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فقط 3 شهرستان اصفهان نارنجى هستندگزارش کودك و همسرآزارى در صدر تماس با اورژانس«قهرمان» فرهادى تجربه «انگل» را تکرار مى کند؟قتل بازیکن تیم ملى بوکس قرار بود از ذوب بروم ولى االن مانده ام استاناستانفرهنگ ورزش جهان نما

افزایش
 500 درصدى
 قیمت مسکن 

آرامستان هاى محلى در اصفهان احیا مى شوند
3
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اصفهان رنگ 
حماسه و ایثار 

مى گیرد

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش قیمت 
مسکن و اثرگذارى افزایش قیمت چند منطقه در شمال 
پایتخت بر تمام کالنشهر و کشور اظهار کرد: در طول 

هشت سال گذشته در بازار مسکن با رشد 980 
درصدى قیمت ها مواجه شدیم که حدود...

مدیرعامل ســازمان زیباســازى شــهردارى 
اصفهان از فضاسازى گلستان شهدا و آذین بندى 
با نمادهاى دفــاع مقدس و نصــب نماد دائمى

 25 آبان به یاد 370 شهید تشییع شده در این روز، 
در شهر اصفهان خبر داد.

 25 آبان ســال 1361 روزى بود کــه همزمان 
پیکر 370 شــهید عملیات محرم بر دوش مردم 
شهیدپرور اصفهان تشییع شد. در عملیات محرم 
750 شــهید مظلوم و حماســه آفرین متعلق به 
اصفهان بود که فقط در یک روز 370 نفرشان در 

این شهر تشییع و ...

همه اصفهان از وزیر نیرو آب مى خواستهمه اصفهان از وزیر نیرو آب مى خواست
یک روز با على اکبر محرابیان در اصفهانیک روز با على اکبر محرابیان در اصفهان
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مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى خبر داد

واکنش سرمربى ذوب آهن به شکست تیمش مقابل پیکان: 

مسئولیت باخت با خود من است 
اما...

مهدى تارتار مى گوید که مثل فصل گذشته که با پیکان پنالتى تیم او 
برگردانده شد، این بار هم در ذوب آهن چنین اتفاقى رخ داد.

مهدى تارتار پس از بازى با پیکان اظهار داشت: بازى، بازى نزدیکى بود 
و متأسفانه ما جورى گل خوردیم که خیلى به بازیکنانمان تأکید  کرده 

بودیم که این اشتباهات را نداشته باشند...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

به مناسبت فرا رسیدن روز 25 آبان؛

افزایش سهم
 ناشران اصفهانى
 در نمایشگاه کتاب

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان
 ابراز امیدوارى کرد؛

گزارش آبى به وزیر نیرو تا پایان هفته 
گزارش رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان پیرامون نتایج سفر وزیر نیرو به استان
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ولسیانى: براى مقایسه ولسیانى: براى مقایسه 
سپاهاِن سپاهاِن امسال با امسال با 

سال گذشته زود است
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استاندار اسبق اصفهان:استاندار اسبق اصفهان:

مقامات رده باال مقامات رده باال 
عزم حل مشکالتعزم حل مشکالت

زاینده رود رازاینده رود را
نداشته اندنداشته اند

عضو کمیسیون آموزش عضو کمیسیون آموزش 
مجلس: مجلس: 

خبر جدید خبر جدید 
مجلس براى مجلس براى 

خانواده آموزش خانواده آموزش 
و پرورشو پرورش

رضا توکلى از سریالى مى گوید که ماه رضا توکلى از سریالى مى گوید که ماه 
رمضان سال رمضان سال 13851385 پر مخاطب بود پر مخاطب بود

 چرا فصل دوم  چرا فصل دوم 
«زیرزمین» ساخته نشد؟
4

ن نر نر ر
5

سزهتشذگللسسال گذشته زود است تو سال گذشته زود استدد
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محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با رئیس و اعضاى هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران با اشــاره به اینکه اصالح گفتمان توسعِه کّمى به توسعه کیفى و 
راه اندازى نهضت استفاده از حداکثر ظرفیت هاى موجود، افزایش بهره ورى و رفع موانع تولید 
ازجمله مواردى اســت که امروز بیش ازپیش باید در دستور کار نهادها و انجمن هاى صنفى 
قرارگیرد، اظهار داشت: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به عنوان نهادى که شرکت هاى 
فوالدى و صنایع پایین دست و باالدست زنجیره فوالد در آن عضو هستند، به خوبى مى تواند 
نقش نمایندگى و گفتمان سازى در جهت برقرارى تعادل در زنجیره فوالد را ایفا نماید. ازاین رو 
انتظار مجموعه هاى فوالدى عضو انجمن این است که انجمن اگرچه جایگاه حاکمیتى ندارد، 
اما با آینده نگرى و لحاظ کردن تهدیدها و فرصت هایــى که در زنجیره وجود دارد، گفتمان 

سازى را به خوبى اجرا کند، چراکه در زنجیره فوالد عدم تعادل هایى نیز به چشم مى آید.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در سال هاى گذشته و به واسطه نیازى که کشوِر 
درحال توسعه به صنعت فوالد داشت، گفتمان توسعه کّمى، گفتمان رایج و حاکم بر زنجیره 
فوالد بود و همه موظف و مکلف بودیم در این گفتمان و پارادایم حرکت کنیم و توسعه هاى 
بسیار خوبى که در چند دهه گذشته در همین راستا شکل گرفته، نتیجه این گفتمان است؛ 
به طورى که در حال حاضر شاهدیم زنجیره فوالد نه تنها پاسخگوى نیاز بازار داخل است، بلکه 

امکان صادرات نیز در زنجیره وجود دارد.
طیب نیا افزود: از 30 میلیون تن تولیــد فوالد، 17 میلیون تن در داخل مصرف مى شــود، 
درحالى که بالغ بر 40 میلیون تن ظرفیت وجود دارد و طرح هاى توسعِه در دست اجرا به سمتى 
حرکت مى کند که در 4 تا 5 ســال آینده، باالتر از برنامه 55 میلیون تن ظرفیت احداث شده 
خواهیم داشت. پر واضح است که در سال هاى گذشــته، گفتمان توسعِه کّمى، براى کشور 
نیاز بوده، ولى امروز در شرایطى قرار گرفته ایم که زیرساخت ها، منابع و مواد اولیه در زنجیره 
پاسخگو نیســت و این مى طلبد که گفتمان امروز تغییر کند و نقش نهادهایى مانند انجمن 

تولیدکنندگان فوالد ایران در ایجاد این گفتمان نقشى بى بدیل و تعیین کننده است. این نهاد 
باید نقش روشنگرى داشته باشد و فعاالن زنجیره را نسبت به توسعه هایى که انجام مى دهند 
هوشیار کند؛ چه بسا بسیارى از توسعه هایى که در شرایط فعلى شکل مى گیرد، خود برهم 
زننده تعادل در زنجیره باشند. به همین دلیل باید گفت امروز تبدیل گفتمان توسعه کمى به 
گفتمان توسعه کیفى با ارزش افزوده باالتر، نخستین نقشى است که انجمن تولیدکنندگان 

فوالد ایران مى تواند عهده دار آن باشد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به ســرمایه گذارى هاى خوبى که در زنجیره فوالد و 
صنایع مختلف صورت گرفته تصریح کرد: در حال حاضر مى توانیم بگوییم ظرفیت هاى 
ایجادشده در بسیارى از حوزه ها بیش از نیاز مصرف کنندگان داخلى است. اگرچه در حوزه 
محصوالت کیفى کمبودها همچنان پابرجاست، اما در حوزه محصوالت تجارى، انرژى، 
مواد غذایى و دیگر زنجیره ها، ظرفیت هاى خوبى در کشــور ایجاد شــده، ولى به علت 
مشکالت موجود، از این ظرفیت ها به طور کامل استفاده نمى شود. از همین رو، ما نیازمند 
ایجاد نهضت استفاده حداکثرى از ظرفیت هاى موجود و افزایش بهره ورى در کنار رفع 

موانع تولید هستیم.
طیب نیا با تأکید بر رفع موانع تولید افزود: امروز باید نهضت استفاده حداکثرى از ظرفیت هاى 
موجود و افزایش بهره ورى و رفع موانع تولید، مطابق آنچه مقام معظم رهبرى فرمودند، در 
کشور تبدیل به یک نهضت ملى شــود و نکته اساسى این است که اگر سرمایه گذارى هاى 
انجام شده به بهترین نحو استفاده شود، اگر شناسایى ظرفیت ها و پتانسیل هاى ایجادشده در 
دستور کار قرار گیرد، نهادهایى مانند انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به راحتى مى توانند 
در زنجیره فوالد مشــخص کنند که کجا ظرفیت داریم، خألها کجاســت و یا با چه حجم 
سرمایه گذارى و با چه رویکردى مى شود از این ظرفیت ها استفاده حداکثرى کرد و این رویکرد 

نشان از نقش بى بدیل این نهاد صنفى دارد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع اعضاى هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تأکید کرد؛

لزوم استفاده حداکثرى از 
ظرفیت هاى موجود، افزایش 
بهره ورى و رفع موانع تولید

افزایش قیمت 
طقه در شمال
رد: در طول 

980

سالروز والدت با سعادت حضرت امام حسن عسکرى(ع) مبارك باد

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون 
برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه 
عمومى دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت 

ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

پیشــنهاددهندگان مى تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طریــق ســایت
 https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه 
مورخ 1400/09/11 در سامانه فوق بارگذارى نماید و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود 
را به نشانى: اصفهان، چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى 

گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس    
 http://iets.mporg.ir   سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس

 http://eepdc.ir سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس 
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121482-031 واحد مناقصات و خریدـ  آقاى عظیمى و 
جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات و شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 031-34121180 
کارشناس معاونت بهره بردارى تماس حاصل فرمایید. جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 

41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768- 021 تماس حاصل فرمایید. 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع 

گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاددهنده مى بایست صرفاً در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود 

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

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

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

Kva 60 خرید دیزل ژنراتور با قدرت

شماره 
مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
مبلغ تضمین 

(ریال)
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عضو کمیسیون آموزش مجلس اظهار کرد: برخى افراد 
مدارس غیــر انتفاعى را مانند یک شــرکت خصوصى 
مى دانند اما برخى دیگر معلمان مدارس غیر انتفاعى را 

بخشى از بدنه آموزش و پرورش تصور مى کنند.
محمدرضا احمدى گفت:  طرحى در یکى از کمیته هاى 
کمیســیون آموزش در حال بررسى اســت که اگر به 
نتیجه نهایى برسد خانواده آموزش و پرورش اعم از غیر 
انتفاعى ها، نهضتى ها و خرید خدمتى ها،  قبل و بعد از سال 
1391 ساماندهى شــده و با برگزارى یک آزمون داخلى 
در وزارت آموزش و پرورش براى همیشــه تکلیف آنها 
مشخص خواهد شد. وى افزود: بعد از تصویب این قانون 

دیگر چیزى با عنوان وجود معلمــان با عناوین مختلف 
شغلى، که به صورت غیررســمى در آموزش و پرورش 
فعالیت مى کنند، نخواهیم داشت و بعد از آن جذب معلمان 
در این وزارتخانه فقط باید از مسیر دانشگاه فرهنگیان و 

دانشگاه شهید رجایى صورت گیرد.
احمدى گفت:  باید آزمون داخلى براى جذب این دست از 
معلمان در آموزش و پرورش برگزار شود؛ ضمن اینکه این 
افراد حتمًا باید آموزش هاى الزم را دانشگاه فرهنگیان 
طى کنند. بعــد از تعیین تکلیف رتبه بنــدى معلمان در 
مجلس، اولویت کمیســیون آمــوزش تعیین تکلیف و 

ساماندهى نیروهاى انسانى در آموزش و پرورش است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش قیمت 
مسکن و اثرگذارى افزایش قیمت چند منطقه در شمال 
پایتخت بر تمام کالنشهر و کشور اظهار کرد: در طول 
هشت سال گذشته در بازار مسکن با رشد 980 درصدى 
قیمت ها مواجه شــدیم که حدود 500 درصد آن فقط 

مربوط به 2/5 سال گذشته است.
مجتبى یوســفى با بیــان اینکه موضوع بســیار مهم 
اثر گذارى قیمت مسکن در چند منطقه بر روى کل بازار 
مسکن است، ادامه داد: در بحث خانه هاى لوکس ما با 
یک زنجیره اى مواجه هستیم، وقتى رأس این هرم در 
نقاط برخوردار و شمال شهر واقع است، در شرایطى که 

قیمت در این مناطق تا 200 میلیــون تومان در هر ماه 
باال مى رود، قاعدتًا قیمت ملکــى در جنوب تهران هم 
از هر متر پنج میلیون تومان به 25 تا 30 میلیون تومان 
مى رسد. وى تأکید کرد: تنها راهکار این است که بازار 
مسکن از ســوداگرى خارج شــود و باید سیاست هاى 

مالیاتى در حوزه مسکن را به اجرا برسانیم.
یوسفى افزود: باید توجه داشته باشیم که بخشى از آمار 
خانه هاى خالى به شهر هاى جدید برمى گردد. در حال 
حاضر در اکثر شــهر هاى جدید با انبوهى از خانه هاى 
خالى مواجه هستیم چراکه در برخى از شهر هاى جدید 

صرفًا خانه سازى شده و زیرساخت هاى شهرى ندارند.

خبر جدید مجلس براى 
خانواده آموزش و پرورش

افزایش 500 درصدى
 قیمت مسکن 

رتبه آى کیوى ایرانیان 
طبق مطالعه انجام شده توسط    برترین ها|
«ریچارد لین پروفســور» روانشناسى انگلیسى 
و «تاتو وانهانن» اســتاد علوم سیاسى فنالند از 
2002 تا 2006 روى آى کیوى مردم 80 کشور، 
ایرانى ها با کسب 84 امتیاز رتبه بیست و سوم را به 
خود اختصاص دادند. هنگ کنگ، سنگاپور، کره 
جنوبى، ژاپن، چین، تایــوان و ایتالیا در رتبه هاى 
باالى جدول قرار دارند. مغولستانى ها با 101 امتیاز 
رتبه ششم را در این جدول به دست آوردند! به گفته 
این محققان رابطه مستقیمى میان درآمد ملى و 
ضریب هوش ملى وجود دارد. البته رتبه بیست و 
سوم متعلق به یک کشور نبوده و 18 کشور دیگر 
نیز مانند ایران با کسب 84 امتیاز، در رتبه بیست و 

سوم قرار گرفتند.

غافلگیرمان کردید! 
بهنوش بختیارى در جدیدترین    برترین ها|
فعالیت هنرى خود در کارگاهى رمز و راز طنازى را 
آموزش مى دهد و تبلیغات گسترده اى را براى این 
کار انجام داده است. کاربرى  دراین باره نوشت: 
به نظرم اگه بهاره رهنما هم ورك شــاپ اخالق 
و فلســفه بذاره، دیگه هیچ اتفاق عجیب ترى در 
دنیا رقم نخواهد خورد. دیگرى نوشت: بهنوش 
بختیارى کارگاه انتقال تجربه گذاشته. تنها تجربه 
مفیدى که مى تونه انتقال بده اینه که بگه کارهایى 

که من کردم رو انجام ندید.

آمار دردناك 
مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشى    ایرنا|
و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش گفت: 
بیش از 50 درصد دانش آموزان دختر عشایر بعد 
از اتمــام دوره ابتدایى تــرك تحصیل مى کنند. 
محمدرضا ســیفى ابراز داشــت: در چهار سال 
گذشته درصد قابل توجهى از دانش آموزان دختر، 
به دلیل فرهنگسازى هاى انجام شده وارد مدارس 

عشایرى شدند.

بیت کوین یارانه بگیرید! 
این روزها رقابــت براى ایجاد    برترین ها|
بزرگ ترین شــهر رمزارز در آمریکا تشدید شده 
و میامى قرار است سود حاصل از میامى کوین را 
در اختیار شــهروندان قرار دهد. طبق گفته هاى 
شهردار میامى، سود بازدهى مثبت این رمز ارز به 
صورت بیت کوین به جیب شهروندانى که کیف 
پول دیجیتال دارند واریز مى شود. حتى شهردار 
اعالم کرده که اگر بازدهى ها خوب باشد مى توان 
نیازهاى مالیاتى شهر را پوشش داد و از شهروندان 

مالیات نگرفت.

HIV کشف واکسن جدید
گروهى از محققان ژاپنى، واکسن    ایمنا|
جدیدى ســاخته اند که توانسته نوعى از ویروس 
نقص ایمنى انســانى (HIV) را در میمون هاى 
ماکاك از بین ببرد و این امیــد را در بین بیش از 
37/7 میلیون نفر از مبتالیان به ایدز براى پایان 
دادن به همه گیرى این بیمــارى افزایش داده 
اســت. محققان مى گویند آزمایش هاى انسانى 
این واکسن جدید مى تواند در عرض تنها پنج سال 
تمام شود و تزریق آن روى عموم مردم آغاز شود.

خودنویس 30 میلیونى!
  خبرآنالین| نگاهى به لیست قیمت هاى 
نوشت افزار در بازار نشان مى دهد براى خرید انواع 
خودنویس، روان نویس و خودکارهاى الکچرى 
باید بین 10 تا حدود 30 میلیون تومان هزینه کرد. 
گران ترین خودنویس ِست خودکار، روان نویس 
و خودنویس cross طرح peerless است که با 
قیمت 29 میلیون تومان فروخته مى شود. روان 
نویس والدمن مدل ADAMAS نیز در جایگاه 
بعدى قرار دارد که قیمت آن برابر با 23 میلیون و 

400 هزار تومان است.

