ملى 
1285038061 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . حسابرسى دقیق تراز سپاهان 
بشناســه ملــى 10260191203 و 
حسین حاج هاشــم خانى بشماره ملى 
1292031360 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1266197)

آگهى تغییرات
شــرکت تعاونى پیشــرو طــب خوارزمى 
به شــماره ثبــت 1138 و شناســه ملى 
10260169420 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1400/01/21 و نامه 
شماره 1347 مورخ 1400/03/20 صادره 
از اداره تعــاون فالورجــان منوچهر ابدال 
کدملــى 5110515972 بســمت رئیس 
هیات مدیره ، مینا السادات طباطبائى جبلى 
کدملــى 0060070447 بســمت نایب 
رئیس هیات مدیره ، علــى مکتوبیان کدملى 
1283010623 بسمت منشى هیئت مدیره 
و مدیرعامل براى مدت ســه سال انتخاب 
و کلیه چکها اســناد تعهدآور شرکت پس از 
تصویب هیئت مدیره ، بــا امضاء مدیر عامل 
على مکتوبیان و رئیس هیئت مدیره منوچهر 
ابدال و مهرشرکت معتبر خواهد بود و در غیاب 
رئیس هیئت مدیره ، بــا امضاى نایب رئیس 
هیات مدیره مینا السادات طباطبائى جبلى حق 
امضاء خواهد داشت و اوراق عادى با امضاى 
مدیر عامل و مهر شــرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فالورجان (1266223)

آگهى تغییرات
شرکت ســازه پایدار ســنا پارس سهامى 
خاص به شماره ثبت 50701 و شناسه ملى 
10260692508 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/11/02 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد :طبق اختیــارات حاصله 
تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 
1400/10/29 در خصوص افزایش سرمایه 
به هیات مدیره و با رعایت تشــریفات مقرر 
اساســنامه و الیحه اصالحى قانون تجارت 
سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و از طریق 
باال بردن مبلغ اسمى از مبلغ 50/000/000 
ریال بــه مبلــغ12/550/000/000 ریال 
طــى گواهــى بانکــى شــماره 86 مورخ 
1400/10/25 بانــک ملى شــعبه بهاران 
اصغهان افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه 
به شرح زیر اصالح شد. ســرمایه شرکت 
مبلغ12/550/000/000 ریال نقدى است 
که به 1000 سهم 12/550/000 ریالى بانام 
عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1266211)

آگهى تغییرات
شرکت پویان طلوع سپاهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 4362 و شناسه ملى 10260622768 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/10/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : على باقرى به کدملى 1092154825 
و بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره 
و وحید باقرى به کدملى 5490068507 بسمت 
رئیــس هیئت مدیــره و عباس باقرى چشــمه 
احمدرضائى به کدملى 5499701751 بســمت 
نایب رئیس هیئــت مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. ســمانه میرزائــى به کدملى 
1270831372 و حمــزه اســدى بــه کدملى 
1159877866 بترتیب بسمت بازرسان اصلى 
و على البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ،بــروات ،قراردادها و عقود 
اسالمى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1266215)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى پیشرو طب خوارزمى به شماره 
ثبت 1138 و شناســه ملى 10260169420 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1400/01/21 و نامه شماره 1347 
مورخ 1400/03/20 صــادره از اداره تعاون 
فالورجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - منوچهر 
ابدال کدملى 5110515972 ، مینا الســادات 
طباطبائى جبلى کدملى 0060070447 و على 
مکتوبیان کدملى 1283010623 بسمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره ، نفیسه حاجى کرمى خوزانى 
کدملى 1141284359 و ســمیه خوش آبى 
ورنوسفادرانى کدملى 1141245681 بسمت 
اعضاى على البدل هیات مدیره براى مدت سه 
سال انتخاب گردیدند. - مهتاب مقصودى کدملى 
4949905902 بسمت بازرس اصلى و على اکبر 
هاشمى سدهى کدملى 1159016836 بسمت 
بازرس على البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 
- صورتهاى مالى سال 1399 مشتمل بر تراز نامه 
عملکرد سود و زیان به تصویب مجمع رسید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى فالورجان 

(1266222)

