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اصلى ترین دلیل سقط جنین در ایران چیست؟72 درصد از سدهاى استان اصفهان خالى استستاره سینماى هند به ایران مى آیدچرا خودروهاى اسقاطى قیمت میلیاردى پیدا کرده اند حق با تارتار و ذوب آهن است! اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

پزشکان 
زیرمیزى بگیر 
زیاد نشده اند

نشانه هاى تغییر اقلیم در اصفهان
3

5

دستگیرى سارقان 
5 میلیاردى منازل 
اصفهان در تهران 

معاون انتظامى سازمان نظام پزشکى ایران گفت: در زمینه افزایش 
غیر قانونى تعرفه هاى پزشکان و دریافت زیرمیزى از بیماران 

نسبت به گذشته افزایشى نداشتیم.
محمد رضا خردمند اظهار کرد: چنین مواردى بسیار نادر است که 

پزشک از بیمارى زیرمیزى دریافت کند...

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى 
اعضاى باند 3 نفره اى که اقدام به ســرقت 50 
میلیارد ریال طالجات از منزل 8 اصفهانى کرده و 

به تهران متوارى شده بودند، خبر داد.
سرهنگ حسین ُترکیان اظهار داشت: در پى وقوع 
چندین فقره سرقت طالجات از منازل شهروندان 
ساکن در منطقه جنوب شهر اصفهان موضوع در 
دســتور کار ویژه کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس 

آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهان پس از بررسى محل هاى 
وقوع ســرقت و انجام یــک ســرى اقدامات 

هوشمندانه...

چه عواملى باعث گران شدن گوجه در اصفهان شد؟چه عواملى باعث گران شدن گوجه در اصفهان شد؟
دبیر اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار و سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان توضیح مى دهنددبیر اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار و سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان توضیح مى دهند
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گرما، بهار اصفهان را تابستان کرده است 

6 مسابقه تا رکوردزنى على بیرو
علیرضا بیرانوند با کلین شیت مقابل لبنان براى سى امین بار دروازه خود 
را با لباس تیم ملى بسته نگه داشت و تنها با 6 کلین شیت دیگر رکورددار 
ایران مى شود. در آخرین بازى دور رفت انتخابى جام جهانى مقابل لبنان 
با گل عجیبى که بیرانوند با وزش باد شدید خورد، فرصت به امیرعابدزاده 
رسید تا او شانس خود را درون دروازه ایران امتحان کند. نمایش هاى خوب 

عابدزاده تا پیش از دیدار مقابل کره جنوبى بیرو را ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ضربه مغزى 
بیشترین علت مرگ 

در تصادفات

10هزارکیلومتر از استان اصفهان درگیر فرونشست جدى است
مدیرکل سازمان زمین شناسى و اکتشافات  معدنى:

3

ایران از نسل طالیى ایران از نسل طالیى 
بازیکنان بهره مى برد

رئیس سازمان سنجش رئیس سازمان سنجش 
آموزش:آموزش:

کنکور کنکور 14031403  
بدون کاغذ بدون کاغذ 

برگزار برگزار 
مى شودمى شود
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رئیس شوراى اسالمى رئیس شوراى اسالمى 
شهر:شهر:

اصفهان باید به اصفهان باید به 
قطب صنایع قطب صنایع 

دانش بنیان دانش بنیان 
تبدیل شودتبدیل شود

3

4

دلیل خداحافظى  احسان دلیل خداحافظى  احسان 
علیخانى با « ماه عسل»
4

1- دستگاه مناقصه گزار : اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه : خرید تجهیزات  به شرح جدول ذیل :

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه :
اصفهان – خیابان باغ گلدســته – مقابل درب شــرقی بازار هنر – واحد پشــتیبانى طرحها اداره کل نوســازي مدارس اســتان اصفهان

 (تلفن تماس2- 32222091)
4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه :

الف )مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 4 روز از انتشار آگهی از تاریخ 1401/01/18 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/01/22  و بصورت الکترونیکى 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir  می باشد.

ب )مهلت بارگذارى اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و ارسال پاکت الف و زونکن ارزیابى کیفى تا پایان وقت اداري مورخ 
1401/02/08  می باشد .

ج )زمان گشایش پاکات ارزیابى کیفى ساعت8:30 صبح روز شنبه 1401/02/10 و پاکات الف و ب ، ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/02/11 
در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان مى باشد .

5-نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه : الف) سپرده (واریز به حساب IR 780100004061030607670085 به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازي 
مدارس استان اصفهان بانک مرکزى) ب) ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما به مدت 3 ماه  

6- مدت اعتبار پیشنهادها : یک ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى مى باشد.
ضمنًا متن این فراخوان در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir وiets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاکات ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

آکهی مناقصه عمومی دو مرحله اى
  شماره  431  مورخ 15 /1401/01

چاپ دومچاپ دوم

مجید نسیمى-سرپرست اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان 

نوبت مناقصهمبلغ تضمین (ریال)شماره مناقصه سامانه ستادنوع تضمینتعدادموضوع مناقصهردیف

اول20010040380000022/250/000/000ضمانتنامه/سپرده300خرید پرینتر 1

م.الف:1298127

   دانشــگاه آزاد اســالمى واحد اصفهان( خوراســگان ) در نظر دارد اجراى عملیات اسکلت و 
ســفت کارى ســاختمان کلینیک دندانپزشــکى را از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى با 
حداقل رتبه 2 ابنیه و داراى ســوابق تخصصى بیمارســتانى و درمانى واگــذار نماید. لذا از کلیه 
شرکت هاى واجد شرایط درخواســت مى شــود در صورت تمایل به مدت 10 روز کارى از تاریخ 
درج آگهى جهــت اخذ مدارك و فرم هــاى مربوطه به حــوزه مدیریت عمرانى و یا به ســایت

www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند. 
تلفن جهت کسب اطالعات :

 03135354053-03135352526- 09132102947(مهندس سلیمى)
شرایط : 

- واریز مبلغ پنج میلیون ریال به حســاب 0113852058002 بانک ملى ایران به نام کلینیک هاى 
دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اوراق مناقصه

- ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) به مبلغ ده 
میلیارد ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه.

- دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
- کلیه کسورات قانونى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- هزینه درج این آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى(نوبت دوم)

شهرداري کرکوند باستناد مجوز شــماره 1400/59 مورخ 1400/3/12 شوراى محترم 
اســالمى در نظر دارد قطعات و لوازم یدکى خودرو بنز 457 را باقیمت کارشناسى از 
طریق مزایده عمومى واگذار نماید. لذا ازکلیه متقاضیان دعوت مى گردد جهت بازدید 
و شرکت در مزایده و ثبت و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/2/8 به 
سامانه setadiran.ir مراجعه و در مزایده شرکت نمایند. شرکت کنندگان همچنین 

میتوانند مدارك تکمیل شده مزایده رابصورت دستى تحویل نمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است.

(هزینه آگهی برعهده برنده می باشد.)
آدرس: شهرستان مبارکه ، شهر کرکوند ، بلوار امام خمینى(ره) ، شهرداري کرکوند

www.karkevand.ir :وب سایت
تلفاکس: 52383266

«آگهی مزایده» نوبت دوم چاپ اولچاپ اول

محمود کفعمى- شهردار کرکوند
م.الف:1298464

شهرداري کرکوند باستناد مجوز شماره 82-400/6 مورخ 1400/8/29 شوراى محترم 
اســالمى درنظر دارد مقدار 149/94 مترمربع زمین متعلق به شهردارى با کاربرى 
مســکونى واقع در کوچه معراج جنوبى ، بن بســت کوثر2 را با قیمت کارشناسى 
3,150,000,000 ریــال از طریق آگهى مزایده عمومى به فروش برســاند. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت مى گردد جهت بازدید و شرکت در مزایده و ثبت و تحویل پیشنهادات 
تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/2/8 به ســامانه setadiran.ir مراجعه و در مزایده 
شــرکت نمایند. شــرکت کنندگان همچنین میتوانند مدارك تکمیل شده مزایده 

رابصورت دستى تحویل نمایند.
(هزینه آگهی برعهده برنده مزایده  می باشد.)

تلفاکس: 03152383266

«آگهی مزایده» نوبت سوم چاپ اولچاپ اول

محمود کفعمى- شهردار کرکوند
م.الف:1298499

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 
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رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرت 
هوایى و جهانگردى ایران در اعتراض به گرانى ســفر 
هوایى عراق، این سئوال را مطرح کرد که چرا سفر عراق 
از کیش و استانبول باید گران تر باشد، درحالى که مسیر 

هوایى آن کوتاه تر است؟
حرمت ا... رفیعى اظهار کرد: در نوروز امسال، هزینه سفر 
به ترکیه از سفر به برخى شهرهاى ایران ارزان تر بود. اما 
عجیب است که هزینه سفر هوایى عراق (نجف) از تمام 
این مسیرها از کیش تا مشهد و اهواز و استانبول گران تر 

تمام مى شود. 
او ادامه داد:  براســاس آنچــه در جلســات ایرالین ها 

شنیده ایم، هزینه هر ســاعت پرواز حدود 20 دالر است، 
اصًال ما این عــدد را 30 دالر درنظــر بگیریم، فاصله 
هوایى تهرانـ  نجف هم کمتر از دو ساعت است، تقریبًا 
یک ســاعت و نیم مى شــود که حاال ما با اغماض این 
فاصله را ســه ســاعت درنظر بگیریم، در نتیجه هزینه 
یک ســفر از تهران به نجف باید 90 دالر تمام شود که 
حتى اگر با ارز 30 هزار تومانى محاســبه شــود، قیمت 
بلیت آن باید نهایت دو میلیون و 700 هزار تومان شود، 
نه پنج میلیــون و 10 میلیون تومان! به نظر مى رســد 
عواملى در کار اســت که اجازه نمى دهد این سفر ارزان

 شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشــور براى برگزارى 
آزمون سراسرى در ســال 1403 به صورت الکترونیکى 
و بدون کاغذ اشــاره کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزى 
انجام شــده در ســال 1401 همه زیرســاخت هاى این 
آزمون هاى الکترونیکى ایجاد مى شود و در سال 1402 
بخشى از آزمون هاى با مقیاس کوچک و متوسط به صورت 
الکترونیکى و بدون کاغذ برگزار مى شــود. عبدالرسول 
پورعباس ادامه داد: پس از کسب اطمینان از زیرساخت ها 
و امکانات پیش بینى شده در سال 1403 آزمون سراسرى 
ورودى به دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالى به صورت 
الکترونیکى و بدون کاغذ برگزار مى شود.وى به ضرورت 

ارتقاى کیفیت فعالیت هاى ســازمان ســنجش آموزش 
کشــور با ارائه بهترین خدمات به داوطلبان تأکید کرد و 
گفت: به منظور ایجاد زیرســاخت هاى فنــى، برگزارى 
آزمون هاى الکترونیکى بدون کاغذ و با استفاده از شرکت 
هاى دانش بنیان به زودى مرکز نوآورى و هوشمند سازى 
سازمان سنجش آموزش کشــور راه اندازى مى شود.وى 
با تأکید بر پویایى و توانایى کارکنان ســازمان سنجش 
آموزش کشور گفت: در مسیر توسعه و ارتقاى فعالیت هاى 
سازمان سنجش آموزش کشور، برنامه ریزى الزم براى 
آموزش هاى تخصصــى مطابق با شــرایط جدید براى 

کارکنان این سازمان نیز پیش بینى شده است.

چرا سفر عراق از کیش و 
استانبول گران تر است؟

کنکور 1403 بدون کاغذ 
برگزار مى شود

چه مى کند مافیاى خودرو
یک فعال رســانه اى نوشت:     برترین ها|
قیمت یک دستگاه رنو لوگان (ال 90) در فرانسه 6 
هزار یورو است؛ یعنى یک خودرو با کیفیت قطعات 
و مونتاژ عالى و دالر 27000تومانى مى شود حدود 
170 میلیون تومان؛ مقایسه کنید با قیمت نزدیک 
500 میلیونــى فعلى در بازار ایــران تا بدانید که 
مافیاى خودرو چه مبلغ کهکشانى غارت مى کند!