درگیرى جدى نبود 
محسن هاشمى درباره اتفاقات    دیده بان ایران|
اخیر حزب ســازندگى گفت: اخیراً در حزب کارگزاران 
ســازندگى درگیرى جدى نبود و بحث هایى هم که 
مطرح شد به این دلیل بود که تغییرى در ارکان حزب 
اتفاق بیافتد و خود من هم در روند این تغییرات مطرح 
بودم. وى افزود: اتفاقًا من هم نظر مشــابهى داشتم و 
نمى خواستم رئیس شوراى مرکزى حزب باشم. بسیارى 
بر این نظر بودند که تغییراتى در حد ارکان اتفاق بیافتد و 
برخى نمى خواستند این اتفاق بیافتد. به مرور همه چیز 

حل مى شود.

«بایدن» شمشیر را از رو بست 
در ادامه سیاســت هاى واشنگتن علیه    فارس|
ایران، رئیس جمهور این کشور اعالم کرده که عرضه 
نفت به بازار جهانى به اندازه اى کافى است که شرایط 
براى کاهش خرید نفــت و فرآورده هاى نفتى از ایران 
فراهم شــده اســت. در حالى که دور جدید مذاکرات 
«وین» درباره احیاى برجام قرار اســت روز 29 نوامبر 
(هشــتم آذرماه) برگزار شــود، دولت «جو بایدن» در 
هفته هاى اخیر، نــه تنها اقدامات ملموســى را براى 
نشــان دادن حســن نیت خود در پیش نگرفته است، 
بلکه اقداماتى را علیه جمهورى اســالمى ایران پیش 

برده است.

ردپاى آقازاده ها در کرسنت
  مهر| ابراهیم رضایى، عضو کمیســیون امنیت 
ملى و سیاســت خارجى مجلس با بیان اینکه یکى از 
دالیل محکومیت ایران در پرونده کرسنت، وزیر شدن 
زنگنه بود، گفت: باید همه آقازاده هاى مشهورى که در 
قرارداد کرسنت مؤثر بودند به مردم معرفى، محاکمه و 
مجازات شوند، ما در این شرایط سخت اقتصادى ناچار 
هســتیم که از جیب ملت ایران 600 میلیون دالر را به 
دلیل اهمال، بى تدبیرى و سوءمدیریت امثال زنگنه و 
فسادى که در دوره دولت اصالحات رخ داده است، به 

بیگانگان بپردازیم.

ادعاى «بولتن» 
درباره «ترامپ» 

مشاور امنیت ملى سابق «دونالد ترامپ»    ایسنا|
پیش بینى کرد که این رئیس جمهورى سابق آمریکا در 
انتخابات ریاست جمهورى 2024 نامزد نخواهد شد چرا 
که مى ترسد مجدداً در این رقابت ها شکست بخورد و به 
عنوان یک بازنده شناخته شود. «جان بولتون» افزود: 
گرچه ترامپ هرگز اذعان نخواهد کــرد، اما در عمق 
وجود خود به خوبى مى داند که در انتخابات ریاســت 
جمهورى 2020 شکست خورده و اگر او از یک چیز در 
جهان به شدت متنفر باشد، آن شناخته شدن به عنوان 

یک بازنده است.

نظرى ندارم اما...
على اصغــر فانى، وزیر اســبق آموزش و    ایلنا|
پرورش در واکنش به معرفى مسعود فیاضى به عنوان 
وزیر پیشنهادى آموزش و پرورش بیان کرد: من چون 
ایشان را نمى شناسم نظرى هم ندارم، زیرا به هر حال 
باید افراد را شناخت تا بتوان نسبت به آنها اظهار نظر کرد. 
در این جایگاه افراد بزرگى همچون پروفسور حسابى، 
دکتر غالمحسین شکوهى و شهیدان باهنر و رجایى، 
مرحوم استاد پرورش و دکتر سید کاظم اکرمى بوده اند، 
بنابراین گزینه هاى پیشــنهادى اگر باالتر از این افراد 

نیست، حداقل پایین تر نباشد.

تهاتر نفت با ساخت مسکن
قرار اســت دولــت در آینده    روزنامه شرق|
بخشى از نفت خود را به چین بفروشــد و در ازاى آن، 
شرکت هاى چینى اقدام به ســاخت مسکن در ایران 
کنند. رستم قاســمى، وزیر راه و شهرسازى دراین باره 
توضیــح داد: «مذاکره با شــرکت هاى خارجى براى 
ورود فناورى هاى نوین ساخت وساز مسکن به کشور 
ادامه دارد و نمایندگانى از چین براى مذاکره در کشور 

حضور دارند.»

خبرخوان

پایتخت سابق داعش یعنى شهر رقه سوریه، حاال به شرایط 
عادى بازگشته است. خبرگزارى فرانسه به وضعیت فعلى 
پایتخت سابق داعش پرداخته است. در این گزارش آمده 

است:
در شهر رقه ســوریه (پایتخت ســابق داعش) «نادر» با 
بى صبرى، رسیدن دوستش به میدان «النعیم» را انتظار 
مى کشــد. این میدان دوباره به محل قرار گذاشتن ها و 
حضور خانواده ها تبدیل شده است. این در حالى است که 
قبًال و به هنگام حضور داعش، این میدان براى چند سال 

به محل اعدام تبدیل شده بود.
نادر 25 ساله هنگام نشستن در میان حوض هاى آب در 
میدان گفت: «اینجا بهترین جــا براى دیدار خانواده ها و 
دوستان اســت.» وى افزود: «قبًال (زمان داعش) سعى 
مى کردیم حتى به این میدان نزدیک هم نشویم تا شاهد 

خون و ترس و رعب نباشیم.»
هنگام سیطره داعش بر شهر رقه بین سال هاى 2014 تا 
2017، ساکنان شهر، اسم میدان را از نعیم به جحیم (دوار 
الجحیم = میدان جهنم) تغییر داده بودند. این اتفاق بعد از 
آن صورت گرفت که داعشــى ها از این میدان به عنوان 
محل قطع دست و اعدام استفاده مى کردند. نادر اضافه 
کرد: «جرأت نمى کردم نامزدم را ببینیم فقط به مکالمه 

تلفنى اکتفا مى کردیم زیرا از سنگسار مى ترسیدیم.»
شهر رقه در سال 2017  از دســت داعش آزاد شد. در آن 
مقطع، این میدان به تپه اى از خاك تبدیل شد اما امروز 
میدان بزرگى است که شب ها نورپردازى رنگى در کنار 

فواره هاى بلند و حوض هاى آب دارد.
«مناف» 24 ساله هم در حال احوالپرسى با دوستان خود در 
مرکز میدان است. او مى گوید: «میدان از النعیم به جحیم 

( جهنم) و دوباره به بهشت تبدیل شد. »
این میدان در مرکز شهر اســت که کوچه هاى مملو از

 کافه ها و فروشگاه ها به آن مى رسند.
در مرکز میدان، کودکان میان نیمکت ها مى دوند؛ زنان 
و مردان در حال گفتگو با هم هســتند و عکس یادگارى 
مى گیرند؛ صداى خندیدن دوســتان باالست؛ آنها روى 
زمین فرش پهن کــرده اند و غذا مى خورنــد در حالى 

که دستفروشــان در میدان مى چرخند. بسیارى از آنها 
بادکنک هاى رنگى در دست دارند.

«محمد العلى» 37 ساله به همراه همسرش بر روى یکى 
از صندلى ها نشسته اند و مراقب سه فرزند خود هستند که 

در اطراف حوض هاى آب در حال بازى هستند.
او روایت مى کند قبًال و به هنگام حضور داعش، چگونه 
کودکانش را از عبور و مــرور از این میدان منع مى کرد تا 
آنها سرهاى بریده شــده را نبینند اما امروز این میدان به 
محلى براى حضور و تفریح خانــواده ها و بازى کودکان 

تبدیل شده است.
با وجود اینکه همچنان ساختمان هاى تخریب شده که 
نشانه حمالت هوایى و درگیرى هاســت در شهر دیده 

مى شــوند اما شــهر رقه توانســته تا حدودى شرایط 
عادى خود را بازیابــد؛ با این حــال، همچنان خاطرات 
وحشیگرى هاى داعش در ذهن ساکنان این شهر باقى 

مانده است.
«میدان ساعت» شهر رقه در میان بازار اصلى شهر قرار 
دارد. میدان ساعت از جمله مکان هایى است که داعش 
اعدام و قطع دست و شالق را در آن انجام مى داد. «احمد 
الحمد» روى صندلى چرخدار در حال عبور از میدان است. 
او که براى خرید سبزى به بازار آمده به خبرگزارى فرانسه 
گفت: «این میدان یادآور رنج هایى است که در آنها زندگى 
کردیم. این میدان براى ما یادآور مرگ است. ما اینجا شاهد 
قطع سر انسان ها و دست ها و اعدام با شمشیر بودیم.» او 

مى گوید که داعش نزدیکان او را با شمشیر، سر بریده بود. 
وى مى گوید: «ما حتى مى ترسیدیم از اینجا عبور کنیم.»

اطراف میدان «دله» (دله نام ظرف فلزى قهوه اســت) 
محل استقرار کارگرانى است که به دنبال کار مى گردند. 
این میدان به نام میدان کارگران هم مشهور است. مجسمه 

بزرگى از فنجان قهوه در این میدان دیده مى شود.
«عبدالمجید العبدا...» 45 ساله هر روز صبح به میدان دله 
مى رود تا بتواند کارى پیدا کند. او یادآورى مى کند که قبًال 
چگونه داعش مردم را در قفس هایــى در میدان زندانى 
مى کرد اما امروز دیگر خبرى از آن قفس ها نیست بلکه 
مملو از کارگرانى است که منتظر افرادى هستند تا براى 

کارگرى آنها را با خود ببرند.

حال و هواى این روزهاى شهر رقه سوریه

بازگشت پایتخت داعش به شرایط عادى

اصفهان از نارنجى
 به زرد رسید 

ابراز ناامیدى گروسى از عدم سفر به ایران

بر اساس نقشــه جدید رنگبندى کرونا که از سوى اپلیکیشن 
ماسک منتشر شــده اســت و از 22 آبان ماه اعمال مى شود، 
شهرســتان هاى قرمز کرونایى از 33 شهر به 26 شهر کاهش 
یافته و شهرهاى اصفهان، شیراز، همدان و بجنورد در وضعیت 

زرد و بوشهر و زاهدان در وضعیت آبى قرار گرفتند.
شهرستان هایى که در وضعیت قرمز هستند شامل جلفا، مرند 
(آذربایجان شرقى)، اشــنویه، پلدشت، پیرانشــهر، چایپاره، 
سردشــت، شــوط (آذربایجان غربى)، بیرجند، طبس، قائنات 
(خراسان جنوبى)، بردســکن، خلیل آباد، کاشــمر (خراسان 
رضوى)، گرمه (خراسان شــمالى)، دامغان (ســمنان)، زابل 
(سیستان و بلوچستان)، اســتهبان، جهرم، سرچهان، ممسنى 
(فارس)، بانه (کردستان)، زرند، شــهربابک (کرمان)، خاتم و 

مهریز (یزد) هستند.

در عین حال وضعیت قرمــز از بعضى مناطق به شــهرهاى 
همجوار در حال گســترش اســت. بــر این اســاس اعمال 
محدودیت هاى شدید در شهرهاى قرمز کنونى براى کاهش 
آمار ابتال و فوت، درگیرشدن شهرهاى همجوار و پیشگیرى از 
شروع موج ششم کرونا بسیار ضرورى است. البته خوشبختانه 
بعضى شهرها که به تازگى قرمز شــده بودند از وضعیت قرمز

 خارج شدند.
بر اســاس آخرین آمار رنگبندى کرونایى در کشور، اکنون 26 
شهرستان در وضعیت قرمز، 87 شهرستان در وضعیت نارنجى، 
222 شهرستان در وضعیت زرد و 113 شهرستان در وضعیت 

آبى قرار دارند.

 «رافائل گروسى»، مدیر کل آژانس بین المللى 
انرژى اتمى بار دیگر به تکرار ادعاها علیه ایران 
پرداخت. طبــق گزارش خبرگزارى فرانســه، 
گروســى مدعى شــده آژانس هیچ تماسى با 
دولت جدید ایران براى گفتگــو درباره برخى 
مســائل مربوط بــه برنامه هســته اى ایران 
نداشته و این مسئله را «حیرت انگیز» توصیف 

کرده است.
خبرگزارى فرانســه نوشــته رافائل گروسى 
انتظار داشــته قبل از نشســت آتى شــوراى 
حکام آژانس که از 22 نوامبر (اول آذرماه) آغاز 
مى شود به ایران سفر کرده و با مقام هاى ایران 

دیدار کند.
گروسى در ماه ســپتامبر به ایران سفر کرد و به 
توافقاتى براى دسترســى به برخى تجهیزات 

آژانس اتمى در تأسیسات هسته اى ایران دست 
پیدا کرد. با وجود این، او امیدوار بود که بتواند با 
دولت ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور جدید ایران 

نیز تعامالتى داشته باشد.
وى گفت: «من هیچ تماسى با این دولت که از 
پنج ماه پیش مستقر شــده است نداشته ام.» او 
مدعى شد تنها مورد استثنا، «گفتگوهاى فنى» 
است که با رئیس  جدید ســازمان انرژى اتمى 

ایران داشته است.
رافائل گروســى مدعى شــد: «این مســئله 
حیرت آور اســت و من به صورت آشــکار به 
آن اشــاره مى کنــد چــون همین مســئله را 
به خودشــان هم مى گویم. فهرســت طویلى 
از مســائلى که باید دربــاره آن صحبت کنیم

 وجود دارند.»

قتل بازیکن تیم ملى بوکس

در موزه خودرو هاى تاریخى ایران که اوایل آبان امسال افتتاح شد عالوه بر 
نمایش مجموعه خودروهاى کالسیک با ارزش خودرویى به چشم مى خورد 
که به سفارش «ویلى برانت»، صدر اعظم وقت آلمان غربى، با همکارى سه 
شرکت خودروساز معروف بنز، پورشه و فولکس واگن در سال 1972 میالدى 

( 1351شمسى) ساخته و به ایران هدیه داده شده است.
آرم این سه شرکت خودروســاز آلمانى عالوه بر روى بدنه بر روى غربیلک 
فرمان این خودرو نیز نصب شــده که تأکید بر همکارى این شــرکت ها در 
ساخت این خودرو است. این خودرو «ام پى وى تهران» نام دارد که برگرفته 
از حروف اختصارى ابتداى نام سه شرکت ســازنده آن به عالوه شهر محل 

سفارش یعنى تهران است.
موتور این خودرو از نوع بنزینى 4 سیلندر ساخت شرکت فولکس واگن است 
که در قسمت عقب و به صورت افقى قرار گرفته است. این موتور به سیستم 

سوخت رسانى انژکتورى مجهز است. گیربکس به کار رفته در این خودرو نیز 
4 سرعته اسپرتوماتیک ساخت شرکت پورشه است. فرم اتاق از نوع اسپرت 
و جنس بدنه 2 تکه آن از فایبر گالس است. کابین از ساختار بسیار محکمى 
تشکیل شــده که راننده را در مقابل ضربه بیرونى محافظت کرده و حتى در 
صورت وقوع تصادف از قسمت جلو ضربه وارده به خودرو توسط یک ضربه 

گیر با قابلیت تغییر شکل جذب مى شود.
این خودرو داراى دو سوئیچ کوتاه (نقره اى) و بلند (طالیى) است و به گونه اى 
طراحى شده که وقتى خودرو با سوئیچ کوتاه روشن مى شود تنها دنده هاى 
1 و 2 خودرو آزاد شده که در این حالت حداکثر سرعت خودرو به 30 کیلومتر 
در ساعت مى رسد اما اگر خودرو با سوئیچ طالیى روشن شود دنده هاى 3و 4 
آن نیز فعال شده و در این حالت مى تواند با حداکثر سرعت که 170 کیلومتر 

است حرکت کند.

خودرویى که فقط یک دستگاه از آن 
در جهان ساخته شده و در تهران است

عضو تیم ملى بوکس کشور در حادثه اى هولناك با ضربات چاقو به قتل رسید.
ساعت 9 شب 19 آبان امســال، درگیرى چند نوجوان مقابل سالن ورزشى کوثر 
شــهر مرند رنگ خون گرفت. در این درگیرى جوان 17 ساله به نام «ابوالفضل 
حبیبى» بر اثر اصابت ضربات چاقو جان خود را از دســت داد. یکى از دوســتان 
ابوالفضل گفت: «ابوالفضل ورزشکار حرفه اى ورزش بوکس بود و در موى تاى 
و کیک بوکس و ام ام اى، به صورت حرفــه اى ورزش مى کرد. مدتى قبل او به 

تیم ملى بوکس دعوت شد و قرار بود ده روز دیگر براى مسابقات به اردوى تیم 
ملى برود.»