آگهى تغییرات 
شرکت گروه صنعتى بهســازان بازو سهامى 
خاص به شــماره ثبت 19591 و شناسه ملى 
10260404772 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1400/10/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1399 
به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1266134)

آگهى تغییرات 
شرکت آزمان قهوه روناس شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 58937 و شناسه ملى 14006964893 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز 
اصلى شرکت به واحد ثبتى نجف آباد به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر 
نجف آباد، محله شــهرك امام على ، بلوار شورا ، بلوار 
ایت اهللا طالقانى ، پالك 217 ، طبقه همکف کدپستى 
8519141664 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1266206)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســان مشاور شــهر و اندیشه شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 19624 و شناسه ملى 
10260405108 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/10/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهرا رحمانى به شماره ملى 
1285982991 به ســمت بازرس اصلى و نسرین 
زاهدى به شــماره ملى 0034891587 به ســمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1266207)

آگهى تغییرات 
شــرکت بازرگانى هیراد فوالد نقش جهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 61086 و شناســه ملى 
14007811367 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/09/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : فروغ ربیعى به کدملى 
1284408371 و محمد بورونى کوپائى به کدملى 
1271311372بترتیب بســمت بازرســان على 
البدل و اصلى شــرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند .روزنامه کثیر االنتشــارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1266208)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى هیراد فوالد نقش جهان سهامى خاص 
به شماره ثبت 61086 و شناسه ملى 14007811367 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت 
از مبلغ 1000000000ریال به 50000000000 ریال از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام 
جدید افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح 
شد : سرمایه شرکت مبلغ50000000000 ریال نقدى 
است که به 50000000 سهم با نام عادى 1000 ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1266216)

آگهى تغییرات 
شرکت یاران شیرازى براآن جنوبى سهامى خاص به 
شماره ثبت 30433 و شناسه ملى 10260510180 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/10/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محل شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان 
براآن جنوبى ، روستا شــیدان، محله ندارد ، شیدان ، 
خیابان اصلى ، جاده جرقویــه ، پالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى 8168174925 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 (1267599)



اجتماعاجتماع 07074242 سال هجدهمشنبه  9 بهمن  ماه   1400

02

مهرى امیرى، جانشین معاون دفتر مشاوره و امور شناختى 
سازمان بهزیستى کشور گفت: بر اساس دقیق ترین مطالعه 
اپیدمیولوژیک جهانى، ناتوانى هاى ناشى از بیمارى سالمت 
روان در ایران، نســبت به کل ناتوانى هاى ناشــى از سایر 
بیمارى ها 25/9 درصد است و این وضعیت در سطح جهانى 
82/4 درصد گزارش شده است و 4/23 درصد از مردم از انواع 

اختالالت روانى رنج مى برند.

اختالالت روانى

04

 فعالیت نیرو هاى حق الزحمه از جمله اســتادان و معلمان 
همچنان محل مناقشــه اســت، افرادى کــه مى گویند 
درآمدشان از یک کارگر کمتر است. سالهاست که استادان 
حق التدریسى به نحوه پرداختى حقوقشان اعتراض دارند. 
به گفته این قشر از معلمان ، با وجود تخصص باال و کارزیاد، 
کمتر از یک کارگر بدون تخصص، حقوق دریافت مى کنند.

مهم ترین مشکل اســتادان حق التدریس، فقدان قوانین 
حمایتى بیمه تأمین  اجتماعى ، ناکافــى بودن حقوق، به 
رسمیت شناخته نشدن، نبود قانون حمایتى استخدامى و 

نبود امنیت شغلى است.

کالف سردرگم
پرداخت دستمزد

ساعت دوازده نیمه شب اســت که راه مى افتیم. تاریکى 
عمیقى است و اکثر جمعیت دو میلیونى شهر درخوابند. تا 
رسیدن به «ارزنون» راهى نیست، شاید 5 دقیقه با ماشین 
شخصى و ده دقیقه با اتوبوس از مرکز شهر مى توانى از 
اینجا سردربیاورى؛ محله اى در دل حاشیه با مردمانى که 
زیر پاى زندگى لِه شــده اند. وقتى پوست شهر را غلفتى 
بکنى آنها را پیدا مى کنى. کســانى که خیلى وقت است 

سقف و سرپناهى باالى سرشان نیست. 
ُگله به ُگله نشسته اند کنار آتشى که بزرگ تر از حد معمول 
است. مثل زباله هاى مچاله شده توى سیاهى شب. جزئى 
از خرابه هاى شهر شده اند. هر کدامشان بین سه تا پانزده 
سال کارتن خواب بوده اند. قدیمى ترها هواى جدیدترها 
را دارند، یک خانواده شده اند به قول خودشان، نشئه. خمار 
و ساکت. حتى ســرماى هوا هم آنها را وادار نکرده که به 
سمت شلترها و یا مراکز نگهدارى که شهردارى برایشان 

اختصاص داده است بروند. 