اعتراض20:30
 به مهران و ساالر 

  ایران آرت| بخــش خبــرى 20:30 در 
گزارشى به استفاده از واژگان انگلیسى در برنامه 
«دورهمى» توســط مهران مدیرى، مجرى و 
ساالر عقیلى، مهمان برنامه انتقاد کرد. صداوسیما 
در سال هاى اخیر قوانینى را براى عدم استفاده از 
واژگان انگلیســى وضع کرده است؛ با این حال، 
همچنان از لغات انگلیسى که حتى برخى از آنها 

معادل فارسى ندارند استفاده مى شود.

معلم سر شاگردش را 
شکست!

پرتاب تخته پاکن از سوى معلم مدرسه    ایرنا|
حکمت شهر اشنویه به ســمت یک دانش آموز، 
موجب آسیب دیدگى او از ناحیه سر (شکستگى) 
شد. مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربى 
گفت: پیگیرى علت وقوع حادثه شکسته شدن 
سر دانش آموز مقطع ابتدایى مدرسه اى در اشنویه 
در دست بررسى است. سه شنبه هفته پیش پرتاب 
تخته پاکن از ســوى معلم مدرسه حکمت شهر 
اشنویه به سمت یک دانش آموز، موجب آسیب 
دیدگى او از ناحیه ســر (شکستگى) شد. تصاویر 
مربوط به ضرب و شــتم این دانش آموز ســبب 

جریحه دار شدن احساسات عمومى شد.

ممنوعیت فروش «بستنى 
قیفى» در کهگیلویه  

ســرهنگ على وارســتگى، معاون    ایلنا|
فرهنگــى و اجتماعى نیروى انتظامى اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد  با بیان اینکه فعالیت بستنى 
بندان این اســتان در ماه رمضان فقط به صورت 
کیلویى مجاز بوده و فروش بســتنى به صورت 
جزئى و قیفى ممنوع است، خاطرنشان کرد:  آش 
و هلیم فروش ها به همراه کلــه پزى ها تا یک 
ساعت قبل از اذان مغرب نمى توانند در ماه مبارك 

رمضان فعالیتى داشته باشند.

لپ تاپ  و تبلت هاى
 پر فروش

  ایلنا| رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: 
قیمت لپ تاپ از 9 میلیون تومان شروع مى شود. 
باالترین نرخ لپ تاپ در بازار برند اپل است. باید 
بگویم لپ تاپ با قیمت 130 میلیون تومان نیز در 
بازار موجود است اما مردم خریدار لپ تاپ با قیمت 
15 تا 25 میلیون تومان هستند در خرید لپ تاپ 
برندها چندان اهمیت ندارند و میزان کارآیى آنها 
براى خریداران اولویــت دارد. محمدرضا فرجى 
گفت: تبلــت از 2 میلیون و 500 هــزار تومان تا 
40 میلیون تومان موجود است اما معموًال مردم 

خریدار تبلت با قیمت 5 تا 6 میلیون هستند.

گرانى یک شبه مواد مخدر 
  آفتاب  نیوز|در پــى ممنوعیت کشــت 
خشخاش و فروش مواد مخدر در افغانستان که 
چند روز پیش از سوى طالبان اعالم شد، معتادان 
تأیید کرده اند که مواد مخدر در ایران تا 30 درصد 
گران شده اســت. رهبر گروه طالبان اخیراً طى 
فرمانى کشت تمام انواع مواد مخدر در افغانستان 
را ممنوع اعالم کرد. این فرمان رهبر طالبان بر بازار 
موادمخدر در ایران اثرگذار بوده و موجب گرانى 

تریاك، هروئین و شیشه شده است.

چین به تایوان حمله مى کند 
  ایرنا|فرمانده ناوگان دریایى آمریکا در اقیانوس 
آرام مدعى است با وجود شرایط موجود احتمال حمله 
نظامى چین به کشور تایوان وجود دارد. ساموئل پاپارو 
گفت وقایع اوکراین موجب افزایش احتمال حمله چین 
به تایوان شده است. سال گذشته «فیلیپ دیویدسون»، 
رئیس وقت فرماندهى ارتش آمریکا در هند و اقیانوسیه 
ادعا کرد حمله چین به جزیره خودگردان ممکن است 

در شش سال آینده رخ دهد.  

طالبان هم محکوم کرد 
  تسنیم|«ذبیح ا... مجاهد»، سخنگوى طالبان 
حمله تروریستى مشهد را محکوم کرد. مجاهد در پیامى 
نوشت: «امارت اسالمى حمله بر عبادتگاه و روحانیون 
در کشور ایران را محکوم مى نماید. این کار ربطى به 
افغان ها و افغانستان ندارد.» روز سه شنبه فردى مسلح 
به سالح سرد (چاقو) با حمله به سه روحانى در صحن 
پیامبر اعظم(ص) حرم مطهر رضوى(ع) یکى از آنها 
را به شهادت رساند و دو روحانى دیگر را زخمى کرد. 
ضارب، فردى 21ساله، به نام «عبداللطیف مرادى»، 
ازبک تبار است که یکسال پیش به صورت غیرقانونى از 
مرز پاکستان وارد ایران شده و سپس در مشهد مقدس 

اقامت گزیده است.

محرمانه از نطنز
  خبرگزارى دانشجو| آژانــس بین المللى 
انرژى اتمى گفته ایــران تمامى تجهیزات الزم براى 
ســاخت قطعات ســانتریفیوژ را از تأسیسات کرج به 
نطنز منتقل کرده است. طبق ادعاى آژانس بین المللى 
انرژى اتمى ایران این اقدام را شش هفته بعد از ساخت 
سایت دیگرى در اصفهان براى ساخت همان قطعات 
انجام داده است. آژانس اتمى در بیانیه اى که به رؤیت 
خبرگزارى «رویترز» رســیده اعالم کرد: «بازرسان 
آژانس تأیید مى کنند که این دستگاه ها در نطنز مهر و 
موم هستند و بنابراین کار نمى کنند.» «رویترز» نوشته 
بیانیه آژانس، خالصه گزارش محرمانه است که این 
نهاد بین المللى براى اعضاى خودش ارسال کرده است.

نگهبان انگلیسى
جاسوس روسیه بود!  