شب حادثه ابوالفضل و دوستانش در حال ورزش در سالن کوثر بودند که دو برادر 
با ابوالفضل درگیرى لفظى پیدا مى کنند. گفته مى شود این دو برادر که از دوستان 
ابوالفضل بودند به او گفتــه بودند تو با پارتى بازى به تیم ملى دعوت شــدى و 

درگیرى بر سر همین موضوع رخ داده بود. 
در نهایت درگیرى باال گرفته و منجر به خشونت فیزیکى و قتل ابوالفضل حبیبى 

شد. ابوالفضل حبیبى تک فرزند خانواده بود.
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روز حماسه و ایثار 
ثبت ملى شد

درخواست ثبت ملى روز 25 آبان به عنوان روزحماسه و 
ایثار مردم اصفهان به تصویب رسید. درخواست ثبت ملى 
روز 25 آبان به عنوان روز حماسـه و ایثار مردم اصفهان 
چندین سال توسط شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى 
استان پیگیرى شد که با موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد، 
این مسئله در شوراى فرهنگ عمومى مطرح و در جلسه 
سه شنبه، 18 آبان ماه 1400 به تصویب رسید و  این روز 
مهم در تقویم رسمى کشور به عنوان روز حماسه و ایثار 

اصفهان ثبت شد.

نفوذ سامانه بارش زا 
کارشناس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
از روز سه شـنبه با نفوذ سـامانه اى به اسـتان در مناطق 
غربى بارش برف و باران و در سایر مناطق استان شاهد 
بارش هاى سبک و پراکنده خواهیم بود. از روز یک شنبه 
(امروز) و روز دوشنبه (فردا) هم انباشت آالینده هاى هوا و 
هواى آلوده در مناطق صنعتى و شهر اصفهان وجود دارد. 

عامل قتل خانوادگى 
دستگیر شد

فرماندهى انتظامى آران و بیدگل از دستگیرى عامل قتل 
خانوادگى در یکى از روستاهاى این شهرستان خبر داد. 
فرماندهى انتظامى آران و بیدگل اعالم کرد: شخصى که 
در یکى از روستاهاى این شهرستان اقدام به قتل خانواده 
خود کرده بود با اقدام هاى انجام شده در نهایت در استان 

قم دستگیر شد.

شستشوي مخزن کمشچه
مخزن 1000 مکعبى کمشچه شستشو و گندزدایى شد. 
به گـزارش روابط عمومى آبفاى برخـوار، عملیات فوق 
توسـط نیروهاى بهره بردار و با نظارت مسـئول کنترل 
کیفی آبفا منطقه انجام و در نهایت مخزن آب با محلول 

آب کلرضدعفونی شد.

توسعه شبکه فاضالب 
1200 متر از شـبکه فاضالب در شـهرهاى دولت آباد، 
دستگرد و خورزوق در مهر ماه سال جارى توسعه یافت. 
به گزارش روابط عمومـى آبفاى برخـوار، این عملیات 
با لوله گذارى از جنـس پلی اتیلن به اقطـار 200 و250 

میلیمتر از محل اعتبارات جارى انجام شد.

تشکیل کمیته کنترل سالک 
مدیرکل مدیریـت بحران اسـتاندارى اصفهـان گفت: 
کمیتـه ویـژه کنتـرل و پیگیـرى از بیمارى سـالک در 
شهرسـتان جرقویه تشـکیل مى شـود. منصور شیشـه 
فروش اظهار داشت: در این جلسه قانون مدیریت بحران 
تبیین شد و مسئولیت هر بخش به صورت شفاف اعالم 
شد. وى افزود: قرار است در این کمیته از تجربیات خوب 

دیگر شهرستان ها براى مهار این بیمارى استفاده شود.

چند نفر دوز سوم گرفتند؟
سـخنگوى دانشـگاه علـوم پزشـکى اصفهـان از 
واکسیناسیون ُدز سوم براى حدود 18 هزار نفر در مراکز 
تحت پوشش این دانشگاه خبر داد. پژمان عقدك با اشاره 
به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار 
داشـت: خوشـبختانه با توجه به آمـار ارائه شـده از روند 
شـیوع این بیمـارى در اصفهان شـاهد وضعیت خوبى 

هستیم.

انفجار منزل مسکونى
دو زن و یک مرد بـر اثر انفجار ناشـى از حریق در منزل 
مسـکونى در خیابان اشـراق جنوبى اصفهـان مصدوم 
شـدند. با اعالم این حادثه به سـامانه 115 یک دستگاه 
آمبوالنس به محـل حادثه اعزام شـد و مصدومان را به 
بیمارسـتان امام کاظم (ع) منتقل کرد. این حادثه هیچ 

تلفات جانى نداشته است.

خبر

مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان 
«ترویج فرهنگ وقف»، «احیاى آرامستان هاى محلى» 
و «نرم افزارى شــدن ارائه خدمات به شهروندان» را سه 

رویکرد جدید در این سازمان برشمرد.
على حاجیان اظهار کرد: در حال حاضر آرامســتان ها به 
بیرون از شهر منتقل شده اند و همین امر باعث شده است 
در اطراف خود، آرامگاه افراد رحلت شده را کمتر ببینیم و 
از یاد معاد دور باشــیم؛ در حالى که در روایات معصومین 
علیهم السالم بر حضور در آرامستان ها و یاد مرگ، بسیار 

سفارش شده است.
وى با بیان اینکه در گذشته تاریخى اصفهان، آرامستان ها 

در نزدیکى شهر و دل محالت وجود داشتند و مردم با یاد 
مرگ، بیشتر عجین بودند، افزود: تالش مى کنیم به کمک 
معتمدان محلى و بزرگان مناطق مختلف شهر اصفهان، 

آرامستان هاى محلى و قدیمى را دوباره احیا کنیم.
مدیرعامل سازمان آرامســتان هاى شهردارى اصفهان، 
توسعه نرم افزارى و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان 
را از دیگر برنامه هاى پیش روى این ســازمان برشمرد و 
تصریح کرد: با راه اندازى این نرم افزار، از یک سو شفافیت 
در نرخ و عدالت و قانون محورى در انتخاب قبور، نهادینه 
مى شود و از ســوى دیگر، حضور مردم در بخش ادارى 

سازمان آرامستان ها کاهش مى یابد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با تاکید بر بهبود 
وضعیت استان در آخرین رنگ بندى همه گیرى بیمارى 
کووید-19 گفت: در زمان حاضر هیچ شهرســتان قرمز و 
بسیار پرخطر در استان وجود ندارد و بیشتر آنها در وضعیت 
زرد (خطر متوسط) هستند. پژمان عقدك افزود: شهرستان 
مبارکه از وضعیت قرمز و بسیار پرخطر خارج شده است و 
فقط سه شهرســتان در وضعیت نارنجى(پرخطر) و سایر 

شهرستان ها از جمله اصفهان در وضعیت زرد قرار دارند.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان در زمان حاضر از نظر 
رنگ بندى همه گیرى بیمارى کووید-19 نسبت به یک 
ماه گذشته در وضعیت خوبى قرار دارد، اظهار داشت: میزان 

بســترى بیماران داراى عالئم کرونا در بیمارستان ها نیز 
کاهش یافته و به زیر یکهزار نفر رسیده است.

عقدك گفت: با توجه به کاهش آمار افراد بسترى و مراجعه 
بیماران، بیمارستان هاى اســتان هم اکنون در وضعیت 

خوبى بسر مى برند.
وى یکى از شــاخص هاى مهم در آمار کرونا را نســبت 
ترخیص بیماران به بسترى هاى جدید روزانه اعالم و اضافه 
کرد: در یک ماه اخیر،  تعداد ترخیص بیماران کرونایى از 
بیمارستان نسبت به بسترى هاى جدید روزانه بیشتر شده 
اســت که همین امر به کاهش میزان کل بسترى منجر 

مى شود.

فقط 3 شهرستان اصفهان 
نارنجى هستند

آرامستان هاى محلى در 
اصفهان احیا مى شوند

رئیس مجمع نمایندگان شهرســتان اصفهان پیرامون 
نتایج سفر وزیر نیرو به اســتان اصفهان گفت: قرار شد 
با مدیریت استاندار کمیته اى متشکل از آب بران، صنف 
کشــاورزان، جهاد کشــاورزى و آب منطقه اى و همه 
کســانى که از رودخانه زاینده رود به طور قانونى بهره 
بردارى مى کنند تشکیل شده و جمع بندى هاى فنى تا 
اواخر هفته به وزیر ارائه و تصمیمات الزم از سوى وزیر 

در این خصوص اتخاذ شود.

عباس مقتدایى افزود: مباحث متعددى در این جلســه 
مطرح شد و با توجه به سفر اســتانى وزیر و بازدیدهاى 
مختلف که از صبح جمعــه تا غروب انجام شــده بود 
جمع بندى الزم صورت گرفت و قرار شــد وزیر یکى از 
معاونان خودش را که متخصص و امین باشند به عنوان 

معین براى زاینده رود انتخاب کند.
مقتدایى تصریح کرد: مقرر شــد تا مشکالت مدیریت 
مرتفع شود و عالوه بر این قرار شد با مدیریت استاندار 

کمیته اى متشــکل از آب بران، صنف کشاورزى، جهاد 
کشاورزى و آب منطقه اى و همه کسانى که از رودخانه 
زاینده رود به طور قانونى بهره بردارى مى کنند تشکیل 
شود و جمع بندى هاى فنى براى بازگشایى آب و کیفیت 
یا نحوه آن برنامه ریزى شده و اواسط یا اواخر هفته اى 
که در آن هســتیم در محــل وزارت نیــرو جمع بندى 
صورت بگیرد تا تصمیمات الزم از ســوى وزیر اتخاذ

 شود.

معاون اسبق وزارت نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به سفر 
وزیر نیرو به اصفهان به منظور پیگیرى مشکالت ناشى از 
بحران آب در این استان گفت: در طول یک دهه گذشته، 
وزرا و روساى جمهور بسیارى به منظور پیگیرى بحران 
آب اصفهان به این استان سفر کردند، اما هیچ یک از این 
سفرها منتهى به حل مسئله اصلى استان اصفهان یعنى 

کم آبى نشده است.
رسول زرگرپور با اشاره به دلیل عملى نشدن قول مقامات 
پیرامون احیــاى رودخانه زاینده رود و حل مســئله آب 
اصفهان افزود: مسئله این است که مقامات رده باال در هر 
دولت تا کنون عزم الزم و تصمیم قطعى براى مشکالت 

حوضه آبریز زاینده رود را نداشته اند.
زرگرپور با اشــاره به این که راهکارهاى حل مسئله آب 
حوضه آبریز زاینده رود در قالب قوانین و مقررات کشور 
وجود دارد، گفت: تنها امر مغفول در مســئله حل بحران 

آب حوضه آبریز زاینده رو بى توجهى نسبت به قوانینى 
است که در حال حاضر در باالترین سطح کشور تصویب 

شده اند، اما اجرا نمى شوند.
معاون اسبق وزارت نیرو در امور آب و آبفا گفت: مصوبه 
9 ماده اى حوضه آبریز زاینده رود در سال 1392 با نگرش 
احیاى تاالب گاوخونى در باالترین سطح یعنى در شوراى 

عالى آب کشــور تصویب شــده و این مصوبه مى تواند 
مشکالت آبى شکل گرفته در این منطقه را حل کند.

اســتاندار ســابق اصفهان در بیان اینکه اجراى مصوبه 
9 ماده اى حوضه آبریز زاینده رود در بازه زمانى 5 ســاله 
مشــکالت آب این منطقه را درمان خواهد کرد، ادامه 
داد: حل مسئله آب حوضه آبریز زاینده رود نیاز به راهکار 
محیرالعقول ندارد و تنها با اجراى قانون شوراى عالى آب 

مى شود مشکالت را حل کرد.
معاون اسبق وزارت نیرو در امور آب و آبفا در تشریح این 
مسئله که اجراى مصوبه 9 ماده اى حوضه آبریز زاینده رود 
نیازمند ورود چندین وزیر اســت، اما وزیر نیرو مى تواند 
هماهنگى این مسئله را برعهده بگیرد، گفت: در 1 دهه 
گذشته گفتاردرمانى و قول درمانى مسئوالن در عالى ترین 
سطح تجربه شده و حناى این مسائل دیگر براى مردم 

رنگى ندارد.

مدیرعامل ســازمان زیباســازى شــهردارى اصفهان از 
فضاسازى گلستان شــهدا و آذین بندى با نمادهاى دفاع 
مقدس و نصب نماد دائمى 25 آبان به یاد 370 شهید تشییع 

شده در این روز، در شهر اصفهان خبر داد.
 25 آبان سال 1361 روزى بود که همزمان پیکر 370 شهید 
عملیات محرم بر دوش مردم شــهیدپرور اصفهان تشییع 
شد. در عملیات محرم 750 شهید مظلوم و حماسه آفرین 
متعلق به اصفهان بود که فقط در یک روز 370 نفرشان در 
این شهر تشییع و خاکسپارى و بقیه به دیگر شهرستان هاى 

استان منتقل شدند.
حسن موذنى گفت: محیط گلزار شهداى شهر اصفهان و 
قطعه شــهداى عملیات محرم نیز با استفاده از المان هاى 
دفاع مقدس به مناسبت روز حماسه و ایثار مردم اصفهان 

فضاسازى مى شود.
وى همچنین به آذین بندى چهارراه 25 آبان با استفاده از 

المان هاى سربند اشاره و اضافه کرد: دیوارنگاره جهان نما 
نیز با شعار 370 رود بى پایان نصب مى شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان با بیان 
اینکه پرچم هایى با موضوع 25 آبان در مناطق 15 گانه شهر 
نصب خواهد شد عنوان کرد: میدان نقش جهان و مسیرهاى 
منتهى به آن نیز با المان هاى موقت به مناســبت این روز 

فضاسازى مى شود.
وى درباره نماد 25 آبان نیز تصریح کرد: این نماد از جنس 
آهن است و به سبک انتزاعى شامل 370 المان ستونى که 
به سمت آسمان حرکت مى کنند طراحى شده است. موذنى 
اظهارداشت: ابعاد این اثر شهرى به طول و عرض 3 متر و 

ارتفاع پنج متر است.
وى گفت: این نماد دائمى توســط منطقه 8 شــهردارى 
اصفهان و با طراحى و نظارت سازمان زیباسازى ساخته شده 

و همزمان با 25 آبان ماه در این منطقه نصب خواهد شد.

در سفر یکروزه وزیر نیرو به اصفهان، طنین آب از هر کران 
به گوش مى رسید، از غمنامه ِسُترگ زنده رود تا اندوه دل 
تفته کشاورزان دست به دست هم داد تا بار دیگر دولتمردان 
با کوله باِرى از شنیدن رنج هاى مردم و در بیم و امیِد چاره 

اندیشى ها، به پایتخت بازگردند.
به گزارش «ایرنا»، على اکبــر محرابیان، صبح روز جمعه 
به منظور بررسى مسائل و مشــکالت حوضه زاینده رود 

وارد اصفهان شد.
دیدار و گفتگو با شمارى از نمایندگان کشاورزان در روستاى 
"َوجاره" از توابع منطقه "براآن شمالى"، دیدار با کشاورزان 
شرق و غرب اســتان در شهرســتان ورزنه و فالورجان و 
بازدید از تاالب گاوخونى و مسیر زاینده رود و   دشت برخوار 

از مهمترین برنامه هاى سفر محرابیان در اصفهان بود.
بدون تعارف، آب فصِل خزانرنگ سفر وزیر نیرو به اصفهان 
بود و هر لحظه صداى رنجور دریــغ قطرات آن از زمین و 
آســمان در گوش زمان مى پیچید، واقعیتى هولناك که 
مرور رخدادها و حاشیه هاى حضور محرابیان در اصفهان، 

گوشه اى از آن را ترسیم کرد.
محرابیان، در بدو ورود به اصفهان پاى درددل کشاورزان 
نشست؛ آنها که سال هاست پاى پیشه و رزق و روزیشان در 
نبود آب مى لنگد. جارى سازى زاینده رود و اجراى قانون 
مصوبات 9 ماده اى، اصلى ترین خواسته این صنف بود. وزیر 
نیرو، فعال شدن طرح هاى آبى تعطیل شده در حوضه آبى 
زاینده رود را گام بزرگ دولتمردان براى رفع این چالش ها 
عنوان کرد. محرابیان افزود: پیــش از این، حتى در 2 ماه 
گذشته، برخى از پروژه هاى آبى تعطیل شده دوباره مورد 

پیگیرى قرار گرفت.
وى با اشاره به اینکه توزیع آب باید بر مبناى عدالت باشد، 
ادامه داد: در حوضه زاینده رود پروژه هاى متعددى داشتیم 
که اگر به وقتش اجرا مى شــد اینک شاهد این میزان رنج 

کشاورزان و مردم نبودیم.
وزیر نیرو در بازدید از تبعات بحران فرونشســت در دشت 
برخوار اصفهان نیز گفت : علت اصلى فرونشست زمین و 
بى آبى در اصفهان، رعایت نکردن الگوى کشت و جابه جا 

شدن سهم آب است.
 وى با بیان اینکه 90 درصد از آب کشور در بخش کشاورزى  
مصرف مى شود، افزود: باید منطقه به منطقه، روش هاى 
آبیارى را بر اســاس محیط هاى کشت کشاورزى اصالح 

کنیم.
در حالى که وزیر نیرو براى دیدار و گفتگو با کشــاورزان  

در ورزنه و فوالدشــهر مســتقر بود، در قلب نصف جهان 
یعنى درست بر بستر خشــک زاینده رود، شمارى از مردم 
اصفهان، مطالبه دیرین خود یعنــى احیاى این رودخانه را 

خواستار شدند.
این تجمع آرام سرشار از ناگفته هاى مردمى بود که تراژدى 
تماشاى هر روزه زنده رود بى رمق برایشان جانکاه شده است، 
شهروندانى که با سر دادن شعار «همشهرى گرامى، باور 
نکن بى آبى» در انبوه دالیلى که براى نابودى اکوسیستم 
زنده رود بیان مى شــود، به دنبال قرن ها اصالت و شکوه 

اصفهان مى گردند.