12 و 30 دقیقه بامداد
حوالى بامداد است و نرســیده به خیابان «گل نرگس»، 
مردان و زنان کارتن خواب، ظرف هاى غذا را مى گیرند و 

مثل اشباحى در سیاهى شب ناپدید مى شوند. 
از حدود 107 کیلومتر مربع کالنشهر اصفهان، سهم هفت 
سال زندگى «طاهره» دیوار خرابه اى است که از دود سیاه 
شده است. دنیاى هر شب او به اندازه یک متر زمین است 
تا او مثل هفت سال گذشته، براى بساط کشیدن موادش، 
سور و سات به پا کند: «کشیدم که دردم کم بشه. شوهرم 
خودش عملى بود، مى گف بکشى بِیَتر مى شى.از اون روز 
شد ســاقى من. قالى مى بافتم با چار تا بچه قد و نیم قد. 
شونم سوز مى داد. کشیدم. معتاد شدم. به چند ماه نکشید، 
شوهرم اینقدر کشید تا ُمرد. بعِد اون دیگه آدم سابق نشدم. 

رفتم دنبال ساقى. حاالم اینجام .بچام پیش مادرَمن.» 
ساکن فعلى دیوار سیاه خرابه هاى ارزنون، وقتى که توى 
لحظه هاى اندکى از بچه هایش یاد مى کند اشک توى 

چشم هاى بى رمق خاکستریش حلقه مى زند.

10 دقیقه به یک بامداد
کمى جلوتر، «گلچهره»، 48 ساله و متأهل نشسته. به 60 
ساله ها مى زند. اگر تخیلت اجازه دهد و سیاهى از چهره 
دود گرفته و دندان هاى سیاه شده نامرتبش زدوده شود، 
شمایل زنى با زیبایى بى رحمانه را مى بینى. هنوز هم بین 
رد پاى اعتیاد و خشونتى که روى چهره و اندامش به چشم 

مى خورد، چیزهاى کمى برایش باقى مانده است. 
چشم هاى «گلچهره»، درشت و سیاه مى درخشد. لقبش 
توى خرابه ها «ســیندرال» است، ســیندرالى گرسنه، 
چهار سالى مى شود که بچه هایش را ندیده. سوز سردى 
مى وزد و دود مى رود به چشم ســیندرال و او در خودش 
مى لرزد اما بى خیال سوز، کاغذ فویل که رویش هرویین 
نشسته است را با ژســت جلویمان مى گیرد و زیر کاغذ 
فندك مى کشد. دواى سیاه شــده، آب مى شود و روى 
زرورق مى دود و او با لوله نازکى دودش را به جان مى کشد: 
«مى دونى این چیه؟ بش مى گن ِهرِهر. باهاش که بازى 

کنم یه دو ساعتى دسم بنده.» 
«گلچهره» را خاله هم صدا مى زنند. مسن تر از بقیه است 
و حاال پانزده سالى مى شود که به خرابه هاى ارزنون وصله 
شده است: «پسرم گفت بیا برات تریاك مى گیرم بشین تو 
خونه هر چى دلت مى خواد بکش اما مگه مى شه جلوى 
عروس؟ خجالت مى کشــم، همینجا بهتــره. معتاد که 
مى شى اولش که کارتن خوابى نیس اما یواش یواش تو 
خونه معذبى، نمى شه که مثًال آبجیت تو اتاق بغلى باشه، 
شوما تو اتاقت تل بزنى پا دوا، اولش یه شب مى زنى بیرون. 

بعد یکى دو روز که لباسات بى ریخت شد دیگه نمى رى 
خونه، اصًال قاعده اش همینه.» 