  ایرنا| سرویس ضدتروریسم انگلیس اعالم کرد، 
یک کارمند پیشین ســفارت این کشور در آلمان را به 
اتهام جاسوسى براى روسیه دستگیر کرده است. پلیس 
مى گوید اتهام اصلى او جمع آورى و انتقال اطالعات 
براى روسیه است.  «دیوید اسمیت» به جرم فاش کردن 

اسرار محرمانه و دولتى متهم شده است. 

خبرخوان

بازار جنازه فروشى خودرو داغ اســت و حتى در برخى 
سایت هاى فروش خودرو نیز خودروهاى اسقاطى یکى از 
لینک هاى پرمخاطب است. اما خریداران از این جنازه ها 

چه مى خواهند که چنین هزینه اى پرداخت مى کنند؟
این در واقع یک روش ساده براى واردکردن بى دردسر 
خودروهاى خارجى بــدون پرداخت عوارض اســت. 
اصطالحًا به این روش خودروى دوقلو گفته مى شــود؛ 
خودروهایى که با پرداخت حقــوق و عوارض گمرکى 
بسیار اندك در مناطق آزاد اجازه تردد دارند براى ورود 
به سرزمین اصلى باید هزینه باالى عوارض گمرکى را 
متحمل شوند اما این ماجرا به مذاق برخى واردکنندگان 
خوش نمى آید. بنابراین بــراى دورزدن پرداخت حقوق 

گمرکى از یک روش کم دردسر استفاده مى شود.
شــبکه قاچاق خودروهاى تصادفى و ســوخته درون 
ســرزمین اصلى که از چرخه مصرف خارج شده اند را با 
قیمت هاى باال مى خرند و از چند صد میلیون تومان و گاه 
تا یک میلیارد تومان بابت این خودروها پول مى پردازند 
چون اگر چه این خودروها به کارشــان نمى آید اما سند 

این خودروهاى از دور خارج شده کارآیى فراوان دارد.
در اصل این ســند خودروى اسقاطى اســت که براى 
خودروى منطقه آزاد اســتفاده مى شــود. به این شکل 
که شماره موتور و بدنه درج شده در سند خریدارى شده 
با مهــارت روى خودروى وارداتى حک شــده و پالك 
خودروى ســوخته روى خودروى وارداتى جدید نصب 
مى شود. حاال خودروى واردشده بدون پرداخت عوارض 
آماده تردد در شهرهاى سرزمین اصلى است. گاه حتى 
خودروى اول، اسقاطى هم نیست و قابل استفاده است 
اما سند آن براى دو خودرو استفاده مى شود. به این ترتیب 

خودروهاى دوقلو در شهرها به راحتى تردد مى کنند.
خودروهاى دوقلو هر دو مــدارك الزم را دارند. هر دو 
خودرو مدارکى دارند که با شماره پالك و شماره موتور 
مطابقت مى کند و پلیس راهنمایى و رانندگى نیز متوجه 

قاچاق بودن خودروى دوم نمى شود.
اقدام دیگرى که این شبکه قاچاق انجام مى دهند، اعالم 
سرقت است. براى آنکه گمرك منطقه آزاد متوجه این 
قاچاق نشــود، مالک خودروى وارداتى اعالم ســرقت 
مى کند. به ایــن ترتیب دیگر نیازى نیســت خودروى 
وارداتى را هر شــش ماه یک بار به کارشناسان گمرك 
نشــان دهد و حضورش را در منطقه ثبت کند و مهمتر 
آنکه تضامینى که گمرك از مالک خودرو دریافت کرده، 

به مورد اجرا گذاشته نشده و ضبط نمى شود.

خودروهاى دوقلو به راحتى در شــهرهاى کشور تردد 
مى کنند و در هر بــار مواجهه با مأموریــن نیز مدارك 
قابل ارائه اى دارند که در اصل یکى از آنها جعلى است. 
با وجود همه ترفندهاى بــه کار رفته اما این تردد براى 
همیشه ادامه ندارد؛ چرا که یکجا هست که این افراد گیر 
مى افتند و دستشان رو مى شود و آن هم زمانى است که 
تصادفى صورت بگیرد یا به دالیلى خودرو توقیف شود. 
در این شــرایط به دلیل الزام ارائه برگ سبز و بررسى 
دقیق بدنه و موتور، ماهیت خودرو و جعلى بودن مدارك 

مشخص مى شود. 
البته چون حکاکى شــماره ها بر روى بدنه خودرو بسیار 
ماهرانه صورت گرفته، در بررسى اولیه پلیس راهنمایى و 
رانندگى جعلى بودن پالك و شماره ها مشخص نمى شود. 
در تصادفات ساده که پلیس سر صحنه حاضر مى شود 
نیز فقط پالك ماشین با شماره درج شده در کارت تطابق 
داده مى شــود و هیچگاه پلیس کاپوت را باال نمى زند تا 
شــماره موتور و بدنه را چک کند. بنابراین کشف این 

خودروها به راحتى صورت نمى گیرد.

چرا خودروهاى اسقاطى قیمت میلیاردى پیدا کرده اند

دورزدن قانون به کمک جنازه خودرو! 

گرانى گوجه و تخم مرغ طى روزهاى اخیر ثابت کرده غذایى مانند املت دیگر 
غذاى فقرا نیست! این موضوع واکنش کاربران فضاى مجازى را هم به دنبال 

آورده است:
«گوجه فرنگى بین 20 تا 30 هزار تومن شده سیب زمینى هم بین 10 تا 
15 هزار تومن، گوشت هم 200 رو رد کرد برنج هم که هیچ. رسماً نباید چیزى 

بخورید.»

«یه شونه تخم مرغ 40 تومن، گوجه فرنگى 35 تومن با این قیمت ها میشه 
گفت: املت یه زمانى غذاى فقرا بود، ولى االن غذاى ثروتمند ان است!»

 «گوجه فرنگى 8 فروردین 9800، گوجه فرنگى 16 فروردین 24800. 
حتــى تصــورش بــراى اصحــاب کهف هــم قفل اســت دیــدن این 

قیمت ها.»
«دیشب تونستم با پول یارانه ام  یک کیلو و 300 گرم گوجه فرنگى بخرم 

توى پوست خودم نمى گنجم»، «امروز یکى بهم گفت دالر رفته باالى 27 
تومن، گفتم واال خبر گرون شدن سیب زمینى و گوجه فرنگى بیشتر ناراحتم 
کرد. تا کى مى تونیم هر روز یه چیزى رو از سبد غذاییمون حذف یا کم کنیم؟»
«از اول سال حساب کنین تورم چه پیشرفتى کرده، آخه گوجه فرنگى 35 
هزار تومن؟! قول مى دم امســال یک ده کیلویى برنج ایرانى درجه 2 به یک 

میلیون برسه.»