وزیر نیرو در ساعات پایانى سفر خود به اصفهان در گفتگو 
با خبرنگاران اعالم  کرد: طرح هاى نیمه تمام انتقال آب، از 
میزان ورودى به حوضه آبریز زاینده رود در سال هاى اخیر 
کاسته اســت و باید در تخصیص منابع آب در این حوضه 

بازنگرى شود.
محرابیان افزود: بارگذارى زیاد روى این حوضه نیز موجب 
بروز بحران آبى شده که بازنگرى در تخصیص ها و اعمال 

روش هاى دیگر براى افزایش ورودى آب الزم است.
وى رکــود در پروژه هاى آب را جــزو دغدغه هاى وزارت 
نیرو دانســت و گفت: برخى از این پروژه ها 10 سال است 

که متوقف  شــده که آغاز عملیات آنها براى رفع نیازهاى 
مردم ضروریست.

وزیر نیرو  سال آبى گذشته را بسیار خشک و بى سابقه در 50 
سال گذشته برآورد کرد و گفت: پیش بینى سال آبى بهترى 
را براى امسال داریم که بارندگى هاى آبان هم در برخى از 

مناطق وضعیت خوبى داشته است.
وزیر نیرو در ادامه سفر خود با حضور در جلسه «سازگارى با 
کم آبى»، از واگذارى مدیریت استانى آب در اصفهان خبر 
داد. محرابیان  در این زمینه تمام مسئوالن و مدیران استان 
اصفهان را مکلف کرد که طبق نظر استاندار عمل کنند. وى 

گفت: سازوکارى براى مدیریت استانى آب پیشنهاد بدهید 
تا همان را به اجرا بگذاریم.

وزیر نیرو، زمان بازگشایى زاینده رود براى کشت پاییزه را 
مشروط به رسیدن ذخیره سد به 320 تا 350 میلیون متر 
مکعب عنوان کرد که کشاورزان با این طرح مخالفت کردند.

محرابیان افزود: ما مصوبات را روى میز مى گذاریم و مورد 
بررسى و بازنگرى مجدد قرار مى دهیم تا آنچه قانون بوده 

را اجرا و آنچه مانع اجراست، رفع کنیم.
وى با انتقاد از نبود اقدام موثر براى ســاماندهى زاینده رود 
خاطرنشان کرد: نمى خواهیم عملکرد دولت هاى گذشته 
را زیر ســوال ببریم اما اگر هم کار جزیى انجام شده است، 
شاهد خرابکارى هاى بسیارى هم بوده ایم، بنابراین حفظ 
بستر آب در دســتور قرار گرفته که نیازمند اتخاذ سازوکار 
جدید است که این کار نیز تنها در ســایه مشارکت مردم 

عملى خواهد شد.
وزیر نیرو در جلسه "سازگارى با کم آبى اصفهان" نیز تصریح 
کرد: وزارت نیرو خــود را متعهد به پرداخت حقابه ها طبق 

قوانین جارى کشور مى داند.
محرابیان، تشکیل کارگروه ملى ستاد احیاى زاینده رود با 
حضور نهادهاى مرتبط را ضرورى دانست و افزود: مشکالت 
آب در اصفهان ثمره چند دهه بى برنامگى و بارگذارى هاى 
بیجا و بر اســاس بلند پروازى هاى غیرواقعى بوده است 
بنابراین نمى توان انتظار داشت که این چالش نیز بسرعت 

برطرف شود.
وى تصریح کرد: قرار نیست تخصیص هاى نادرست آب 
به صنایع ادامه یابد بلکه پســاب و آب هــاى نامتعارف را 

جایگزین منایع حیاتى در واحدهاى صنعتى خواهیم کرد.
محرابیان افزود: پاى اجراى عدالت در بخش آب که چالش 
مشترك 5 تا 10 استان است ایستاده ام، اگر تخلفى صورت 
گرفته باشد رفع مى کنیم و تمام صاحبان حقابه را به حق 
قانونى خود مى رسانیم که البته امکان دارد شاهد هجمه اى 

هم باشیم که برایمان اهمیتى ندارد.
وزیر نیرو ادامه داد: یکى از معاونان ارشد خود را براى رفع 
مشکالت آبى استان تعیین خواهم کرد که بر همه فرایندها 
از مبدا تا مقصد نظارت دقیق داشته باشد چرا که براى کشف 
و برخورد با قصور یا تخلف، نیازمنــد فردى متخصص و 

امین هستیم.
وزیر نیرو که کوله بار ســنگین مطالبــات مردم اصفهان 
را به ســوغات مى بَرد،  براى بررسى سایر مسائل حوضه 

زاینده رود، به  استان چهارمحال و بختیارى هم سفر کرد.

یک روز با على اکبر محرابیان  در اصفهان

همه اصفهان از وزیر نیرو
 آب مى خواست

گزارش آبى به وزیر نیرو تا پایان هفته اصفهان رنگ حماسه و ایثار مى گیرد

 گزارش کودك و همسرآزارى در صدر تماس با اورژانس

مقامات رده باال عزم حل مشکالت زاینده رود را نداشته اند 

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان گفت: 
گزارش کودك و همســر آزارى در صــدر تماس مردم 

اصفهان با اورژانس اجتماعى قرار گرفته است.
عبدالرضا اسماعیلى معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى 
اســتان اصفهان  گفت: به علت شــیوع کرونا و کاهش 

آســتانه تحمل مردم میزان فعالیت این نهاد اجتماعى 
افزایش داشته است.

   او گفــت: در حــوزه کــودك آزارى، همســر آزارى و 
خشــونت هاى خانگى خدمات به صــورت تخصصى 

ارائه شده است.

  معاون اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان اصفهان 
کودك آزارى، همسر آزارى، افکار خودکشى و اختالالت 
حاد خانوادگى را از مهم ترین و بیشترین میزان تماس هاى 

مردم با اورژانس اجتماعى در استان اصفهان بیان کرد.
  اسماعیلى با اشــاره به تاثیرات فراوان کرونا بر وضعیت 

روحى و روانى جامعــه، تصریح کرد: اطالع رســانى و 
آگاه ســازى مردم با ارائه خدمات تخصصــى این نهاد 
اجتماعى در کاهش نابســمانى و ایجــاد آرامش نقش 

داشته است.
  او درباره فعالیت واحــد اورژانس اجتماعى در اســتان 

اصفهان، گفــت: مرکز فوریت اجتماعــى در اصفهان، 
بهارستان، کاشان، آران و بیدگل، شاهین شهر، مبارکه، 
شهرضا، خمینى شهر، زرین شهر، فوالدشهر، نجف آباد، 
اردســتان، نایین، فریدون شــهر، گلپایگان، فالورجان 

وتیران راه اندازى شده است.
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رضا توکلى بازیگر سینما و تلویزیون شامگاه  بیســتم آبان 1400 مهمان بخش نوستالژى 
«سریالیست» با اجراى پدرام کریمى بود. بخشــى که به سریال «زیرزمین» به کارگردانى 
علیرضا اختصاص داشت که در ماه رمضان سال 1385 روى آنتن شبکه سه سیما رفته است.

توکلى که در سریال «زیرزمین» ایفاگر نقش «اســدى» بود، گفت: گویا بازیگران دیگرى 
هم براى ایفاى نقش «اسدى» نامزد بودند که از بین آنها فقط نام آقاى داریوش مودبیان در 
خاطرم مانده است. سریال «زیرزمین» از مجموعه هاى پرمخاطب آن سال شد و فکر مى کنم 

باالى 95 درصد مخاطب داشت.
توکلى با یادى از زنده یاد فتحعلى اویسى که هم بازى او در سریال «زیرزمین» بود، از عوامل 
«سریالیست» که بخش هایى از بازى او و مرحوم اویسى را پخش کردند نیز تقدیر کرد. وى در 
همین زمینه عنوان کرد: من در این پروژه، شاگردى آقاى اویسى را کردم و برایم افتخار بود. در 
سکانسى قرار بود  مرحوم اویسى یک سیلى به  صورت من بزند. ایشان به من گفت رضا اصًال 
نگران نباش، من طورى این کار را مى کنم که اصًال برخوردى پیش نیاید؛ تو فقط بالفاصله 
واکنش نشان بده و سرت را بچرخان. همینطور هم شد و ایشان به قدرى استادنه این سیلى 

را زد که هم طبیعى و محکم بود و هم براى من مشکلى پیش نیامد.
این بازیگر در ادامه گفت: در کارهاى بعدى هر وقت چنین ســکانس هایى داشــتیم من به 
همکاران و بازیگران جوان مى گفتم که باید از آقاى اویســى یاد بگیریم که واقعا یک َچک 

(سیلى) فنى و خاص به من زدند.
 وى افزود: عالوه بر زنده یاد اویســى همه بازیگران این مجموعه مثل ابوالفضل پورعرب، 
صدرالدین حجازى، ســروش صحت، مهتاج نجومى و عوامل فنى پشت دوربین یک گروه 
همدل و بامعرفت بودند. آنها شرایطى را براى بازیگر فراهم مى کردند که بازى او با کیفیت 

باال دیده شود؛ براى یک بازیگر چه چیزى از این بهتر است؟  
توکلى اظهار کرد: خاطرم هست در یکى از سکانس ها پلیس دنبال من بود و من باید با کیسه 
پول سرقتى روى دیوار یک خانه قدیمى مى پریدم و از یک سمت دیوار به سمت دیگر مى رفتم. 
آن خانه در یکى از محالت قدیمى پامنار بود و دیوار بسیار بلندى داشت.  من وقتى روى تیغه 
دیوار رفتم، اصًال متوجه ارتفاع آن نبودم. از آن مهم تر حواسم به یک تیرك چوبى که از دیوار 

بیرون زده بود هم نبود. در حالى که قبل از برداشت اصلى چند بارى هم تمرین کرده بودیم.
وى افزود: موقع راه رفتن، یک باره تنه ام به این تیرك چوبى خورد و نزدیک بود که از ارتفاع 
بسیار باالیى به پایین پرت شوم. اگر این اتفاق مى افتاد واقعاً بعید بود زنده بمانم و به قول یکى 

از دوستان این سریال یک شهید مى داد و شاید معروف تر هم مى شد (با خنده).
توکلى در پاسخ به این پرســش مجرى برنامه که از او پرسید اگر «زیرزمین» اکنون ساخته 
شود، کدام کارگردان و چه بازیگرانى براى آن مناسب هســتند نیز گفت: اتفاقًا من طرحى 

را پیش آقــاى افخمى بردم که بر مبناى آن داســتان در فصل دوم هم ادامــه پیدا کند، اما 
او به شــدت مخالف بود و گفــت: ”هرگز چنیــن کارى نمى کنم.“ خالقیــت و ذوق آقاى 
افخمى بســیار باال است و مى دانســت که اگر فصل دوم «زیرزمین» را بســازیم به اندازه 
فصل اول موفق نخواهد شــد و این اتفاق براى بسیارى از ســریال هاى چندفصلى ما هم 
رخ داده؛ اگر «زیرزمین» و «او یک فرشــته بــود» هنوز در خاطر مخاطبان ماندگار شــده

 به همین خاطر است.

رضا توکلى از سریالى مى گوید که ماه رمضان سال 1385پر مخاطب بود

 چرا فصل دوم «زیرزمین» ساخته نشد؟
فیلم نیکى کریمى
 از سوم آذر مى آید

گالب آدینه چگونه از 
«آبجى» سر درآورد

«قهرمان» فرهادى 
تجربه«انگل» را تکرار مى کند؟ 

فیلم سینمایى «آتاباى» از 3 آذرماه اکران خود را 
در سینماهاى سراسر کشور آغاز خواهد کرد.

«آتاباى» جدیدترین ساخته «نیکى کریمى» که 
در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر نامزد سیمرغ 
پنج رشــته و فیلم برگزیده منتقدان ماهنامه فیلم 
شــده، به تازگى در اولین حضور بین المللى خود 
در  رقابت اسیا پاسیفیک حضور داشت  و در بخش 

مسابقه جشنواره کمبریج به رقابت مى پردازد. 
گروه بازیگران فیلم را هادى حجازى فر، ســحر 
دولتشاهى، جواد عزتى، دانیال نوروش، یوسفعلى 
دریادل، مه لقا مى نــوش، معصومــه ربانى نیا و 

میرمجید حسینى تشکیل مى دهند.

گالب آدینه مى گوید زمانى که فیلمنامه «آبجى» 
را خوانده، متوجه شده است که با کارى بسیار خوب 
روبه روست. او یادآور مى شود خواهرى هم دارد که 
در اثر ضایعه اى در کودکى، اصطالحا عقب مانده 
ذهنى است و براى همین تجربه زیستن در فضاى 

این فیلم را داشته است.
فیلم «آبجى» به کارگردانى مرجان اشرفى زاده و 
بازى گالب آدینه، این روزها روى پرده سینماهاى 

گروه هنر و تجربه است.
گالب آدینه دربــاره چگونگى آشــنایى خود با 
مرجان اشرفى زاده کارگردان و حضور در این فیلم 
سینمایى گفت: خانم مرجان اشرفى زاده فیلمنامه 
را برایم فرســتاد و زمانى که آن را خواندم، متوجه 
شدم با فیلمنامه بسیار خوبى روبه رو هستم همین 
موضوع انگیزه اى برایم ایجاد کرد که پیشــنهاد 

بازى در «آبجى» را بپذیرم.
بازیگر «آبجــى» ادامه داد: از ســوى دیگر من 
خواهرى داشــتم که در اثر ضایعه اى در کودکى 
اصطالحا عقب مانده ذهنى بود پس با تمام آنچه 
که در فیلمنامه «آبجى» آمده بود، آشنا بودم چراکه 
تجربه هایى در این زمینه داشــتم و حتى توانستم 
تجربه هایم را به مرجان اشرفى زاده نیز منتقل کنم.

آدینه با اشــاره به اینکه در اولین قرار مالقات با 
مرجان اشرفى زاده خواهرش را نیز همراه خود برده 
بوده است، مطرح کرد: زمانى که همراه با خواهرم 
وارد دفتر این کارگردان شــدیم و او را دیدیم، به 
ایشان گفتم: «سالم خانم اشــرفى زاده این هم 
آبجى من». به یاد دارم خانم مرجان اشرفى زاده هم 
تعجب کرد و به نوعى شگفت زده شد که چگونه 
آن قدر همه مــوارد با هم یکدســت و هماهنگ 
شــده بود و پیش مى رفت حتى باید بگویم 
شاید نام فیلم نیز از همین قرار مالقات 

انتخاب شد.
این بازیگر پیشکسوت با بیان این که 
خواهرش را مدتى است که از دست 
داده، یادآور شد: هر زمان 
صحبــت از «آبجى» 
مى شــد، خواهــرم 
مى گفــت من نقش 
«آبجــى» را ایفــا 
مى کنم که قسمت 

نشد.
آدینه با اشــاره به 
این که بســیارى از 
جزییات داســتان 
فیلمنامــه  در 
نوشته شده بود، 
درباره تعامل با 
کارگردان براى 
نقش  ایفــاى 
خود عنوان کرد: 
«طبق تجربه اى که 
من داشــتم جزییاتى را به 
کارگردان منتقل مى کردم 
و در تعامــل با هــم از آن 

استفاده مى کردیم.»

با 10 تایى شدن نامزدهاى بخش بهترین فیلم اسکار، 
امکان اینکه فیلم «قهرمان» بتواند در این بخش راه یابد 

و حتى برنده شود نیز وجود دارد.
فیلم هاى راه یافته به اســکار از ســوى کشــورهاى 
غیرانگلیســى زبان همواره در بخش بهترین فیلم بین 
الملل جا دارد اما همین فیلم ها به واسطه پخش جهانى 
خود مى توانند براى حضور در بخش هایى مانند بهترین 

فیلمنامه یا فیلم نیز حضور داشته باشند.
فرهادى با فیلم «جدایى نادر از ســیمین» نیز توانست 
در ســال 2012 نه فقط در بخش بیــن الملل بلکه در 
بخش بهترین فیلمنامه نیز نامزد شــود. بدون شــک 
پخش این فیلم که توسط «سونى پیکچرز» بود در این 
جایزه بى تأثیر نبود. امسال نیز پخش جهانى این فیلم بر 
عهده کمپانى «آمازون» به عنــوان یکى از معتبرترین 
پخش هاى جهانى است که براى نامزدى فیلم فرهادى 
در اســکار راه را هموارتر کرده اســت. البته فرهادى با 
فیلم هایش بدون شــک دیگر موانع اولیه براى حضور 
در اســکار را ندارند اما پخش جهانى فیلم «قهرمان» 
نیز کمک شایانى براى نامزدى این فیلم در اسکار بین 

الملل دارد.
بنابراین امســال احتمال اینکه فیلم «قهرمان» بتواند 
غیر از بخش بین الملل در بخش هایــى مانند بهترین 
فیلمنامه و بهترین فیلم نامزد شود باال رفته است. البته 
قدرت، جذابیت، خالقیت و زیبایى شناسى خود فیلم نیز 
براى اینکه بتواند جایزه اصلى اســکار را از آن خود کند 
اهمیت بسیارى دارد. فیلم «انگل» که در اسکار 2020 
نیز برنده جوایز متعددى مانند بهترین فیلم اصلى و بین 
الملل شــد پخش جهانى معروفى در میان دفاتر پخش 
جهانى ندارد و نهایتًا براى فیلم هاى خود کشور «کره» 

برند مهمى است.
موفقیت «انگل» در آن ســال یکى از پدیده هاى تاریخ 
اسکار بود. در نود و دومین جایزه اسکار، فیلم هاى خاص 
و جریان ســازى مانند «جوکر»، «روزى روزگارى در 
هالیوود»، «مرد ایرلندى»، «1917»، «زنان کوچک» 
و «فورد در برابر فرارى» نامزد بودند که نام هاى مهمى 
مانند اسکورسیزى، تاد فیلیپس، کوئنتین تارانتینو و... را 
به همراه خود یدك مى کشید اما در اوج تعجب چهره اى 
از کره جنوبى به نام «بونگ جون-هو» توانست با یک 
خیز بلند از اســکار بهترین فیلم بین الملل به اســکار 
بهترین فیلمنامه غیراقتباســى، بهتریــن کارگردانى و 

بهترین فیلم اسکار راه پیدا کند.
براى همین با جمع بندى این دو محــور باید گفت که 
مهمترین نکته براى راه یابى به فهرســت اصلى اسکار  
و البته برنده شــدن توانایى فیلم بــراى رقابت با دیگر 

رقبا است. 
امسال بدون شک فیلم هاى مهم براى حضور در بهترین 
شاخه اسکار وجود دارد. از «تل ماسه» و «زمانى براى 
مردن نیســت» گرفته تا دو فیلم از «ریدلى اســکات» 
بنام هاى «خانــه گوچى» و «آخریــن دوئل» که همه 
اینها نشان داده اند در اسکار موفقیت هاى بسیار زیادى 
داشته اند. براى همین در صورت حتى راه یابى «قهرمان» 
به این جمع باید گفت که فیلم فرهادى یکى از فیلم هاى 
قوى در سال هاى اخیر اســت که امکان راه یابى به این 
بخش را براى اولین بار در تاریخ ســینماى ایران داشته 

است.
 نامزدهاى نهایى اسکار 2022 روز 8 فوریه 2022 (19 
بهمن ماه) معرفى مى شوند و مراسم اسکار نیز 27 مارس 

2022 (7 فروردین) برگزار خواهد شد.