2 بامداد
زنى کــه مى گوید نامش «ســیما» اســت اطرافش را 
مى پاید تا ساقى که قرار است از راه برسد و او را کمى بسازد 
از تیررسش دور نشود. توى نور کمرنگ آتش، اعتیادش به 
خوبى پیداست، مثل موهاى قرمزش؛ اما خودش دلش نمى 
خواهد صورت به تاراج رفته اش مشخص باشد و با روسرى 

اش جاى خالى دندان هایش را مى پوشاند. 
«ســیما» یادش نمى آید ِکى به دنیا آمــده و نمى داند 
چند سالش است. شناسنامه اش خیلى وقت پیش توى 
آتش منقل شوهرش خاکستر شده . مدام تکرار مى کند: 
«شاید 32، شاید 33 . 18 سال پیش که ازدواج کردم. نه 
عقل درست و حسابى داشــتم، نه مى خواستمش. دلم 
مى خواســت درس بخونم. نشد. شیشــه مى زد. کتک 
مى زد. داغونــم که مى کرد راضى مى شــدم هر کارى 

برایش بکنم، خرجش باید درمیومد.» 
خرج اعتیاد شــوهرش به اندازه یک عمر چوب حراج به 
زندگى «سیما» است. دو تا دختر و یک پسر دارد و حدود 
هفت سالى است که از هیچکدامشــان خبر ندارد؛ یعنى 
از وقتى همدم خرابه ها شــده،  نه خودش خواسته و نه 
فرزندانش که از یکدیگر خبر داشــته باشند. همان موقع 
ها بوده که همدمش، کنج خرابه و پایپ و دود شده است. 

او حاال ده سالى مى شود که زندگیش را با همه متعلقاتى 
که داشته گم کرده است. به قول خودش یکى دو بارى که 
کمپ رفته نتوانسته ترك کند و آمده بیرون. گرمخانه براى 
او گرم نیست. گوشه دنج خرابه را بیشتر مى فهمد: «اینجا 
بهتره، رفیقام اینجان. دوا هم که مى رسه. ساقى پره اینجا. 

جنس ارزون بهم مى دن. با انصافن خداییش.» 
«کجا مى خوابید؟» این را که مى پرســم زنان و مردان 
نشســته دور آتش با حیرت نگاهم مى کننــد. «ُعذرا»، 
جواب مى دهد؛ 45 ســاله اســت و متأهل:«ما که نمى 
خوابیم. شیشه که بزنى خواب ندارى. بعضى وقتا بعضیا 
مى کشــن و مى خوابن بعدش دیگه صبح، بیداریى تو 
کار نیس. شهردارى بى سر و صدا میاد جمعشون مى کنه 

مى بره. بیشتر زمسونا.» 
حتى آتش زبان کشیده هم نتوانســته قدرى از سرماى 
نیمه شب را کم کند. اینجاست که «از یاد رفته ها» وقتى 
زمستان به جانشان بزند، مى شوند مجهول الهویه. جایى 
دور در زمینى ارزان به خاك سپرده و فراموش مى شوند. 
بین کارتن خواب هایى که دور آتش حلقــه زده اند تا از 
سرماى نیمه شــب جان به در ببرند، ماجراى «مهرى» 
عجیب تر است.12 سال قبل وقتى اولین مرفین را بخاطر 
عمل جراحــى اش زده تا دردش را کــم کند، هیچوقت 
فکرش را هم نمى کرده که دردهایش بیشــتر شــوند و 
کارش به اینجا بکشــد. بعد از آن بوده که به فراموشــى 
سپرده شده است و خانواده دومش، شده اند ساقى و معتاد. 

2 و 30 دقیقه بامداد
کنار «مهرى»، «شقایق» نشســته است. زن جوانى که 
پالتو سیاه رنگش را جرقه هاى آتش سوراخ سوراخ کرده 
است. «شقایق» چمباتمه زده کنار آتشى که حاال کمى 
فرونشسته. بوى الستیک سوخته و ِمهى از دود، اطرافش 