در چند روز گذشته ممنوعیت پخت نان بربرى در شیفت 
صبح نانوایى هــاى ماکو واقع در آذربایجــان غربى با 
واکنش هاى زیادى در فضاى مجازى مواجه شد. ماجرا 
از این قرار است که ســتاد امر به معروف و نهى از منکر 
استان آذربایجان غربى پخت نان بربرى را براى صبح 

ممنوع کرده است.
به گزارش «ایران»، ا...  وردى حسن زاده، رئیس اتحادیه 
نانوایان آذربایجان غربى تصریــح مى کند: ممنوعیت 
پخت نان سنگک، بربرى و نان روغنى در شیفت صبح 

ماه مبارك رمضان مســئله جدیدى نیست و سال هاى 
سال اســت که به حرمت روزه داران پخت این نان در 
صبح ها انجام نمى شود. در همین راستا با ابالغیه ستاد 
امر به معروف و نهى از منکر استان قرار شده پخت این 
نان ها در همه شــهر ها از جمله ارومیه در شیفتى به جز 

صبح انجام شود.
وى البته تصریح کــرد: اماحــاال نانوایى هاى بربرى 
مى تواننــد در شــیفت صبــح هــم اقدام بــه پخت

 نان کنند.

مدتى از خبر به سرقت رفتن لنگه کفش مجسمه 
پرویز تناولى در پارك شفق تهران مى گذرد و در 
حالى که با توجه به تعطیالت نوروزى خبرى از 
جزئیات مرمت این اثر به گوش نرســیده بود، 
تندیس تناولى دربــاره  مرمت این اثر اطالعات 

تازه اى داد.
تندیس تناولى که مدیریت مــوزه تناولى را نیز 
برعهده دارد، با اشاره به این نکته که مرمت لنگه 
کفش به سرقت رفته برعهده موزه تناولى خواهد 
بود، درباره قیمت تخمین زده شده براى مرمت 
دوباره ایــن لنگه کفش چنین گفــت: «هزینه 
برآورد شده براى مرمت دوباره این اثر حدود 40 
میلیون تومان تخمین زده شده و این قیمت بر 

اساس ارزش برنز تخمین زده شده است.»
پرویز تناولى از هنرمندان پرکارى محســوب 
مى شــود که تاکنون آثار زیادى را به موزه ها و 
شهردارى کشور اهدا کرده اما هر بار یا بخشى از 
آثار این هنرمند تخریب شده و یا کًال به سرقت 

رفته  و اصًال دیگر دیده نشده است .
تندیس «تقدیس» در میدان امام حســین(ع) 
اصفهان یکى از این کارهاست که چند بار مورد 
سرقت واقع شد و آخرین بار پس از مرمت این اثر 
توسط مسیح احمدى (شاگرد تناولى)، قسمتى از 
آن پنجم اسفند ماه 99 بار دیگر به سرقت رفت 

و دیگر دیده نشد.
پرویز تناولى در واکنش به این ســرقت چنین 
اظهار کرده بود: «باید شهردارى ها آنقدر مجسمه 

بسازند و بخرند و در معرض دید عموم قرار بدهند 
تا مردم چشمشان به دیدن این آثار هنرى عادت 
کند. به عقیده من سرقت مجسمه ها در اصفهان 
صرفًا جنبه مادى دارد و اگر به تبع آن شروع به 
انتقال آثار شــهرى به موزه کنند، دزدها برنده  
شده اند. شهردارى اصفهان نباید اجازه بدهد که 

دزدها برنده شوند.»
این در حالى اســت که همزمان بــا خریدارى 
تندیس «تقدیس»، مجموعه «فرهاد کوه کن» 
که شامل چهار نقش برجســته مسى بود نیز از 
سوى پرویز تناولى به مردم اصفهان اهدا شد و 
به موزه هنرهاى معاصر این شهر انتقال یافت؛ 
اما سال هاست که یکى از این چهار اثر گم شده و 
پیگیرى ها براى پیدا شدن آن بى ثمر مانده است. 

گمانه زنى هایى براى واریز یارانــه ماه رمضان وجود دارد، 
اما به احتمال زیاد همان مبلغ 150 هزار تومان واریز شود.

دولت در سال گذشته بسته معیشتى ماه رمضان را در روز 25 
فروردین ماه واریز کرد. امسال نیز گمانه زنى هاى بسیارى 
براى واریز یارانه ماه رمضان وجود دارد. پیگیرى هاى نشان 
مى دهد که اقدامات الزم براى واریز بسته معیشتى انجام 

شده و واریز آن منتظر دستور رئیس جمهور است.
در سال گذشته 60 میلیون نفر یارانه بگیر معیشتى، معادل 
یک یارانه معیشتى دیگر را به عنوان یارانه رمضان دریافت 
کردند. یعنى خانوارهاى یک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 
103 هزار تومان، ســه نفره 138 هزار تومان، چهار نفره 
172 هزار تومان و خانوارهاى پنج نفره و بیشتر 205 هزار 

تومان گرفتند.
اگر قرار باشد بسته معیشتى ماه رمضان پارسال براى امسال 
نیز تکرار شود، تعداد مشموالن 60 میلیون نفر و مبلغ یارانه 

بین 55 تا 205 هزار تومان است.
اما پیگیرى ها نشان مى دهد که مبلغ یارانه نسبت به سال 

گذشته بیشتر است. در واقع یکى از گمانه  زنى ها درباره مبلغ 
کمک معیشتى ماه رمضان همان 150 هزار تومان به ازاى 
هر نفر است و احتمال واریز این مبلغ خیلى زیاد است. اما 
اگر قرار باشــد مبلغ 150 هزار تومان به عنوان یارانه ماه 
رمضان واریز شود، احتماًال تعداد یارانه بگیران کمتر از 60 

میلیون نفر باشد.
سال گذشته دولت به مناســب 22 بهمن ماه به حدود 32 
میلیون نفر یارانه 100 هزار تومانى پرداخت کرد. همچنین 
در روزهاى پایانى سال به مناسبت عید نوروز مبلغ 150 هزار 
تومان یارانه به 12 میلیون سرپرست خانوارى داد که سهام 
عدالت ندارند. بنابراین مى توان چند سناریو براى مشموالن 

یارانه ماه رمضان در نظر گرفت:
سناریوى اول: 60 میلیون نفرى که یارانه معیشتى بنزین 
دریافت مى کنند، براساس الگو واریز سال گذشته. دومین 
سناریو 32 میلیون نفرى اســت که یارانه 22 بهمن ماه را 
گرفتند.  سناریوى سوم: 12 میلیون سرپرست خانوارى که 

سهام عدالت ندارند.