مین» ساخته نشد؟

فیلمبردارى فیلم «کوله پشــتى» ریدلى اسکات که داســتان زندگى ناپلئون 
بناپارت را روایت مى کند، از ماه ژانویه آینده آغاز مى شود.

به گفته یکى از منابع نزدیــک به پروژه، فیلم زندگى ناپلئون ســکانس هاى 
نبرد متنوعى را در خــود جاى خواهد داد و قرار اســت فیلمبردارى فیلم نیز در 

آکسفوردشر انگلستان انجام شود.
همین منبع فیلم «کوله پشتى» ریدلى اسکات را اثرى عظیم و بزرگتر از فیلم 

«1917» سم مندس توصیف کرد.
در فیلم «کوله پشتى» قرار اســت واکین فینیکس در نقش ناپلئون بناپارت و 

جودى کومر نیز در نقش جوزفین ظاهر مى شود.

«کریستوفر واکن» در آخرین قسمت از سریال کمدى «قانون شکنان» یا «یاغى ها» 
یکى از نقاشى هاى دیوارى «بنکسى» را در شهر بریستول انگلیس رنگ کرد و از بین برد.

«قانون شکنان» یا «یاغى ها» سریالى شش قسمتى اســت که آخرین قسمت آن 10 
نوامبر از شــبکه بى بى ســى روى آنتن رفت. لحظه عجیب این ســریال جایى بود که 
بازیگر سرشناس آمریکایى بر اساس فیلمنامه ســازندگان، نقاشى دیوارى «بنکسى» 
را در شهر بریستول به گونه اى رنگ کرد که دیگر نشــانى از آن باقى نماند. سازندگان 
«قانون شکنان» گفته اند «بنکسى» این نقاشى را به شکل ویژه براى سریال کشیده و 

پیش تر هم مى دانسته قرار است نابود شود.
در نقاشى دیوار مشــهورترین و گمنام ترین هنرمند خیابانى دنیا، موشى بزرگ به چشم 
مى خورد که روى یک اسپرى ایستاده و یک اسپرى دیگر هم در دست دارد. باالى سر 
موش هم نام «بنکسى» با رنگ نارنجى نوشته شده است تا تاکیدى باشد بر اینکه این 

نقاشى دیوارى کار کسى نیست جز این هنرمند اهل بریستول. واکن در «قانون شکنان» 
نقش یک خالفکار را بازى مى کند که باید خدمات اجتماعى ارائه دهد و بخشى از کار او 

پاك کردن نقاشى ها از روى دیوارهاى شهر است.
یکى از سخنگویان سریال اعالم کرد این نقاشى دیوارى کار اختصاصى «بنکسى» براى 
«قانون شکنان» بوده و ستاره آمریکایى هالیوود در قسمت آخر سریال روى آن را با رنگ 

مى پوشاند و نقاشى را از بین مى برد. 
«بنکسى» با وجود گمنام بودن از گران ترین هنرمندان نقاشى امروز دنیاست و کارهایش 
در حراجى هاى مهم گوشــه و کنار جهان به قیمت هاى گزاف خرید و فروش مى شود. 
همین چند وقت پیش یکى از نقاشى هاى بنکسى موسوم به «عشق در زباله دان است» 
که نیم آن رشته رشته شده است در حراجى ساثبیز لندن بیش از 18 میلیون پوند چکش 

خورد.

بالیى که ستاره هالیوودى سر نقاشى «بنکسى» آورد

فیلمبردارى «ناپلئون»  
ماه ژانویه آغاز مى شود

یک بازیگر تلویزیون گفت: سروش صحت با وجود 
اینکه بامن و آثارم آشناست، اما تاکنون نشده که 
براى گفت وگو در برنامــه کتاب باز با من تماس 
داشته باشــد و یا حتى در ارتباط با کتاب هایم 

نقدى به میان آورد.
رضا فیاضى پیرامــون آخرین فعالیت هاى 
خــود گفت: چنــدى پیش پویشــى را در 
راســتاى حمایت از آثار نویسندگان ایرانى 
با شعار ایرانى کتاب ایرانى بخوان را راه اندازى 
کردم تا به واســطه آن بتوانم به نوبه خود جریان نقد 
ادبیات را که تاثیر بســزایى در قلم نویسندگان ایرانى 
خواهد داشت گوشزد کنم همچنین یادآور شوم ما در 
زمینه نگارش کتاب آثار فاخر بسیارى از نویسندگان 
ایرانى داریــم که براى دیده و خوانده شــدن نیاز به 
حمایت دارند و در این صورت اســت که نویسندگان 

ترغیب شوند.
وى در همین راستا ابراز کرد: خالقیت هاى بسیارى را 
در عرصه نویســندگى داریم که قلم بزنند همچنین ما 
متاسفانه برنامه اى در راســتاى نقد و بررسى ادبیات به 
ویژه در بحث کتاب و نویسندگان ایرانى نداریم فقط یک 
برنامه با نام کتاب باز از رســانه ملى پخش مى شود که 
سروش صحت اجراى آن را برعهده دارد و جا دارد بگویم 
او با وجود اینکه بامن و آثارم آشناست، اما تاکنون نشده 

که براى گفت وگو در برنامه کتاب باز با من تماس داشته 
باشد و یا حتى در ارتباط با کتاب هایم نقدى به میان آورد.

وى با بیان اینکه در جهت تعالى بخشى به حوزه ادبیات 
و قلم نویسندگان این مرز و بوم مى طلبد برنامه اى را در 
راستاى نقد، بررســى و تفکیک آثار ادبى و نویسندگان 
ایرانى حتى در فضایى تبلیغ گونه داشــته باشیم اظهار 

داشت:
چندى پیش شبکه امید مجموعه داستانى خوش برگ 
با محوریت معرفى کتاب هاى حوزه کودك و نوجوان را 
روى آنتن برد که قصه آن درباره شخصى به نام حکمت 

بود که همراه دختر و نوه هایش رستورانى راه اندازى 
کرده بودند و در آن رســتوران بــه معرفى کتاب 
مى پرداختند در واقع خوش برگ برنامه اى بود که 
به دلیل عدم تبلیغات و اطالع رسانى درست آن 
طور که باید دیده نشد در صورتى که خوشبرگ 

برنامه اى مفید در راســتاى حوزه کودك، 
نوجوان و ادبیات به شمار مى رفت در این 

برنامه قصد داشتم کتاب خود با نام تتو 
من را به نوجوانان معرفى کنم که این 
اتفاق نیفتاد.  قهرمان کتاب من یک 
دختر 14 ساله و نابغه ریاضى بود که 
خانواده سنتى دارد روزى تتو پروانه 

را مى بیند و عاشقش مى شود اما...

رضا فیاضى:

 نمى دانم چرا سروش صحت
 مرا دعوت نکرده است!

جودى کومر نیز در نقش جوزفین ظاهر مى شود.
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مدافع گرجســتانى تیم فوتبال سپاهان در 
مورد اینکه شــاید تصور نمى شد سپاهان 
بعد از ســه برد خــوب، در دربى اصفهان 
مقابل ذوب آهن شکست بخورد، اظهار 
داشت: درست اســت. بازى را باختیم 
و از این بابت ناراحت هســتیم ولى 
نکات خوبى هم داشت. یکسرى 
مسائل حیاتى وجود دارد که باید 
حل و فصل شــوند و روى آنها 
کار کنیم تا مشکالتمان را به 
حداقل برسانیم. ضمن اینکه 
بایــد در مورد چنــد تصمیم 
ضعیف داور نیز صحبت کنم. 
البته نمى خواهم بخاطر باخت او 
را سرزنش کنم و بگویم تقصیر اوست ولى 
واقعیت این اســت که در فوتبال بعضى 
تصمیم هاى نادرست روى نتیجه مسابقه 

تأثیر مى گذارد.
«گئورگى ولسیانى» در پاسخ به اینکه 
پس از گذشــت چهار هفتــه از فصل 
جدید، چه تفاوتى بین تیم امســال و 
سال گذشته مى بیند، گفت: زود است 
که بخواهیم در مورد مقایسه سپاهان 
امسال و سال گذشته صحبت کنیم. ما 
سال گذشــته برخى امتیازات مهم را 
از دست دادیم و همانطور که مى بینید 
امســال هم برابر ذوب آهن این اتفاق 
افتاد. در فوتبــال موفقیت زمانى مى آید 

که قدم درســت را بردارید. اگر در 
زمان طوالنى نتیجه اى 

نگرفتــى به 

این معنى است که قدم هاى اشتباه بر مى دارى، امیدوارم 
امســال قدم هاى درســت برداریم. وى در مورد اینکه 
بسیارى سپاهان را پرمهره ترین و قوى ترین تیم لیگ 
مى دانند و با این شرایط هواداران ممکن است به چیزى 
جز قهرمانى راضى نباشــند، عنوان کرد: تمام تیم هاى 
حاضر در لیگ آنقدر قوى هســتند که بتوانند از ما امتیاز 
بگیرند. همانطور که ذو ب آهن این کار را انجام داد. پس 
راحت نیست. البته ما ویژگى هاى خوبى داریم. دیدگاهى 
که از فوتبال داریم مدرن است که مى تواند کمک کند و 

کلیدى براى موفقیت هاى ما باشد.
ولسیانى در خصوص اینکه ســال هاست در ایران بازى 
مى کند و برخالف بسیارى از بازیکنان خارجى در تمام این 
سال ها ثبات و شرایط خوبى داشته، گفت: تقریبًا هر روز 
روى خودم کار مى کنم. بازى هایم را نگاه مى کنم. آنالیز 
عمیقى از تمام حرکات خودم و اتفاقاتى که از طرف من 
مى افتد انجام مى دهم. اینجا نیستم که فقط پول بگیرم. 
اینجا هستم که به تیمم کمک کنم، خودم را ارتقا بدهم و تا 
آنجا که مى توانم در سطح بهترى قدم بردارم. وى در مورد 
اینکه بازیکنان زیادى از سپاهان به تیم ملى ایران رسیدند 
و آیا حق او نبود در این مدت که براى یک تیم مدعى بازى 
مى کند، به تیم ملى کشورش دعوت شود، اظهار کرد: تا به 
حال در این مورد به صورت عمومى صحبت نکردم ولى 
امروز مى توانم بگویم 100 درصد مطمئنم لیاقتش را دارم 
که حداقل یکبار دعوت شوم و عضوى از تیم ملى کشورم 
باشم. نمى دانم چرا به من هیچ شانسى داده نشده است. 
با عملکردى که در پنج ســال گذشته از لحاظ تکنیکى، 
تاکتیکى شخصیتى و... داشتم فکر مى کنم شایسته این 
بودم حداقل ملى پوش باشم. در صورتى که مدافعینى به 
تیم ملى دعوت شدند که حتى در تیم هایشان بازى هم 
نکردند! حتى مى توانم بگویم سال گذشته بیشتر از 

تمام مدافعان تیم ملى مان گلزنى کردم.

ولسیانى: 

براى مقایسه سپاهاِن امسال با سال گذشته 
زود است

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: براى ما پنالتى اتفاق 
نیافتاد اما نمى دانم داور روى چه منطقى تصمیمش را تغییر داد.

محمد خدابنده لو پس از شکســت یک بر صفر مقابل پیکان در 
دیدار معوقه هفته ســوم لیگ برتر اظهار کرد: بازى درگیرانه اى 
بود و زمین هم شرایط خوبى نداشت. پیکانى ها برتر از ما بودند و 
توانستند برنده شوند. باید بیشتر کار کنیم تا در دیدارهاى بعدى 

موفق باشیم.
وى در خصوص صحنه جنجالى مســابقه و تغییــر نظر داور در 
خصوص پنالتى تیم ذوب آهن، عنوان کرد: آن صحنه پنالتى نبود 
اما نمى دانم چرا داور تصمیمش را برگرداند. آیا در فوتبال ایران 

VAR وجود دارد؟ داور کار درستى انجام داد 

اما روى چه حسابى؟ دلیل و منطق کارش 
چه بود.هافبک ذوب آهن در خصوص زمان 
رسیدن به شــرایط ایده آل توضیح داد: اگر 

برنده مى شــدیم، وضعیتمان فرق مى کرد. 
مهدى تارتار فصل گذشته در پیکان رتبه خوبى کسب کرد 
و امسال هم همین کار را انجام مى دهد. نیاز به زمان داریم 
زیرا چهار هفته سخت داشتیم. مقابل استقالل، سپاهان و 
پیکان که امسال تیم واقعًا خوبى است بازى کردیم. چهار 

پنج هفته دیگر به شرایط ایده آل مى رسیم.

ملى پوش سابق فوتبال ایران از نحوه پایان کارش در 
عرصه ملى گالیه مند است و اعتقاد دارد که مى شد بهتر 

از اینها با او رفتار کرد.
اشــکان دژآگه در مورد رقابت هاى حال 
حاضر تیم ملى توضیــح داد: بازى هاى 
تیم ملــى را صد در صد دنبــال مى کنم؛ 
بازى مقابل لبنان، بازى ســختى بود چون 
بازى مقابل چنین تیم هاى آسان نیست. به 
بچه ها خسته نباشــید مى گویم. خدا را شکر 
خوب جلو مى روند و فکر مى کنم صد در صد با 
این تیم و بازیکنان به جام جهانى صعود مى کنیم. 
وى در مورد جدایى زودهنگام از تیم ملى گفت: من 
جا داشتم که هنوز براى تیم ملى بازى کنم. این انگیزه 
را چند سال پیش داشتم و همیشــه باعث افتخارم بود 
که پیراهن تیم ملى را پوشــیده و براى کشــورم بازى 
کنم. من انتظار بازى خداحافظى نداشــتم و هیچگاه 
این حرف از جانب من مطرح نشــده ولى شاید از سوى 

نفرات دیگرى مطرح شده باشد. بازیکنانى بزرگ تر از 
من بازى خداحافظى نداشتند. ولى انتظار داشتم بعد از 
این همه بازى کردن با جان و دل براى تیم ملى، حداقل 
با یک تلفن این تصمیم را به مــن بگویند. حقیقتش را 
بخواهید از این موضوع کمى دلگیر هستم. ولى بازهم 
مى گویم که خدا را شاکرم که با افتخار 8 سال براى تیم 
ملى بازى کردم. وى افزود: ماشــاء ا... با بازیکنانى که 
در این مدت داشــته ایم و لژیونرهاى موفقى هم داریم 
که همیشه به آنها افتخار مى کنیم، نقطه ضعفى به آن 
صورت نداریم. بچه ها نشان داده اند که در آسیا همیشه 
اولیم و باید سعى کنیم روى این کار کنیم که بچه ها در 
جام جهانى طلسم شکنى کرده و به مرحله بعدى صعود 
کنند. به نظرم این مهمترین کارى است که روى آن باید 

کار کنیم.

کاپیتان سابق ذوب آهن در مورد شرایط این تیم و تصمیم 
خودش براى آینده صحبت کرد.