را پوشانده. داستانش کمى با دیگران تفاوت دارد.
خرجت را از کجا به دست مى آورى؟

بــا پوزخند جــواب  مــى دهد:«هر بــارى یــه قرارى 
مى ذارم. به هــواش مى رم تا خرج عملم دربیاد.» اشــاره 
مى کند به معتادانى که هم پیاله اش طى این چند ســال 
بوده اند:«اینام هوامــو دارن.» ته محترمانه حرف هایش، 
مى شود کالهبردارى و دزدى:« باالخره درمیاد.» مى خندد 
و نایلون پالستیکى خاك گرفته اى که پر از فندك رنگارنگ، 
ناخنگیر و کلى خرت و پرت دیگر است را به صورتش نزدیک 
مى کند. انگار دنبال چیزى مى گردد که پیدا نمى کند. بعد 
با صداى خفه مى گوید: «منصور! ایــن فندك اتمى منو 
ندیدى؟» منصور که گوشه اى دورتر از آتش سرپا نشسته 
و زیرچشــمى ما را مى پاید، تک سرفه اى مى کند و از دور 
جوابش را مى دهد: «باز این دختره رفت مواد بگیره، فندکتم 

برده حتماً. بیا! ایناهاش! شراره. اومدش.»
دختر قدبلندى که هنوز صورتش به هــم نریخته و هر 
شب سهمش را از ساقى ها مى گیرد، از دور که پیدایش 
مى شود مثل شبحى سرخپوش توى دل سیاهى است. 

جلوتر که مى آید چهره اش بیشــتر مشخص مى شود. 
زیباست و هنوز خرابه ها به او دســتبرد نزده اند. آرایش 
غلیظى دارد با صورتى استخوانى و ته چهره اى کودکانه. 
«شراره» کمتر از دو سال است که کارتن خواب شده و با 
مادرش توى این خرابه ها زندگى مى کنند. آنها از صبح تا 
شب توى کوچه ها پرسه مى زنند و شب ها کارشان شروع 
مى شود. به قول خودش مثل اینها تحمل سرما را ندارد. 
خاله با اشاره به من مى گوید: «شــراره! بگو، بگو، این از 

خودمونه، بگو چى شد سر از اینجا درآوردى.»
«شراره» بچه طالق اســت. وقتى پدرش عاشق شد و 
زنى را به عقد خــودش درآورد بــراى او و مادرش خانه 
پدرى تنگ شد. پدر مســتبد از خانه بیرونشان انداخت 
و آنها همانجا آرامش را باال آوردند و آواره خیابان شــدند 
و بعد ســر از خرابه ها درآوردند و حاالیار غارشان خاله و 
بقیه هستند. هزینه هاى «شراره» اما باالتر است. به غیر 
از مواد و شیشه و هرویین، هزینه هاى بزك دوزکش هم 
هست و لباس هایى که باید همیشه تمیز و مرتب باشد. او 
براى اینکه بتواند کار کند باید این هزینه ها را هر شــب

 جور کند. 

حوالى 3 بامداد
ساعت از 2 بامداد گذشته. «منصور» غذایش را تمام کرده و 
ظرف یک بار مصرف را انداخته توى آتش. َتن ظرف به هم 
مى پیچد و بوى برنج سوخته با تعفن زباله و تلخى بوى دود 
چوب آتش گرفته، مى آید و زمین تا آسمان را از دود سفید 
رنگ نمناك و متعفن پر مى کند. «منصور» تا 8 سال پیش 
نه اهل دود بوده و نه حتى سیگار مى کشیده اما حاال جزو 
15 هزار کارتن خواب ایرانى است که تقریباً 5 هزار نفرشان 
زن هستند. دو تا از برادرهاى «منصور» معتاد بوده اند و او 
فقط براى اینکه به آنها بفهماند بعد از اینکه معتاد مى شوند 
مى توانند ترك کنند روى قورت افتاده و پاى منقل نشسته. 
بعد از آن، خانه سه طبقه پدرى را فروخته و دار و ندارش را 
گذاشته براى دود. او هم جزو فراموش شدگانى است که 
ماه هاست از تعاریف و ناگزیرهاى انسانى دور مانده اند. 
براى آنها حمام و دستشویى، رخت تمیز و بایدهایى از این 

دست معنایى ندارد. 