«لنگه کفش» تهران به سرنوشت 
«تقدیس» اصفهان دچار نشد

مشموالن یارانه ماه رمضان
 چه کسانى هستند؟

حسرت املت خوردن هم به دل ها ماند! 

پختن نان بربرى در ماکو از سر گرفته شد!
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پیچیدن نواى قرآن در 
چهارباغ

مدیـر پـروژه چهارباغ عباسـى گفت: محفلـى قرآنى 
از ابتـداى مـاه رمضـان در چهارباغ عباسـى با کمک 
فرماندهى انتظامـى، اداره اماکن و شـهردارى برگزار 
شـد. محمد على سـمیعى گفت: باتوجه به اینکه گذر 
چهارباغ، گذرى فرهنگى اسـت و عموم مـردم از آن 
عبور مى کنند هدف، اجراى مراسم و محفلى خانوادگى 
است. او گفت: این مراسم، محفل قرآنى است و در کنار 
آن مسابقات و جشن هاى دیگرى از جمله سرود خوانى 

و همخوانى نوجوانان صورت مى گیرد.

ریزش آوار روى 4 کارگر 
سـخنگوى اورژانس اسـتان اصفهان از حادثه ریزش 
آوار در حال سـاخت بر روى کارگران ساختمانى خبر 
داد. عباس عابدى با اعالم این خبر، اظهار کرد: ساعت 
10 و 13 دقیقه پنج شـنبه، 18 فروردین حادثه ریزش 
آوار دیوار در حال ساخت روى کارگران ساختمانى به 
اورژانس اصفهان اطالع داده شد. وى با اشاره به وقوع 
این حادثه در یکى از شرکت هاى شهرك صنعتى  در 
شهرسـتان نجف آباد، از مصدومیت 4 مـرد 18 تا 48 
سال در این حادثه خبر داد و گفت: مصدومان این حادثه 
به بیمارستان فاطمه الزهراى نجف آباد منتقل شدند و 

وضعیت مصدومان خوب گزارش شده است.

سرویس دهى اتوبوسرانى
 تا باغ رضوان

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
از فعالیت سـرویس دهى به باغ رضـوان در بعدازظهر 
پنجشـنبه ها و روزهـاى جمعـه خبر داد. سـیدعباس 
روحانى اظهار کرد: سرویس دهى باغ رضوان در سال 
جدید طبق روال قبل از مبدا پایانه باغ قوشـخانه و در 
مسـیر ایسـتگاه هاى میدان قدس، میـدان احمدآباد، 
ایستگاه هاى خیابان جى تا باغ رضوان و در داخل باغ 
رضوان تمام ایسـتگاه ها را پوشش مى دهد و در مسیر 
برگشـت بالعکس اسـت. وى  افزود: این خط با تعداد 
10 دسـتگاه اتوبوس با سـر فاصله زمانـى 20 دقیقه 

سرویس دهى خواهد شد.

گازدار شدن یک گلخانه 
با توجه بـه فراهم شـدن زیرسـاختها، یکـى دیگر از 
واحد هاى گلخانه گل و گیاه در اسـتان گازدار خواهد 
شد. محمدرضا حسـن پور معاون مهندسـى و اجراى 
طرح هاى شـرکت گاز اسـتان درگفت و گوى تلفنى 
با بخـش خبرى 20 دیشـب شـبکه اصفهـان گفت: 
قراردادى که این واحد گلخانه اى سال گذشته با شرکت 
گاز منعقد کرده و با فراهم شـدن زیرساخت هاى ارائه 
انشـعاب گاز، ایـن واحد گلخانـه اى بـه زودى گازدار 

مى شود.

6 حادثه غرق شدگى 
در اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: از 
ابتداى سال تاکنون شش حادثه غرق شدگى در استان، 
فوت سه نفر را در پى داشته است. منصور شیشه فروش 
گفـت: از ابتـداى سـال 1401 تاکنـون شـش حادثه 
غرق شدگى در منابع آبى اسـتان اصفهان رقم خورده 
اسـت که دو نفر در رودخانـه زاینده رود و یـک نفر در 

استخر ذخیره آب کشاورزى فوت شدند. 

رشد اهداى خون در اصفهان   
رئیس روابـط عمومـى اداره کل انتقال خون اسـتان 
اصفهان با بیـان اینکه ذخیـره خون اسـتان اصفهان 
با توجه به اسـتقبال خوب شـهروندان از اهداى خون 
در ایام عید نوروز به هشـت روز رسـیده اسـت، گفت: 
در سـال 1400 نسـبت به سـال 1399 با رشـد شش 
درصدى مواجه بودیم اما همچنان گروه خونىO- با 
کمبود مواجه است. فرشـته آرامش اظهار کرد: میزان 
ذخیره خـون شهرسـتان اصفهـان نیز برابر با شـش 

روز است.