قاسم حدادى فر در خصوص دیدار ذوب آهن مقابل پیکان 
اظهار داشت: بازى سختى بود و البته من 90 دقیقه را کامل 
ندیدم و دقایقى را از دســت دادم ولى فکر مى کنم بچه ها 
بدشانسى آوردند و مى توانستند نتیجه بهترى بگیرند. وى در 
مورد پنالتى جنجالى بازى گفت: همانطور که گفتم بازى را 
کامل ندیدم و در مورد داورى هم کًال زمان بازى هم عادت 
نداشتم اظهار نظر کنم و اآلن هم این مورد را به کارشناسان 

واگذار مى کنم.
کاپیتان سابق ذوب آهن در مورد ماجراى خداحافظى اش 
از فوتبال توضیح داد: من ابتداى فصل با نظر مثبت آقاى 

تارتار و باشگاه، قراردادم را به عنوان بازیکن امضا کردم و 
به گفته آقاى تارتار و آنچه خودم مى دیدم شــرایط خوبى 
داشتم و در حال رسیدن به آمادگى کامل بودم و حتى آقاى 
تارتار بعد از تمرینات در یــک برنامه تلویزیونى از آمادگى 
من تعریف کردند؛ ولى بعد یکسرى صحبت ها با من شد 
که نتوانستم قبول کنم. گویا این صحبت با بازیکنان دیگر 
در تیم هاى قبلى هم انجام دادند و براى من اسم بردند ولى 
من با توجه به شناختى که از خودم داشتم نتوانستم چنین 
چیزى را قبول کنم و ترجیح دادم در این شــرایط حضور 

نداشته باشم.
حدادى فر در ادامه گفت: من تصمیم داشــتم یک فصل 
دیگر بازى کنم که این اتفاقات رخ داد و بعد از آن از چند تیم 

دیگر پیشنهاد داشتم و محرم نویدکیا هم به من خیلى لطف 
داشت ولى همه من را با لباس سبز ذوب آهن مى شناسند 
و دوست نداشتم من را با لباس تیم دیگرى ببینند و براى 
همین با لباس ذوب آهن در این شرایط خداحافظى کردم. 
خداحافظى من مى توانست در شــرایط بهترى باشد ولى 

قسمت همین بود.
وى در مــورد ادامه فعالیتش در ذوب آهــن تحت عناوین 
دیگر توضیح داد: به من لطف داشتند و هم پیشنهاد حضور 
در کادرفنى مطرح شــد و هم در باشگاه ولى در این شرایط 
حضور نداشــته باشــم بهتر است. اگر 
در بخش هــاى دیگر باشــگاه 
بخواهند در خدمت هستم ولى 

به مجموعه تیم فوتبال در حال حاضر نمى توانم کمکى بکنم.
حدادى فر در مورد بازى خداحافظــى خودش توضیح داد: 
قرار بود در بازى سپاهان براى من بازى خداحافطى برگزار 
شود ولى درست نبود در شرایطى که عضو تیم نیستم این 
اتفاق بیافتد و خواستم در دیدارى که هواداران حضور دارند 
پیش از بازى طى مراســمى خداحافظى کنم که این هم 
لزومى ندارد و اگر به خودم باشــد نمى خواهم برایم بازى 

خداحافظى بگذارند.
کاپیتان ســابق ذوب آهن در مورد اینکه آیا از کادرفنى و 
مسئوالن ذوب آهن ناراحت است یا نه، گفت: من همیشه 
صادقانه حرف مى زنم و واقعًا ناراحتم چون با من صادقانه 

رفتار نشد.

حدادى فر:

نیازى نمى بینم 
برایم 
بازى خداحافظى 
بگذارند

جهانى: 
قرار بود از ذوب بروم 

ولى االن مانده ام 

آن صحنه پنالتى نبود
 اما چرا داور تصمیمش را برگرداند؟

جا داشت بیشتر براى تیم ملى بازى کنم

مهدى تارتار مى گوید که مثل فصل گذشته که با پیکان پنالتى 
تیم او برگردانده شد، این بار هم در ذوب آهن چنین اتفاقى رخ 

داد.
مهدى تارتار پس از بازى با پیکان اظهار داشــت: بازى، بازى 
نزدیکى بود و متاســفانه ما جورى گل خوردیــم که خیلى به 
بازیکنانمان تاکید  کرده بودیم که این اشتباهات را نداشته باشند.
او ادامه داد: پنالتى که پیکان از ما گرفت، صحت و ســقم آن را 
نمى دانم و باید کارشناسى شود ولى خیلى تاکید کرده بودیم که 
در شرایط عادى بازى پیکان سخت مى تواند به ما گل بزند، مگر 

اینکه این اتفاقى که افتاد، رخ بدهد.
ســرمربى ذوب آهن درباره پنالتى هاى این دیدار اضافه کرد: 
یکى از پنالتى ها برگشت و یکى زده شد. شاید VAR در کشور 
ما هست و ما نمى دانیم. این بار دوم اســت که این اتفاق براى 
تیم هایى که من مربى آن هســتم پیش مى آید. سال گذشته 
به اصفهان رفتیم داور یک پنالتى به ســود ما گرفت و برگرداند 
و امروز هم من ذوب آهن هستم و در برابر پیکان این پنالتى باز 

هم به ضرر ما برگردانده شد. پنالتى گرفته شد و کمک داور سر 
جایش رفت و یک دفعه برگشت. امیدوارم که عدالت اجرا شده 
باشد و براى من از همه چیز مهمتر اجراى عدالت است و اینکه 

داور اشتباه نکرده باشد.
او با اشاره به استاندارد نبودن چمن ورزشگاه گفت: بحث من این 
است که آیا این ورزشگاه، اســتانداردهاى الزم براى برگزارى 
مســابقات لیگ برتر دارد؟ این چمن بلند زمین که بارندگى که 
وجود داشــت هم به آن اضافه شده بود. شــاید براى تیمى که 
مى خواهد جمع بازى کند و از اشتباهات حریف استفاده کند خیلى 
مهم نباشد ولى تیمى که مى خواهد ســازندگى کند و موقعیت 
ایجاد کند، در زمین نامســاعد به مشکل مى خورد. ناظرین باید 
خیلى دقت کنند. من از مسئولین سازمان لیگ مى خواهم اجازه 

ندهند در هر ورزشگاهى بازى برگزار شود.
تارتار ادامــه داد: در رختکن ما در وســط راهرویى که بچه ها 
مى خواستند بروند و دست و صورتشان را بشورند و از سرویس ها 
استفاده کنند، آب جمع شده بود. این درست نیست. رختکن ما 

سرد بود و بچه ها همه با کاپشن نشستند و صحبت کردیم. باید 
نظارت بیشتر باشد.

ســرمربى ذوب آهن عنوان کرد: به مجموعه پیکان بخاطر برد 
ارزشمندى که به دست آوردند تبریک مى گویم. مسئولیت باخت 
با خود من است اما متأســفانه قبل از بازى تماس هایى با بعضى 
بازیکنان و کادر ما برقرار شد. من به هیچ وجه مثل خیلى از مربى ها 
نمى گویم بازیکن من کم کارى کرده است. مسئولیت با من است 

ولى تمرکز تیم مقابل را به هم زدن درست نیست.
او در پاسخ به اینکه آیا تماس ها از طرف تیم حریف بود، گفت: 
من اسم نمى برم اما این تماس ها درست نیست. باید در زمین 
مبارزه کنیم. بازیکن من با شــرافت کارش را انجام داده و هیچ 
بحثى در آن نیست و مســئولیت با من است ولى تماس گرفتن 
براى من عجیب است. با تیم مقابل چه کار دارید؟ سال گذشته 
هم این اتفاقات رخ داده اســت. این درســت نیست که تماس 
بگیریم و اطالعات بخواهیم. به شما چه ارتباطى دارد یک تیم 

کار مى کند؟ بیایید مرد و مردانه بجنگیم.

واکنش سرمربى ذوب آهن به شکست تیمش مقابل پیکان: 

مسئولیت باخت با خود من است اما...

ول کنم و ترجیح دادم در این شــرایط حضور 
م.

در ادامه گفت: من تصمیم داشــتم یکفصل
کنم که این اتفاقات رخ داد و بعد از آن از چند تیم 

در کادرفنى مطرح شــد و هم در باشگاه ولى در این شرایط
حضور نداشــته باشــم بهتر است. اگ
بخشهــاى دیگر باشــگا در
بخواهند در خدمت هستم ولى

یم. باید

برد  خاطر
ت باخت 
با بعضى 
مربى ها 
مناست 

د، گفت: 
در زمین 
هیچ  ه و
س گرفتن 
 گذشته 
ه تماس

یکتیم 

.

ذوب آهن در دیدارى معوقه به مصاف پیکان رفت و بدون امتیاز از 
این دیدار خارج شد کاپیتان ذوب آهن در این خصوص گفت: شرایط 
هوا و کیفیــت زمین خوب نبود زیرا باران آمده بــود و در کل بازى 
فیزیکى بود هر دو تیم داشتند خوب کار مى کردند و ما سر یک اتفاق 
گل خوردیم و اگر سه بازى دیگر هم انجام مى دادیم فکر نمى کنم 
گلى رد و بدل مى شد چون شرایط زمین این اجازه را نمى داد. در هر 

صورت باختیم و امیدوارم در بازى هاى بعدى جبران کنیم.
مسعود ابراهیم زاده در مورد تقابل با مجتبى حسینى سرمربى فصل 
گذشــته ذوب آهن ادامه داد: با خیلى از مربیان کار کردیم و با آنها 

رفاقت داریم و آن گونه حساس نبود و براى آقاى حسینى هم همانند 
مربیان دیگر احترام قائل هستیم ان شاءا... که در پیکان موفق باشد 
و در فوتبال رفاقت جداست ولى در زمین بازى آدم سرش را مى دهد.

کاپیتان سبزپوشــان اصفهان در مورد قضاوت داور عنوان کرد: به 
نظر من داورى خوب بود اگر پنالتى بوده و برگرداند که اشتباه است 
و اگر هم پنالتى نبوده و نگرفته که دمش گرم! ما خوشحال هستیم 
که حق تیمى این وسط ضایع نشد. آقاى اکبریان رفت با کمکش 
صحبت کرد ولى وقتى پنالتى مى شود کمک مى رود و سر خط مى 
ایستد یعنى اینکه من نظر داور را براى پنالتى قبول کردم و اگر شک 

داشته باشند کمک داور سر جاى خودش مى ایستد و داور مى رود با 
او صحبت مى کند در کل نظر داور را برگرداندند و نمى دانم پنالتى 
بوده یا خیر، حاال هر اتفاقى بوده افتاده و گذشته و این دومین بار است 
که براى تیم هاى آقاى تارتار این اتفاق مى افتد. وقتى var نداریم 
نمى دانم چگونه در یک بازى اتفاق مى افتد. براى مثال آن دیدار را 
ویژه اعالم مى کنند یا اینکه از بیرون مشاهده مى کنند و مى گویند. 
اگر پنالتى هم بوده باشــد حرفى نمى توانیم بزنیم چون جریمه و 
محروم مى شویم و باید احترام بگذاریم. قبل از بازى به آقاى اکبریان 
گفتم شرایط هوا و زمین به نوعى است که باید در قضاوت دقت کرد 

زیرا ناخواسته اتفاقاتى مى افتد.
ابراهیم زاده در پایان در خصوص صحبت هاى مهدى تارتار مبنى 
بر اینکه قبل از بازى از طرف باشــگاه پیکان با بازیکنان این تیم 
تماس هایى گرفته شده افزود: اگر این اتفاق افتاده که اشتباه است 
چه براى ما چه براى همه تیم ها. در تمام دنیا یک چیز عادى است 
و ترکیب بازى یک ســاعت قبل از آن دیدار بیرون مى آید فرقى 
نمى کند چه کســى بازى کند یا نکند حاال براى مثال من باشم یا 
نباشم، یک فوروارد ما بازى کند یا نکند مگر تیم مقابل سیستمش را 

عوض کند.

وینگر ذوب آهن معتقد اســت پنالتى آنها مقابل پیکان گرفته نشد و 
شرایط زمین هم نامساعد بود.

میالد جهانى پس از باخت ذوب آهن مقابــل پیکان اظهار کرد: 
آنالیز خیلى خوبى از پیکان داشتیم و کادر فنى ما تمرینات خوبى 
مناسب این بازى گذاشته بود، اما شرایط باران و زمین طورى بود که 
نتوانستیم سه امتیاز را بگیریم و اشتباهى صورت گرفت که تبدیل به 

پنالتى شد و هرچه حمله کردیم، نتوانستیم جبران کنیم.
او درباره صحبت هایى که مبنى بر جدایى اش از ذوب آهن وجود داشت، 
ابراز کرد: قرار بود از ذوب بروم ولى االن که مانده ام، 100 درصد از توانم 
را مى گذارم تا تیمم نتیجه بگیرد. به هر تیم دیگرى هم بروم، همینطور 
خواهد بود. در آبادان و ذوب آهن با همه وجودم کار کردم ولى بستگى 
به نظر کادر فنى دارد که بازى کنم یا نــه. تالش مى کنم تا بهترین 
عملکردم را داشته باشم چون براى سال آینده یا نیم فصل خودم اهمیت 

دارد که چطور باشم. شمالى ها همیشه وفادار به کارشان هستند.
هافبک ذوب آهن در خصوص تغییر نظر داور در اعالم پنالتى به سود 
آنها ابراز کرد: فکر مى کنم پنالتى بود، اما نمى دانم چه اتفاقى افتاد که 
نظرش را برگرداند. اعتراض کردن هــم در این مواقع فایده اى ندارد 
چون داور نظرش را برگرداند و جریمــه اش هم فقط یک کارت زرد 

است. جر و بحث کردن در آن لحظه هم خوبیت نداشت. 
جهانى یادآور شد: هنوز نتوانســتم پاس گل بدهم و دو سه بازى هم 
بیرون بودم. فاصله پاســورهاى لیگ زیاد نیست و اگر یک پاس گل 

بدهم، بقیه اش هم راه مى افتد.

خدابنده لو: 

دژآگه: 

کاپیتان ذوب آهن با اشاره به رفاقت در فوتبال: 

در زمیِن بازى، آدم سرش را مى دهد 

داد  نجام
شارش  ک
ص زمان

داد: اگر 
مى کرد. 

 رتبه خوبى کسب کرد
هد. نیاز به زمان داریم 
ل استقالل، سپاهان و
رهار ت بازى کردیم. چ

رسیم.

ى بازى کنم. این انگیزه 
شــه باعث افتخارم بود 
 و براى کشــورم بازى 
ى نداشــتم و هیچگاه 
شــده ولى شاید از سوى 

کنند. به نظرم این مهمترین کارى است که روىآن باید 
کار کنیم.

ملى پوش سابق فوتبال ایران از
عرصه ملى گالیه مند است و اعتق

از اینها با او رفتار کرد.
اشــکان دژآگه د
حاضر تیم ملى تو
تیم ملــى را صد در
بازى مقابل لبنان، با
بازى مقابل چنین تیم
بچه ها خسته نباشــید
خوب جلو مى روند و فکر
این تیم و بازیکنان به جامج
وى در مورد جدایى زودهنگا
جا داشتم که هنوز براى تیم ملى
را چند سال پیش داشتم و همیش
را پوشــیده ملى که پیراهنتیم

کنم. من انتظار بازى خداحافظى
جانب من مطرح نشـ این حرف از

جا

مدافع گرجســتانى تیم فوتبال سپاهان در 
مورد اینکه شــاید تصور نمى شد سپاهان 
بعد از ســه برد خــوب، در دربى اصفهان 
مقابل ذوب آهن شکست بخورد، اظهار 
داشت: درست اســت. بازى را باختیم 
و از این بابت ناراحت هســتیم ولى 
نکات خوبى هم داشت. یکسرى 
که باید مسائلحیاتى وجود دارد
حلو فصل شــوند و روى آنها

کار کنیم تا مشکالتمان را به 
حداقل برسانیم. ضمن اینکه 
بایــد در مورد چنــد تصمیم 
ضعیف داور نیز صحبت کنم. 
البته نمى خواهم بخاطر باخت او 
را سرزنش کنم و بگویم تقصیراوستولى
فوتبال بعضى واقعیت این اســت که در

تصمیم هاى نادرست روى نتیجه مسابقه 
تأثیر مى گذارد.