4 و 30 دقیقه بامداد
سرما رعشــه به تنمان مى اندازد و ســاعت 4/5 را نشان 
مى دهد. در میان حجم سایه هاى انسانى، یک پیکر مچاله 
و آشنا، چسبیده بر زمین نظرت را مى بلعد. در مخروبه حاشیه 
دیوار کاهگلى و زیر پشم شیشه بازمانده از خاطره یک پتو، 
«ملیحه» پنهان شده. فلج شیشه است و 5 زمستان را در این 
خرابه ها دیده و یکسال دیگر به سرمایه خیابان خوابى اش 
اضافه شده. اینجا به قول خودش دو یا سه فصل باردار شده و 
قبل از اینکه نوزادان تازه رسیده اش را ببیند آنها را فروخته. به 
قول خودش آدم هاى این خرابه ها مهربان تر از اغیار خیابان 
بوده اند.  تا پاى tc که امکانات بیشتر از کمپ به آنها مى دهد 
هم رفته تا بخاطر بچه هایش ترك کند اما:«وقتى فهمیدن 
حامله ام بیرونم کردن. پناه آوردم به این بچه ها. حاال اینجام. 
نشد ترك کنم. باز شروع کردم. وقتى نشئه مى شى دیگه 

سردت نیست. دیگه هیچیت نیست.» 
«ملیحه» نمى داند چند بچــه زاییده و چند تــا از آنان 
را فروخته اســت. دو دختر و دو پســر و دو عروس دارد. 
دخترهایش تن به هرکار خالفى مى دهند، دو تا از عروس 
هایش هم. پســرانش نمى توانند جلوى زن هایشان را 
بگیرند؛ عروس ها ترجیح مى دهنــد در یک خانه گرم و 
نرم باشند تا با شوهرانشان توى یک پارکینگ شش مترى 
سرما زده، گرسنه بمانند. «ملیحه» همه کارى مى کند، هم 
ساقى است و هم صیغه این و آن مى شود تا چند صباحى 

دیگر بتواند نانى بر شکمش ببندد. 
کمپ هم نرفتى؟

«کمپ که نیست مایه عذابه.» 
حداقل مى تونستى بچه هاتو نگه دارى!

یاد بچه هاى سوخته و مرده و فروخته اش مى افتد: «خمار 
بودم. نمى دونم، شاید 700 شاید 800 فروختمشون. شاید 
هم کمتر. یکیشون مثل قرص ماه بود. بعدش پشیمون 

شدم. دیگه پیداشون نکردم.» 

5 و 30 دقیقه صبح
شــهر انگار لحاف بى خبرى را روى سرش کشیده تا از 
ســرماى غافلگیر کننده و یخ زدن و بى رنگ شدن چند 
نفر در اینجا، چیزى یادش نماند. ساعت کمى از پنج صبح 
گذشته و آسمان قرمز است، مثل رنگ چشم هاى «آسیه» 
که از دود سوختن پالســتیک، کاغذ و زباله و خرده هاى 
پارچه به سرخى نشسته است. او قبًال در یکى از پاتوق ها 
بوده و حاال ساکن اینجا شده. پاتوق براى زنانى که هنوز رد 
اعتیاد و خمارى و مستى روى چهره شان جاى پا نگذاشته 
و به قول اینجایى ها مى شود نگاهشان کرد، وجود دارد 
و بعد از آن وقتى کمى از جوانیشــان گذشت، سهمشان 
مى شود بیابان هاى بى آب و علف و خرابه هایى که جایى 
میان شرع و عرف و قوانین زندگى ندارند. در مخروبه هایى 

که فحشا به قیمت یک چیپس یا پفک است.
هوا کم کم در حال روشن شدن است، تاریکى مى شکند 
و نور کم سوى شعله هاى در حال مرگ در اجتماع چهار 
و پنج نفره کارتن خواب ها دیگر پناه مناســبى براى آنها 
نگذاشته. بدن هاى مچاله شــده آرام آرام توى گرگ و 
میش تکان مى خورد و دود کم حجمى از ُگله هاى آتش 
به آسمان مى رود. چشم هاى خمار و قرمز یکى از زنان به 
دورها خیره شده و در حالى که از سیگار تمام شده اش کام 
سنگینى مى گیرد با تمسخر، ِکبِره هاى دستش را نشان 
مى دهد. به سختى بلند مى شود تا پناهگاه شبانه اش را 
ترك کند و از آماج توهین ها و سنگ هایى که بومى هاى 
محله با روشن شدن هوا به سمتشان پرتاب مى کنند در 
امان باشد. مى گوید: «همه زن هاى اینجا که... حرفش 
را قورت مى دهد: «خیلیا آشــغال جمــع مى کنن براى 
هزینه هاشون.» بعد زیر لب مى گوید: «ما مجرم نیستیم. 