خبر

رئیس شوراى اســالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان مى تواند و باید به قطب صنایع دانش بنیان کشور 
تبدیل شود، گفت: اگر مشکالتى مانند آب، هوا و زمین در 
شهر اصفهان داریم با ورود صنایع دانش بنیان و محدود 

کردن توسعه صنایع آالینده رفع خواهد شد.
محمد نورصالحى در جلســه هم اندیشى راهکار تحقق 
شــعار ســال که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزى، 
نمایندگان مجلس و جمعى از رؤســاى شــرکت هاى 
دانش بنیان اصفهان تشکیل شــد، ضمن گرامیداشت 
ســالروز واقعه پنج رمضان، اظهار کرد: هدف از تشکیل 
این جلسه تبیین راهکار تحقق شــعار سال در راستاى 

فرمایشات مقام معظم رهبرى است.وى افزود: از زمان 
استقرار شوراى ششــم، صنایع دانش بنیان در اصفهان 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا اصفهان به 
قطب صنایع دانش بنیان کشور تبدیل شود.رئیس شوراى 
اسالمى شهر اصفهان تصریح کرد: اگر مشکالتى مانند 
آب، هوا و زمین را در شهر اصفهان داریم با ورود صنایع 
دانش بنیان و محدود کردن توســعه صنایع آالینده رفع 
خواهد شــد.وى اضافه کرد: اصفهان مى تواند و باید به 
قطب صنایع دانش بنیان کشــور تبدیل شود و به همین 
جهت از فعاالن عرصه صنعتى و علمى دعوت شده است 

تا راهکارى عملى براى تحقق شعار سال احصا شود. 

مدیرکل اســتاندارد اصفهان گفت: مهمترین چالشــى که 
درباره آسانسورهاى مســتقر در اماکن عمومى و اداره هاى 
این اســتان وجود دارد مربوط به بازرســى هاى دوره اى و 
ساالنه براى تایید صحت عملکرد و ایمنى آنهاست.محمود 
فرمانى افزود: انجام بازرسى هاى دوره اى از آسانسورها در 
همه ســاختمان ها و دریافت تاییدیه هاى ساالنه از طریق 
شرکت هاى بازرسى ایمنى استاندارد، ضرورى است اما در 
مواردى شاهد کم توجهى به این موضوع در برخى از اماکن 
عمومى و اداره ها هستیم.وى با بیان اینکه ضمانت اجرایى 
ضعیفى در این زمینه وجود دارد اظهار داشت: ایمنى و سالمت 
مردم در هنگام استفاده از آسانسور بسیار مهم است بنابراین 

اداره کل اســتاندارد تاکید ویژه اى بر روى بازرســى هاى 
دوره اى و بررسى ایمنى و صحت عملکرد آنها دارد.

فرمانى با اشاره به اینکه استفاده از آسانسور در اماکن عمومى 
مانند پاساژها، درمانگاه ها، بیمارستان ها، هتل ها، مراکز 
خدمات رســان و اداره ها بسیار زیاد اســت، تصریح کرد: 
متصدیان، مالکان و مدیــران این بخش ها بدلیل اهمیت 
ایمنى آسانســور باید نسبت به بازرســى هاى دوره اى و 

ساالنه اقدام کنند.
وى گفت: بازرســى ها در اســتان اصفهان توسط حدود 
14 شرکت داراى تاییدیه صالحیت از اداره کل استاندارد 

انجام مى شود.

مهمترین چالش درباره 
آسانسور  اماکن عمومى

اصفهان باید به قطب صنایع 
دانش بنیان تبدیل شود

مدیر بهره بــردارى و نگهدارى از تاسیســات آبى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: 373 میلیون 
متر مکعب آب در سدهاى این استان ذخیره شده که 

نشان مى دهد 72 درصد از این مخازن خالى است.
احســان ا... امینى افزود: میزان ذخیره فعلى آب در 
سدهاى این استان نسبت به متوسط بلند مدت 56 
درصد کاهش داشته است و در مقایسه با سال قبل 

نیز هفت میلیون متر مکعب کمتر است.
وى اضافــه کــرد:  ذخیره ســد مخزنــى زاینده 
رود با گنجایــش یــک میلیــارد و 250 میلیون 
متر مکعب به عنــوان اصلى ترین ســد این خطه 
314 میلیون مترمکعب اســت که در مقایســه با 
بلندمــدت ( دوره 52 ســاله) 60 درصــد کاهش

 دارد.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از دستگیرى 
اعضاى باند 3 نفــره اى که اقدام به ســرقت 50 
میلیارد ریال طالجات از منزل 8 اصفهانى کرده و به 

تهران متوارى شده بودند، خبر داد.
سرهنگ حسین ُترکیان اظهار داشت: در پى وقوع 
چندین فقره سرقت طالجات از منازل شهروندان 
ساکن در منطقه جنوب شــهر اصفهان موضوع در 
دســتور کار ویژه کارآگاهان پایــگاه جنوب پلیس 

آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهان پس از بررســى محل هاى 
وقوع ســرقت و انجــام یــک ســرى اقدامات 
هوشمندانه دریافتند که این سرقت ها توسط یک 
باند 3 نفره از ســارقان ســابقه دار صورت گرفته

 است.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان ادامه داد: پس 
از شناســایى هویت متهمان، این افــراد در رصد 
اطالعاتى کارآگاهان قرار گرفتنــد که در نهایت 

مشخص شد آنها به منظور انجام سرقت از منازل 
مردم در تهران به این شــهر رفته و در یک منزل 

استیجارى ساکن شدند.
ســرهنگ ُترکیان اظهار داشــت: با تکمیل شدن 
اطالعات بدســت آمده کارآگاهان طى هماهنگى 
قانونى و اخذ نیابت قضائى به تهران رفته و در یک 
عملیات ضربتى متهمان را در منزل اســتیجارى 
خود دســتگیر و به پلیس آگاهى اســتان اصفهان 

منتقل کردند.
این مقام انتظامى تصریح کرد: متهمان که در ابتدا 
منکر هر گونه جرمى بودند در ادامه پس از مواجهه 
با مدارك و مستندات پلیس لب به اعتراف باز کرده 
و به 8 فقره ســرقت طالجات از منازل مردم اقرار 
کردند که برابر ارزیابى هاى صورت گرفته توســط 
کارشناســان مربوطه ارزش اموال به سرقت رفته 
از مال باختــگان بالغ بر 50 میلیــارد ریال برآورد 

شده است.