«گئورگى ولسیانى» در پاسخ به اینکه 
پساز گذشــت چهار هفتــه از فصل 
جدید، چه تفاوتى بین تیم امســال و 
سال گذشته مى بیند، گفت: زود است 
که بخواهیم در مورد مقایسه سپاهان 
امسال و سال گذشته صحبت کنیم. ما 
سال گذشــته برخى امتیازات مهم را 
از دست دادیم و همانطور که مى بینید 
امســال هم برابر ذوب آهن این اتفاق 
افتاد. در فوتبــال موفقیت زمانى مى آید 

که قدم درســت را بردارید. اگر در 
زمان طوالنى نتیجه اى 

نگرفتــى به 

این معنى است که قدم ها
امســال قدم هاى درســ
بسیارى سپاهان را پرمهر
مى دانند و با این شرایط ه
جز قهرمانى راضى نباشــ
حاضر در لیگ آنقدر قوى
بگیرند. همانطور که ذو ب
راحت نیست. البته ما ویژگ
که از فوتبال داریم مدرن
کلیدى براى موفقیت هاى
ولسیانى در خصوص اینک
مى کند و برخالف بسیارى
سال ها ثبات و شرایط خو
روى خودم کار مى کنم. با
تمام حرکات خو عمیقى از
مى افتد انجام مى دهم. این
اینجا هستمکه به تیمم کم
آنجا که مى توانم در سطح
اینکه بازیکنانزیادى از س
و آیا حق او نبود در این مدت

مى کند، به تیم ملى کشورش
حال در این مورد به صورت
0امروز مى توانم بگویم 100
که حداقل یکبار دعوت شو
باشم. نمى دانم چرا به من
با عملکردى که در پنج سـ
تاکتیکى شخصیتى و... د
بودم حداقل ملى پوش باش
تیم ملى دعوت شدند که
نکردند! حتى مى تو
تمام مدافعان تی

براى مقایسه سپاهاِن امسال ب
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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

راى شماره 140060302026008312 مورخ 1400/06/20 هیات یک آقاى مهدى ضیائى به 
شناسنامه شماره 34 کدملى 6219903821 صادره فریدن فرزند حسینقلى نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 102,04 مترمربع از پالك شماره 203 فرعى از 14915 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 - م الف: 

1212816 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/178 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026006922 مورخ 1400/05/31 هیات دو آقاى وحید امین الرعایا 
یمینى به شناسنامه شماره 1278 کدملى 1285716541 صادره اصفهان فرزند عبدالعلى بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 168 مترمربع از باقیمانده پالك شماره 41 فرعى از 
14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رحیم رفیعى دولت آبادى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23 - م الف: 

1212893 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/180 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شماره 9112- 1400/07/27 هیات سوم خانم گل بهار کیانى به شناسنامه شماره 
2873 کدملى 4621105248 صادره فرزند محمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
119,74 مترمربع پالك شــماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از صفرعلى شفیعى عاشق ابادى فرزند بمانعلى سند 84200 مورخ 50/8/11 
دفترخانه یک اصفهــان و نامه 16/1400/20143 مورخ 1400/5/23 اداره راه و شهرســازى 
اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1213047- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/182 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شماره 9325- 1400/08/04 هیات اول آقاى اسداله جوانى جونى به شناسنامه 
شماره 65 کدملى 1289935777 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 148,83 مترمربع قسمتى از پالك شماره 534 فرعى از 36 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره 23483 مورخ 1400/6/4 دفترخانه 

شماره 416 اصفهان امالك 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1213094- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/184 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شماره 9026- 1400/07/26 هیات سوم خانم زهرا نصر اصفهانى به شناسنامه 
شماره 76 کدملى 1290450072 صادره اصفهان فرزند احمدرضا در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 345,44 مترمربع پالك شــماره 480 فرعى از 5 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 554 دفتر 547 امالك بنام متقاضى 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1213121- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/186 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2027027631- تاریخ: 1400/8/3 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف 
این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول بــه ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027003988 مورخ 1400/03/26 هنگامه باقریان خوراسگانى فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 181 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291470840 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7231 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

207/40 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
2- راى شــماره 140060302027003989 مورخ 1400/03/26 احمد منصورى رارانى 
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 44 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291380736 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 7231 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 207/40 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/23- م الف: 1212940- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى 

صادقى وصفى/8/188

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

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

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شماره 7512- 1400/06/20 هیات چهارم آقاى آرمان ژاله گویان به شناسنامه 
شماره 1271670194 کدملى 1271670194 صادره اصفهان فرزند ناصر به نسبت یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 139,24 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
660 فرعى از 14 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

متقاضى طبق دفتر الکترونیکى شماره 139920302025023482 امالك 
ردیف2- راى شماره 7510- 1400/06/20 هیات چهارم خانم شهرزاد عبدالوند به شناسنامه 
شماره 1271628961 کدملى 1271628961 صادره اصفهان فرزند قربانعلى به نسبت یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 139,24 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 660 فرعى از 14 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت آرمان ژاله گویان طبق دفتر الکترونیکى شماره 139920302025023482 امالك 
ردیف 3- راى شماره 7511- 1400/06/20 هیات چهارم آقاى آرش ژاله گویان به شناسنامه 
شماره 1270843893 کدملى 1270843893 صادره اصفهان فرزند ناصر به نسبت یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 139,24 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
660 فرعى از 14 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

آرمان ژاله گویان طبق دفتر الکترونیکى شماره 139920302025023482 امالك 
ردیف 4- راى شــماره 7509- 1400/06/20 هیات چهارم خانم پرى ناز عباســى طادى به 
شناسنامه شــماره 1100156038 کدملى 1100156038 صادره فالورجان فرزند قاسمعلى 
به نسبت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 139,24 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 660 فرعى از 14 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت آرمان ژاله گویان طبق دفتر الکترونیکى شماره 139920302025023482 

امالك 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1213183- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/190 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شماره 7550- 1400/06/20 هیات دوم خانم نرگس خاتون رمضانى به شناسنامه 
شــماره 19 کدملى 1290170177 صادره اصفهان فرزند غالم عباس در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت226,31 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 410 فرعى از 40 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 11657 مورخ 1375/6/25 

دفترخانه شماره 89 اصفهان 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1213407- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/192 
آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302024002088 تاریخ:  1400/07/14 برابر راى شــماره 1641 مورخ 
1400/05/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى، مالکیت آقاى حسین وحیدا به شناسنامه شــماره 6 کدملى 1288856407 صادره 
اصفهان فرزند غالمرضا بر ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 187/15 مترمربع مفروزى از 
پالك شماره 4534 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادى و مع الواسطه از طرف بانو ملکه آغا ســعیدى زاده اصفهانى و آقاى عزیزاله بى 
تقصیر (که به موجب سند شماره 6626 مورخ 1350/7/25 دفترخانه 103 اصفهان، بانو ملکه 
آغا سعیدى زاده اصفهانى مقدار 211 متر از پالك فوق الذکر را به آقاى عزیزاله بى تقصیر انتقال 
قطعى داده است) خریدارى شده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 1213419 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان/8/194
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006005009- تاریخ: 1400/07/28 جلســه هیــأت 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 
1400114402006001141 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محسن مختارى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه شامل مع االوســطه از مالکیت نوراهللا 
امیریوسفى) و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محسن 
مختارى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 12736 کدملى 1140503571 صادره فرزند محمد 
نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 192,70 مترمربع پالك شماره 65 فرعى 
از 119 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23- 
م الف: 1211781 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید محمود حسینى 

عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/8/196
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006005021- تاریخ: 1400/07/29 جلســه هیــأت 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 
1400114402006001176 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم شبنم رضا قلى تبریزى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از زرنگار زریافى دفتر 12 
صفحه 199 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم شبنم 
رضا قلى تبریزى به شناسنامه شماره 25497 کدملى 0070406634 صادره فرزند مهدى نسبت 
به 6 دانگ یکباب باغ به مســاحت 838 مترمربع پالك شماره 40 فرعى از 103 اصلى واقع در 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مــى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 1211748 - سعید حاج احمدى - رئیس اداره راه و 
شهرسازى-  مجتبى پور على عضو قضائى - مرتضى ملک زاده - قائم مقام رئیس واحد ثبتى 

خمینى شهر/8/198
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006005022- تاریخ: 1400/07/29 جلســه هیــأت 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 
1400114402006000098 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مجید زمانى مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

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

نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 16056 مورخ 400/01/17 دفتر 
388 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مجید زمانى 
به شناسنامه شماره 897 کدملى 1141692211 صادره فرزند جسن نسبت به 6 دانگ یکباب 
زمین محصور با اعیانى به مساحت 4091,26 مترمربع پالك شماره 52 فرعى از 80 اصلى واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

طى گزارش کارشناس
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. توضیحات: به آقاى حاج هاشمى نسبت به کارشناسى و نامه 
استعالم.  تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/23- م 
الف: 1211766 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید محمود حسینى 

عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/8/200
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006005008- تاریخ: 1400/07/28 جلســه هیــأت 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 
1400114402006001142 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محسن مختارى ورنوسفادرانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از مالکیت نوراهللا امیر 
یوسفى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
محسن مختارى ورنوسفادرانى به شناسنامه شــماره 12736 کدملى 1140503571 صادره 
فرزند محمد نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 828,17 مترمربع پالك 
شماره 65 فرعى از 119 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/23- م الف: 1211938 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید 
محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر/8/202
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004960- تاریخ: 1400/07/27 جلســه هیــأت 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 
1400114402006000656 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم رضا شیروى خوزانى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 533 دفتر 286 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 

بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم رضا شیروى خوزانى به شناسنامه 
شماره 1141555735 کدملى 1141555735 صادره فرزند رمضان نسبت به 3 دانگ از 6 دانگ 
یکباب خانه به مساحت 121,75 مترمربع پالك شماره 2216 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/23- م الف: 1212083 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید 
محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر/8/204
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004931- تاریخ: 1400/07/27 جلســه هیــأت 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 
1400114402006000655 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم جواد شیروى خوزانى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شــامل ثبت در صفحه 533 دفتر 286 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم جواد شیروى 
خوزانى به شناسنامه شماره 1130102246 کدملى 1130102246 صادره فرزند رضا نسبت به 
3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 125,78 مترمربع پالك شماره 2216 فرعى 
از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 1212086 - رئیس اداره راه و شهرســازى ، سعید حاج 
احمدى - عضو قضائى مجتبى پور على - قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر، مرتضى 

ملک زاده /8/206
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004961- تاریخ: 1400/07/27 جلســه هیــأت 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 
1400114402006000657 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا قصرى مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 533 دفتر 286 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زهرا قصرى به شناسنامه شماره 
184 کدملى 1141636387 صادره فرزند اسماعیل نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب 
خانه به مساحت 121,75 مترمربع پالك شماره 2216 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/23- م الف: 1212094 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید 
محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر/8/208
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004928- تاریخ: 1400/07/27 جلســه هیــأت 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 
1400114402006000652 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سلیمه شیروى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 533 دفتر 286 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم ســلیمه شــیروى خوزانى به 
شناســنامه شــماره 1130305627 کدملى 1130305627 صادره فرزند رسول نسبت به 3 
دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 125,78 مترمربع پالك شماره 2216 فرعى از 
85 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/23- م الف: 1212106  - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید 
محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر/8/210



آگهىآگهى 07074178 سال هجدهمیک شنبه  23  آبان  ماه   1400

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

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

 تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 9109- 1400/07/27 هیات ســوم آقاى امیرحسین مستاجران به 
شناســنامه شــماره 1404 کدملى 1283431221 صادره اصفهان فرزند على محمد در/ 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 136,32 مترمربع پالك شماره 67 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمد بیات فرزند حسین 
ســند 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 6 اصفهان و نامــه 16/1400/20144 مورخ 

1400/5/23 اداره کل راه و شهرسازى اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1212910- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/212
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

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

ردیف 1ـ راى شــماره 6927- 1400/06/13 هیات چهارم آقاى کریــم رحیمى رنانى به 
شناسنامه شماره 1270596594 کدملى 1270596594 صادره اصفهان فرزند غضنفر در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 67,67 مترمربع از پالك 446 فرعى از 18 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مالکیت طبق دفتر الکترونیکى 

139620302025019975
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 

1212216- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/214
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 3490و 3491 مورخ 1400/04/17خانم اکرم نامدارى فرزند فتح اله نسبت 
به سه دانگ مشاع و آقاى احمد منتظرى نجف آبادى فرزند رمضانعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 134/30 مترمربع از پالك  ثبتى شماره 844 و 
844/1   قطعه 7  نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/08/08 تاریخ انتشــار نوبــت  دوم : 1400/08/23-
1213166/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى/8/216
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004787- تاریخ: 1400/07/24 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000970 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم علیرضا رفیعى فروشانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 222075 مورخ 92/12/24 
دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
علیرضا رفیعى فروشانى به شناسنامه شماره 14603 کدملى 1140519425 صادره فرزند 
عبدالغفور نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 121,20 مترمربع پالك 
شماره 155 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/23- م الف: 1211669 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى-  سید محمود حسینى عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت 

اسناد و امالك خمینى شهر/8/219
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004784- تاریخ: 1400/07/24 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000969 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم الهام صمدى فروشانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 99809 مورخ 76/07/07 دفتر 
73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
الهام صمدى فروشانى به شناسنامه شماره 493 کدملى 1141313881 صادره فرزند کرمعلى 
نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 121,20 مترمربع پالك شماره 
155 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

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

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامــه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اســناد و امــالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نســبت 
به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره بــه نام متقاضــى مذکور اقدام نمایــد. تاریخ 
انتشــار نوبــت اول: 1400/08/08- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/23- م الف: 
1211676 - محمــد کیانى -قائم مقــام رئیس اداره راه و شهرســازى-  ســید محمود 
حســینى عضو قضائى - ســید امیر حســین حســن زاده-رئیس ثبت اســناد و امالك 

خمینى شهر/8/221
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3435مورخ 1400/07/13 آقاى محمد اســحق توکلى نجــف آبادى فرزند 
غالمحسین  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 80/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 42و 
44  واقع در قطعه9 نجف آباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق سند رسمى 
شــماره 116103-82/12/26 دفترخانه 88 نجف آباد نسبت به پالك 42 و  مالک رسمى  
مشاعى نسبت به پالك 44 مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/09/08 - 1221284 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/442

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

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3395 مورخ 1400/07/11آقاى احمد حمیدى نجف آبادى فرزند رضا ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 128/50مترمربع قسمتى از پالك ثبتى  شماره 715 و 717/1  اصلى واقع 
در قطعه6 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق سند رسمى  
شمار 86910-98/09/24 دفترخانه 16 نجف آباد نسبت به پالك 715 و طبق سند مالکیت 
رسمى مشاعى نسبت به پالك 717/1 مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/09/08 - 1221461/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/444
آگهى راى افراز پالك 849 فرعى از 915 اصلى قطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان
پیرو آگهى دعوت افراز شماره 140021702030013899 مورخ 1400/06/11 در خصوص 
افراز پالك ثبتى 915/849  واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان  که در شماره 
4126 روزنامه نصف جهان در تاریخ 1400/06/18 منتشر گردیده و نظر به اینکه خواهان / 
خانم مرضیه افشارى فرزند حسین در خواست افراز سهام مشاعى خود ، از ششدانگ پالك 
ثبتى شــماره 849 فرعى از 915 - اصلى قطعه 4 نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان  را به 
طرفیت اعظم و حمید و سعید و محمد هاشم و بهزاد شهرت همگى افشارى فرزندان حسین و 
گوهر افشارى فرزند محمد هاشم و ابراهیم شهیدى فرزند حسینعلى به این اداره تسلیم نموده 
و نماینده ثبت با استعالم از دفتر امالك گواهى نموده سابقه اى از صدور سند مالکیت معارض 
نداشته ودر وقت مقرر شده در اخطار شماره 140021702030013899  مورخ 11/06/1400 
که به خواهان و خواندگان ابالغ و راس مقرر نماینده و نقشه بردار ثبت در معیت خواهان در 
محل مورد تقاضا حضور یافته . ابتدا حدود ششدانگ توسط خواهان معرفى گردید که طبق 
گزارش معاینه محل نماینده ثبت مورد تقاضا بصورت یکبابخانه بود، لذا نقشه افرازى توسط 
نقشــه بردار تهیه و طى نامه شــماره 140085602030010497 مورخ 06/07/1400 به 
شهردارى نجف آباد ارسال که شهردارى طى نامه شماره 44844 م ى مورخ 29/07/1400 
افراز ملک را مقدور ندانسته لذا با استناد به مواد 5 و 6 آئین نامه قانون افراز و فروش امالك 
مشاعى مصوب آبان ماه سال 1357 شمسى تصمیم به رد درخواست افراز پالك فوق صادر 
و مقرر مى دارد : نظریه مزبور برابر مقرارت به طرفین ابالغ گردد. این راى به استناد قانون 
و آئین نامه افراز مصوب 1357/8/22 صادر گردیده و طبق ماده 6 آئین نامه نا معلوم بودن 
نشانى آقاى سعید افشارى و خانم اعظم افشارى ، هر دو فرزند حسین ، و همچنین به بدلیل 
عدم قید نشانى متعاملین در سند انتقال طبق ماده 18 - آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
مصوب 87/06/11 آگهى مى گردد و از تاریخ انتشار آگهى به مدت ده روزقابل اعتراض در 
دادگاه صالح مى باشد .  1220767/ م الف - حجت اله کاظم زاده رئیس ثبت اسنادو امالك 

شهرستان نجف آباد /8/452
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026009769 مورخ 1400/07/17 هیات یک آقاى محمود شفیعى 
به شناسنامه شماره 26 کدملى 1291390103 صادره اصفهان فرزند رحیم بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 25 مترمربع از پالك شماره 190 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت حسن فرنگى دلیگانى موضوع 
ســند انتقال 57464- 50/8/8 دفترخانه یک اصفهان که برابر قباله عادى توسط على اکبر/ 
عبدالحسین/ حسین/ عباس/ محمد على/ معصومه فرنگى فرزندان حسن واگذار گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/09/08 - م الف: 1221659 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /8/453
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026006313 مورخ 1400/05/10 هیــات چهار خانم رضوان 
خداپرست دهسورى به شناسنامه شــماره 903 کدملى 1129076040 صادره فریدونشهر 
فرزند حسینعلى نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 147,98 مترمربع پالك 

شماره 15180 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از 
سند 101080- 97/7/16 دفترخانه 62 اصفهان 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/09/08 - م الف: 1221693 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /8/455
آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1- شماره: 140060302024002525 تاریخ: 1400/08/20 - برابر راى شماره 2176 مورخ 
1400/7/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى، مالکیت خانم مهین فخرى میرآبادى به شناسنامه شماره 54 کدملى 
1287963013 صادره اصفهان فرزند اسفندیار بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 140/08 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 3603 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى گردیده 

است. 
2- شماره: 140060302024002527 تاریخ: 1400/08/20 - برابر راى شماره 2175 مورخ 
1400/7/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى، مالکیت آقاى محســن یزدانى به شناســنامه شــماره 960 کدملى 
1289304610 صادره اصفهان فرزند شــعبانعلى بر سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 140/08 مترمربع پالك شــماره 1 فرعى از 3603 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه مفروز ثبتى 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/08- م الف: 1221709 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/457
آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1- شــماره: 140060302024002415 تاریــخ:  1400/08/15 - برابــر راى شــماره 
2209 مــورخ 1400/7/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى، مالکیت آقاى حسن صمیمى به شناسنامه شماره 41 
کدملى 3379930032 صادره از قصر شــیرین فرزند احمد بر دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 123/29 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4252 باقیمانده واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه 