ما بیماریم...»

دریا قدرتى پور

یک شب تا صبح در کنار خرابه نشین هایى که سهمشان از زندگى، اعتیاد است و تباهى

بامداد خمار

03

معاون امــور زنــان رئیس جمهــور گفت: تعــداد زنان 
خودسرپرســت به دلیل کاهش ازدواج بیش تر شده است. 
به گفته خزعلى تعــداد زیادى از زنان سرپرســت خانوار 
باالى 60 سال هستند و باید تمرکز را روى فرزندان آن ها 
بگذاریم و ســعى کنیم براى این زن ها کار در منزل و بازار 

فروش ایجاد کنیم.

افزایش زنان خود سرپرست

01

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: دولت ســیزدهم 
تاکید ویژه اى به بانــوان دارد و بیش از نیمى از مخاطبان 
وزارت کار در جامعه کارگرى، بهزیستى و تامین اجتماعى 
بانوان هستند. به گفته عبدالملکى بخشنامه اى براى بانوان 
کارگر که بیمه شدگان تامین اجتماعى هستند صادر شده 
که بدون مراجعه حضورى به شــعب تامین اجتماعى و به 
صورت غیر حضورى کارهاى مرخصــى باردارى خود را 

انجام دهند و ماهانه حقوق خود را دریافت کنند.

امکانات رفاهى براى مادران

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000404 شــماره: 
140060302012000378 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه 
آب شرب و محوطه به مساحت 434,06 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 14 اصلى 
واقع در روستاى نهرخلج خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى نهرخلج محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1268309- 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد 

و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/149 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000401 شــماره: 
140060302012000367 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه 
آب شرب و محوطه به مساحت 362,66 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 14 اصلى واقع 
در روستاى نهرخلج خریدارى از مالک رسمى آقاى نگهدار فاضلى محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1268379- 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد 

و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/151 

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000400 شــماره: 
140060302012000368 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه 
آب شرب و محوطه به مساحت 610,94 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 36 اصلى 
واقع در روستاى درختک خریدارى از مالک رسمى آقاى حبیب اله عباسى محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، 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: 1268178- 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد 

و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/153 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000395 شــماره: 
140060302012000375 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان مخزن 
آب شرب روستایى و محوطه به مساحت 528,51 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 30 
اصلى واقع در روستاى قودجانک خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى قودجانک محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 
1268069- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 – 

رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/155 

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/26  -140060302012000394 شــماره: 
140060302012000377 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه آب 
شرب و محوطه آن به مساحت 390,84 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 89 اصلى واقع 
در اراضى روستاى ننادگان خریدارى از مالک رسمى آقایان حاج کریم غالمعلى و رحیم منصورى 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف: 1268099- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/157 

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/27  -140060302012000396 شــماره: 
140060302012000374 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه 
چاه آب شرب روستایى به مساحت 694,88 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 97 اصلى 
واقع در روستاى عادگان خریدارى از مالکین رسمى اهالى روستاى عادگان محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1268031- 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد 

و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/159 

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

شــماره  راى  برابــر   -1400/10/26  -140060302012000388 شــماره: 
140060302012000350 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ششدانگ یکباب موتورخانه آب 
شرب روستایى و محوطه آن به مساحت 907,69 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 6 
اصلى واقع در روستاى دره بید خریدارى از شوراى اسالمى روستاى دره بید محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1267937- 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد 

و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/161 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره  راى  برابــر   -1400/10/26  -140060302012000392 شــماره: 
140060302012000354 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ ساختمان موتورخانه یک 
حلقه چاه آب شرب به مساحت560,98 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 95 اصلى واقع 
در روستاى سینگرد خریدارى از مالکین رســمى اهالى روستاى سینگرد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1267978- 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/09 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/24 – رئیس ثبت اسناد 

و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/11/163  



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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دفتر امالك مجتمع اقتصادى کمیته امداد اصفهان  در نظر دارد تعدادى از لوازم ادارى و اموال منقول اسقاطى  آماده فروش خود را شامل  تعداد 
126 ردیف اقالم که به تعداد 380 قلم اموال مستعمل  ((اقالم ادارى، رایانه، پرینتر ، میز ، صندلى ، تجهیزات کارگاهى وغیره ))   از طریق برگزارى 

مزایده عمومى  به فروش برساند.
لذا متقاضیان خرید مى توانند براى بازدید از اموال مذکور و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزارى مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده 
از روز دو شنبه  مورخ 1400/11/04 لغایت 10 صبح روز دوشنبه  مورخ 1400/11/11 روزهاى ادارى به دفتر فروش امالك امداد مراجعه فرمایند و 
یا مدارك و فرمهاى مربوطه را از  سایت معرفى شده و یا از دفتر فروش واقع در سى وسه پل اول چهارباغ باال مرکز تجارى ادارى کوثر فاز 2 
طبقه  6 واحد 830 دریافت نمایند و یا از  روزنامه محلى نسل فردا روز سه شنبه مورخ 1400/11/05 و  روزنامه محلى نصف جهان روز شنبه مورخ 

1400/11/09 اطالعات مورد نیاز را  اخذ نمایند.

مالحظات :
1) متقاضیان براى شرکت در مزایده مى بایست سپرده اى به میزان 10٪ قیمت پایه مزایده را طى چک بانکى در وجه مجتمع اقتصادى کمیته 

امداد تهیه و تحویل اداره فروش امالك منطقه نموده و رسید دریافت نمایند .
2) متقاضیان  مى بایست تصویر فیش واریزى را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضاءشده  شرکت در مزایده را داخل پاکت 

مخصوص پیشنهادات قرارداده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود .
3) فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .

4) پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرمهاى شرکت در مزایده که از طریق 
دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است. 

5) متقاضیان داراى شخصیت حقوقى مى بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء (مسئولین قانونى شرکت) برسانند .
6) حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هریک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعائى 

از طرف آنان نخواهد بود .
7) مذکوراً توصیه مى شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات  هر قلم از کاالها توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ 

شرایط شرکت در مزایده از کلیه اقالم حتماً بازدید بعمل آورند .
8) دریافت ثمن معامله پس از اعالم برنده مزایده به صورت نقدى جهت واریز به حساب جارى به شماره 898461/71 به نام مجتمع اقتصادى 

کمیته امداد مى باشد.
9) در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضى حداکثر ظرف مدت 7 روز کارى عودت داده خواهد شد.

10) کلیه اسناد مربوط به مزایده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و متقاضیان با علم و آگاهى کامل از شرایط شرکت در مزایده نسبت به ارائه 
پیشنهاد قیمت اقدام نموده ، لذا هیچ دلیلى براى  انصراف شرکت کنندگان در مزایده  مسموع نمى باشد .

11) بازدید از کلیه اقالم مورد نظر و توجه به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هریک ضرورى است .
12) خریدار پس از پرداخت کل ثمن معامله 9 درصد مالیات ارزش افزوده اموال منقول اسقاطى را به حساب شماره 898461/71 به نام مجتمع 

اقتصادى کمیته امداد واریز نماید.
13)  لیست کلیه اقالم در سایت مجتمع به آدرس   http://www.ecemdad.ir   قابل مشاهده و دریافت است .

مهم : 
1-  دفترفروش  مجتمع اقتصادى  استان هاى اصفهان و چهار محال و بختیارى واقع در:

دفتر فروش  به نشانى :  اصفهان - ابتداى خیابان چهار باغ باال - مرکز تجارى ادارى کوثر - فاز 2 - طبقه 6 واحد 830  
تلفن تماس :  36279986  - 031

http://www.ecemdad.ir : آدرس اینترنتى
محل اخذ پاکات پیشنهادات  ، دفتر فروش واقع در اصفهان به نشانى  فوق الذکر و تاریخ باز گشائى پاکات روز  دوشنبه  مورخ  1400/11/11  ساعت 

11 صبح  در محل دفتر فروش اصفهان  به آدرس فوق مى باشد.
*فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است *

آگهى مزایده
فروش فوق العاده اموال منقول اسقاطى (مزایده شماره 1  یک )

دفتر فروش استانهاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى

نوبت دومنوبت دوم