مفروز ثبتى گردیده است. 
2- شــماره: 140060302024002414 تاریخ:  1400/08/15 - برابر راى شماره 2210 
مــورخ 1400/7/26 هیات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى، مالکیت خانم معصومه شهپر حسین آبادى به شناسنامه شماره 
187 کدملى 1288570759 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر 4 دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 123/29 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4252 باقیمانده واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه 

مفروز ثبتى گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/08- م الف: 1221667 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان - مهدى شبان /8/459

آگهى تغییرات
شرکت نیک آواى سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 37632 و شناســه ملى 
10260552064 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/06/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیارات 
حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى 
فوق العــاده 1400/06/22 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه 
شــرکت از محل واریز نقدى طى گواهى 
بانکى مورخ 1400/6/23 بانک ملت و باال 
بردن مبلغ اسمى از مبلغ 24000000000 
ریــال بــه مبلغ39000000000ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح 
زیر اصالح شــد. سرمایه شــرکت مبلغ 
39000000000ریال نقدى اســت که 
به 100 سهم 390000000ریالى بانام 
عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1220429)

آگهى تغییرات
شــرکت الوند صعود آذرخش سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 67730 و شناســه ملى 
14010003246 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/06/28 جواد هاشــمى گلدره بشماره 
ملى 1080337441 و حسن محمدى بشماره 
ملى 1271625490 بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شدند . داود امامى گشنیز جانى بشماره 
ملــى 5759816292 بســمت مدیر عامل 
شرکت و رئیس هیئت مدیره - سمیرا محمدى 
بشــماره ملى 1080171150 بسمت نایب 
رئیس هیئــت مدیره - بهرام امامى گشــنیز 
جانى بشــماره ملى 5759720082 بسمت 
عضو هئیت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور 
و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت با 
امضاى مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است 
. روزنامه نصف جهان بــراى چاپ آگهیهاى 
شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1220432)

آگهى تغییرات
شــرکت صبا تامین آفاق سهامى خاص 
به شــماره ثبت 60303 و شناســه ملى 
14007531557 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1400/07/28 و بنا 
به اختیــار تفویض شــده مجمع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 1400/07/26در 
خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
سرمایه شرکت از مبلغ 10000000000 
ریال بــه مبلــغ 20000000000 ریال 
از طریــق واریز نقدى و بــاال بردن مبلغ 
اســمى ســهام افزایش یافــت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح 
گردید ماده 5 اصالحى: ســرمایه شرکت 
مبلغ20000000000ریال نقدى است 
که به 100 سهم 200000000 ریالى بانام 
عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1220467)

آگهى تغییرات
شــرکت گروه کارخانجات صنعتى حدید قطعه سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 29129 و شناسه ملى 
10260498004 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فــوق العاده مــورخ 1400/08/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شــرکت در واحد ثبتى اصفهان به 
آدرس استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله نقش جهان ، کوچه شهید 
علیرضا فضابلى [8] ، کوچه ســام میرزا [4] ، پالك - 2 ، 
ساختمان آرین ، پالك قدیم3/29 ، طبقه همکف ، واحد 2 
کدپستى 8146746771 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 (1220435)

آگهى تغییرات
شرکت عمران تجهیز فرنام ســهامى خاص به شماره 
ثبت 43487 و شناسه ملى 10260614007 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/07/18 حمید 
شریفى تودشکى به شماره ملى 0071559086 بسمت 
رئیس هیات مدیره ، على قربانى مزرعه به شــماره ملى 
1286870178 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
، حسام الدین بالئیان به شــماره ملى 5650048126 
بســمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
رئیس هیات مدیره و محسن قربانى مزرعه همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1220437)

آگهى تغییرات
شرکت تحقیق و توسعه مانا پرشــیا شرکت سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 34883 و شناســه ملى 
10840108782 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : سرمایه شــرکت از مبلغ14800000000 ریال 
به مبلغ 17800000000 ریال از محل مطالبات حال 
شــده و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 
17800000000 ریال نقدى است که به 890 سهم 
با نام عادى 20 میلیون ریالى منقســم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1220445)

آگهى انتقالى
شرکت سپهر فوالد سپندار ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 2410 و شناســه ملــى 14008810912 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/03/01 مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى لنجان به 
واحد ثبتى فالورجان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر ابریشم، محله یزدآباد ، 
کوچه الله شــهیدان محمدرضا واکبرسیفى ، کوچه الله 
شهیدمحمدحســین جعفرى ، پالك 0 ، طبقه همکف - 
کدپستى 8178934580 انتقال یافت و در این واحد ثبتى 
تحت شماره 2410 به ثبت رسید و جهت اطالع عمومى 
آگهى میگردد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1220455)

آگهى تغییرات
شرکت صحرا فوالد سپاهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 66669 و شناسه ملى 14009720025 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى 
شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش کوهپایه ، دهســتان سیستان ، روستا شهرك 
صنعتى شرق سجزى، محله شهرك صنعتى سجزى 
، بلوار خدمات ، خیابان ســوم غربى ، پالك 14 ، طبقه 
همکف کدپســتى 8139173777 تغییر یافت و ماده 
مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1220460)

آگهى تغییرات
شرکت گروه فنى مهندسى پژواك گلشن پاسارگاد 
سهامى خاص به شماره ثبت 2107 و شناسه ملى 
14009700366 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1400/08/01 مرکز 
اصلى شرکت از واحد ثبتى شهرضا به واحد ثبتى 
دهاقان بنشــانى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
دهاقان ، بخش مرکزى ، شهر گلشن، محله دولت 
آباد ، جاده دهاقان - گلشن ، پالك 0 ، طبقه همکف 
- کدپســتى8645138567 انتقال یافت و ماده 
مربوط در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى شهرضا (1220466)

آگهى تغییرات
شرکت میم تیم سهامى خاص به شماره ثبت 1802 و شناسه ملى 10260199600 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/07/26 صورتهاى مالى (شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالى، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان هاى نقدى) و عملکرد 
هیأت مدیره براى سال مالى منتهى به 1399/12/30 بتصویب رسید . موسسه حسابرسى اطهر (حسابدار رسمى) به شماره ثبت 2100و شناسه ملى 
10100177661 بسمت حسابرس و بازرس اصلى - نوید یزدخواستى بشماره ملى1271251736 بسمت بازرس على البدل به مدت یک سال براى 
سال مالى منتهى به 1400/12/29 انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت براى سال مالى آتى تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1220411)

آگهى تغییرات
شــرکت صبا تامین آفاق سهامى خاص به شــماره ثبت 60303 و شناسه ملى 
14007531557 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه حسابرسى و خدمات 
مدیریت آرمان روش به شناسه ملى 10100552060 و به سمت بازرس اصلى و 
محمد محبوبیان نیه به کد ملى 1239810032 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت 
نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1220423)

آگهى تغییرات
شرکت پارس پاالیش فوالد سان کاویان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 56822 و شناســه ملى 14006111669 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1400/07/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: نام شرکت به پارس پاالیش فوالد سان تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1221550)
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
ناشران، خودشــان باید از طریق ثبت نام در سامانه در 

نمایشگاه کتاب حضور یابند.
حجت االســالم والمســلمین رمضانعلى معتمدى در 
یک نشست مطبوعاتى که به مناســبت هفته کتاب و 
کتابخوانى برگزار شده بود، در پاسخ به «نصف جهان» 
که چرا ناشران معتبر به ندرت در نمایشگاه حضور دارند 
و طى برگزارى نمایشــگاه کتاب در سال هاى گذشته 
کمتر دیده شدند، اظهار کرد: در نمایشگاه کتابى که در 
استان ها برگزار مى شود، ناشران کل کشور حضور دارند 
و اگر ناشران خودشان در این سامانه ثبت نام کرده باشند، 

مى توانند در نمایشگاه حضور یابند. وى در ادامه اظهار 
امیدوارى کرد با نشست هایى که با مسئوالن پایتخت در 
این رابطه برگزار شده، بتوانیم سهم بیشترى از ناشران 

معتبر اصفهانى را در نمایشگاه کتاب داشته باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه در هفته کتاب و کتابخوانى تعداد 52 برنامه براى 
گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانى در اصفهان برگزار 
مى شود، گفت: در همین رابطه، 300 عنوان برنامه نیز در 

شهرستان هاى اصفهان برگزار خواهد شد.
معتمدى ادامه داد: هم افزایى دســتگاه ها در باال بردن 
فرهنگ مطالعه بسیار الزم و ضرورى است و به همین 
دلیل باید دستگاه هاى مختلف تالش کنند تا در راستاى 

افزایش سرانه مطالعه در جامعه گام بردارند، چرا که چنین 
تالشى در راســتاى باال بردن فرهنگ مطالعه خدمتى 

معنوى به شمار مى رود.
وى از جملــه برنامه هاى هفته کتــاب و کتابخوانى را 
تجلیل از نویسندگان کتاب هاى دفاع مقدس، اختتامیه 
پنجمین دوره جام باشــگاه هاى کتاب، بزرگداشــت 
چهره برتر کودك و نوجوان و برگزارى نمایشگاه هاى 
کتاب دانست و گفت: هم اکنون 357 ناشر در اصفهان 
فعالیت مى کنند و 140 واحد کتابفروشــى در اصفهان 
و 378 واحد کتاب فروشــى در شهرستان هاى استان

 هستند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان ادامه داد: طى 

یکسال گذشته حدود دو هزار عنوان کتاب در اصفهان 
منتشر شــده اســت و براى دو هزار و 750 عنوان هم 
پیش مجوز چاپ گرفته شده است و دو هزار و 265 عنوان 

کتاب نیز طى یکسال گذشته اعالم وصول شده اند.
■■■

در این نشست همچنین امیر هالکویى، مدیر اداره کل 
کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان گفت: ســرانه 
مطالعه مبحث پیچیده اى اســت که بحث هاى زیادى 
در مورد آن وجود دارد و بنابراین نمى توان با عدد و رقم 

میزان سرانه مطالعه را اعالم کرد.
وى ادامه داد: اکنون گفته مى شــود سرانه مطالعه 16 
دقیقه است در حالى که ما باید میزان مطالعه در فضاى 
مجازى را نیز اعالم کنیم و بنابراین بهتر است به کیفیت 

مطالعه پرداخته شود.
مدیر اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان 
با اظهار تأسف از اینکه طى ســال هاى قبل در استان 
اصفهان بخشى از مردم به کتاب دسترسى نداشتند، گفت: 
خوشبختانه طى سال گذشته تعداد 50 باب کتابخانه در 
استان اصفهان افتتاح شد و این اتفاق باعث ایجاد انگیزه 

براى کتابخوانى شده است.
هالکویى ادامه داد: این بیســت و نهمین دوره اى است 
که برنامه هاى متنوعى در سطح کشور در هفته کتاب و 

کتابخوانى برگزار مى شود.
وى بیان کرد: امســال حدود ده هزار برنامه در ســطح 
کشور برگزار مى شود که بخشى از آنها شامل اصفهان 
است و امیدواریم بتوانیم تقدیر شایسته اى از ناشران و 

نویسندگان داشته باشیم.
مدیر اداره کل کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان 
همچنین از مهمترین گنجینه صوتى کشور، در اصفهان 
خبر داد و گفت: هم اکنون در اصفهان 10 هزار جلد کتاب 
صوتى منتشر شده است که به عنوان گنجینه اى مهم 

به شمار مى رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان ابراز امیدوارى کرد؛

رئیس شورا هاى حل اختالف استان اصفهان از آزادى افزایش سهم ناشران اصفهانى در نمایشگاه کتاب 
بیش از 1200 زندانى در اســتان اصفهان طى شش 
ماهه گذشته با تالش شورا هاى حل اختالف اصفهان 

خبر داد.
سید محمد موسویان بیان کرد: در ابتداى امسال تا پایان 
شهریور به همت شوراى حل اختالف استان اصفهان 

1262 زندانى آزاد شده اند.
وى با بیان اینکه از ابتداى امسال 17 فقره پرونده قتل 
با تالش اعضاى شــوراهاى حل اختالف در استان به 

مصالحه ختم شد، افزود: در صورتى که فرهنگ گذشت 
و صلح و سازش در جامعه نهادینه شود تعداد پرونده ها و 
شکایات کاهش مى یابد. رئیس شورا هاى حل اختالف 
استان اصفهان با اشاره به اینکه کارکنان شورا هاى حل 
اختالف اســتان موفق به ثبت میزان قابل توجهى از 
مصالحه در پرونده هاى مختلف ارجاع شده به شورا هاى 
حل اختالف شده اند، گفت: سال گذشته نیز با تالش 
اعضاى شوراى حل اختالف اســتان 2245 زندانى از 

زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

آزادى بیش از 1200 زندانى در استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون 
برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه 
عمومى دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت 

ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

پیشــنهاددهندگان مى تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طریــق ســایت
 https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 1400/09/09 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) 
خود را به نشانى: اصفهان، چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر 

بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir  سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

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

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121486-031 واحد مناقصات و خریدـ  آقاى کاظمى و 
جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات و شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 031-34121269 
دفتر لوازم اندازه گیرىـ  آقاى مهندس قدرتى پور تماس حاصل فرمایید. جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768- 021 تماس حاصل 

فرمائید. 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع 

گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاددهنده مى بایست صرفاً در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود 

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

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

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

خرید کنتور تکفاز فهام 2 ترمینالى ویرایش 4

شماره 
مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
مبلغ تضمین 

(ریال)

4001102920000012110000411400/08/231400/08/291400/09/09 1400/09/10
111,076,000,000 صبح

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

آگهی فراخوان هاى  ارزیابی کیفی
 شماره 4000/6007،  4000/6008 و 4000/6009
 (شماره 2000001188000041،  2000001188000042 و 

2000001188000043 در سامانه ستاد)
شرکت فراخواننده : شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت استعالم هاي ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاري فراخوان هاى  ارزیابی کیفی از دریافت 
و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، 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 شماره031-36270820)
مهلت دریافت استعالم هاي ارزیابی کیفی: از ساعت10:00 صبح روز یک  شنبه مورخ 1400/08/23 لغایت 

ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03
مهلت و محل تحویل استعالم هاي ارزیابی کیفی : نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات استعالم 
ارزیابی کیفی بایستی حداکثـــر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري گردد.
شرایط فراخوان هاى ارزیابى: 

1- پس از بررسی اسناد و مدارك واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي واجد 
شرایط براي دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اي اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها  جهت اجراي پروژه هاي 
مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
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
اصفهانـ  چهارباغ باالـ  صندوق پستى 948-81465  کدپستى 8173751387 دورنویس6244022 

ـ تلفن6244002-9
Email: info@ erec.co.irwebsite: erec.co.ir

م.الف :1222160روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوبت اول نوبت اول 

شرایط و  الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

ارزیابی کیفی توان انجام خدمات عمومی 4000/6007
شرکت برق منطقه اى اصفهان

دارا بودن گواهینامه صالحیت مرتبط از   
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى

4000/6008
ارزیابی کیفی توان انجام خدمات اپراتوري 

ایستگاه هاي نواحى تحت پوشش شرکت برق 
منطقه اي اصفهان

دارا بودن گواهینامه صالحیت 
مرتبط از   اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعى

4000/6009
ارزیابی کیفی توان تأمین نیروي نگهبان 

ایستگاه هاي 400 کیلوولت لردگان و ایستگاه 
230 کیلوولت نائین؛ اداره بهره برداري شهرکرد 

دارا بودن گواهینامه(تأییدیه) معتبر از 
مرکز انتظام پلیس پیشگیري ناجا

دریا قدرتى پور

مدیر نگهــدارى و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: از نیمه خرداد ماه سال جارى تا کنون،  
12 واحد عملیاتى در قالب چهار دوره تعمیرات اساسى 

مهم انجام شده است.
علیرضا قزوینى زاده افــزود: پنج واحد آیزوماکس و 
هیدروژن شماره دو، گوگرد سازى، مشعل شماره دو، 
آمین کنتاکتور شماره دو در خرداد و تیرماه و تعمیرات 
اساسى دیگر در ماههاى مرداد و شهریور انجام شد 
که شامل واحدهاى تقطیر در اتمسفر و تقطیر در خال 
یک، واحد کاهش گرانروى یک، واحد گاز مایع شماره 
یک نیز به صورت همزمــان بود. بعد از آن تعمیرات 

اساسى کوچکترى مربوط به بویلر F را داشتیم و از 
نیمه اول مهر ماه بازرسى اولیه واحد تقطیر شماره سه 
و گاز مایع شماره سه را نیز داشته ایم و در حال حاضر 
مشغول انجام تعمیرات اساسى واحد تبدیل کاتالیستى 
شماره دو هستیم. همچنین دو تعمیرات اساسى دیگر 
شامل واحد تبدیل کاتالیستى شــماره یک و واحد 
تصفیه آمین و آب ترش شماره یک را نیز در بهمن و 

اسفند ماه امسال داریم.
وى ادامه داد: با توجه به شیوع کرونا، تعمیرات اساسى 
واحدها، با رعایت کامل نکات بهداشــتى و ایمنى 

انجام مى شود.

تعمیرات اساسى12 واحد عملیاتى 
شرکت پاالیش نفت اصفهان از ابتداى سال تا کنون 