مدیرکل سازمان زمین شناسى و اکتشافات  معدنى 
اصفهان گفت: در ســال 95 تنها 2 درصد مساحت 
اســتان بالغ بر دو هزار و 900کیلومتر مربع درگیر 
فرونشســت بود؛ درحالى که با توجــه به آخرین 
مطالعات صورت گرفته حدود 10هزار کیلومتر مربع 
از اســتان بالغ بر تقریبًا 10درصد به صورت بسیار 

جدى و خطرناك درگیر فرونشست شده است.
رضا اســالمى در گفت وگو با ایمنــا، اظهار کرد: 
خشکســالى، چاه هاى غیرمجاز، کاهش بارندگى 
و برداشــت بى رویه آب هاى زیرزمینــى از جمله 
علت هاى این بحران است که تنش آبى بسیار جدى 
براى کاشان به وجود آورده است. وى افزود: شاید 
برخى از این عوامل تحت کنترل ما نباشد اما زدن 
چاه هاى غیرمجاز، هنر دست خودمان است؛ گویى 

با دست خود، گور زمین را مى کنیم.
مدیرکل سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى 
اصفهان با بیان اینکه فرونشست بناهاى تاریخى 
خارج از دایره فرونشست سایر بخش هاى نیست، 
خاطرنشــان کرد: تخریب بناهــاى تاریخى تنها 

گوشه اى از تبعات فرونشست است، 
وى از این وضعیت به عنــوان زنگ خطرى براى 
اســتان یاد کرد و افزود: اوضاع دشت هاى کاشان، 

گلپایگان، نجف آباد، مهیار شمالى، مهیار جنوبى-
دشت آسمان، اردستان، اصفهان-برخوار، بادرود-
خالدآباد، مورچه خورت و دامنه- داران از وضعیت 

بحرانى هم فراتر رفته است.
وى با خطرناك دانســتن میزان اعداد اعالم شده 
از سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور 
با اســتفاده از داده هاى حاصل از پردازش تصاویر 
رادار در ســال هاى 95 تا 99، گفــت: مى توان به 
منطقه مشکات و سن سن با نرخ 90 تا 80 میلیمتر 
اردستان 79 میلیمتر ابوزیدآباد با نرخ 140 تا 120، 
رهنان اصفهان 185 خوراســگان اصفهان 170، 
حبیب آباد 160، مهیار اصفهان 120، نجف آباد 120، 
گلپایگان 130، دامنه - داران 100 تا 90 میلى متر 
در سال اشــاره کرد و این در حالى است که در دنیا 
نرخ نزدیک به یک سانتى متر در سال بحرانى است.
مدیرکل ســازمان زمین شناســى و اکتشــافات 
معدنى اصفهان افــزود: بارگذارى هاى ملى نظیر 
صنایع مادر آهن و فوالد، ســیمان، پاالیشگاهى، 
شــیمیایى، پتروشــیمى، نیروگاهى و نظامى در 
این عرصه با موقعیــت جغرافیایى اســتراتژیک 
باعث وار د شــدن تنش آبى بیشــتر به این حوضه

 شده است.

 رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: بیشترین علتى 
که باعث جان باختن سرنشین هاى خودروها مى شود، 
ناشــى از ورود ضربه به سر و در نهایت ضربه مغزى 
شدن اســت که راننده ها باید سرنشین ها را ملزم به 

بستن کمربند ایمنى کنند.
سرهنگ اصغر زارع با بیان اینکه در فرایند استفاده از 
کمربند ایمنى، دو عنصر «اجبار» و «اختیار» حاکم 
اســت که این دو باید مکمل همدیگر باشند، اظهار 
کرد: بیشترین علتى که باعث جان باختن سرنشینان 
خودروها مى شود، ناشــى از ورود ضربه به سر و در 

نهایت ضربه مغزى شدن آنان است.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان با بیان اینکه دلیل 
این تفاوت در بستن یا نبستن کمربند ایمنى راننده 
و سرنشــینان حین وقوع حادثه اســت، ادامه داد: 
بیشــتر رانندگان تنها به دلیل اجبار قانونى کمربند 
ایمنى مى بندند، در عین حال شاهد هستیم در یک 
خودروى داراى سرنشــین، تنها راننــده از کمربند 
استفاده مى کند و سایر سرنشینان از کمربند ایمنى 
اســتفاده نمى کنند که این موضوع به هیچ عنوان 
قابل قبول نیست و برابر قانون، راننده و سرنشینان 
همگى باید به طور کامل از کمربند ایمنى اســتفاده

 کنند. 

72 درصد از سدهاى استان اصفهان خالى ا ست

دستگیرى سارقان 5  میلیاردى
 منازل اصفهان در تهران 

10هزار کیلومتر از استان اصفهان
 درگیر فرونشست جدى است

ضربه مغزى بیشترین علت مرگ در تصادفات

دریا قدرتى پور

گرما، روزهاى بهارى اصفهان را تابســتانى کرده است. 
روند افزایشــى دما از نیمه فروردین ماه شروع شد و دو 
روز چهاردهم و پانزدهم اولین ماه فصل بهار را گرم تر از 
همیشه کرد. گرمایى که چندان مناسب روزهاى بهارى 
به نظر نمى آمد اما تغییر اقلیم و کاهش بارش ها باعث شد 
که گرما خودش را زودتر از آنچه باید نشان دهد.  فرایندى 
که ممکن است در روزهاى آینده نیز دست از سر اصفهان 
برنــدارد و روزهاى تب دارى را براى این کالنشــهر به 

ارمغان بیاورد.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان در گفتگو با «نصف جهان» در این رابطه با اشاره 
به اینکه شرایط ناپایدار در بهار امرى عادى تلقى مى شود 
اما این حجم از گرما در این فصل عادى نیســت گفت: 
«البته افزایش دما و الگوى تابستان زودرس را هفت سال 
پیش نیز در اوایل فروردین ماه تجربه کردیم اما در بهار 

1401 دما از حالت طبیعى 2 تا 3 درجه گرم تر است.»
طبق گفته نوید حاجى بابایى، گرم شــدن دماى هواى 
اصفهان با توجه به اینکه با کاهش بارش ها تا  50 درصد 
کمتر از حد معمول روبه رو هســتیم ممکن است باز هم 
اتفاق بیافتد و در روزهاى پایانى فروردین ماه نیز شــاهد 

افزایش دماى هوا در اصفهان باشیم.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان مــى گوید: بااینکه در اردیبهشــت ماه به دلیل 
بارش هاى بیشتر، کمى با تعدیل دما روبه رو هستیم اما 
به هر حال گرما و تبخیر رطوبت هوا باز هم بیشتر از حد 

معمول خواهد بود.
وى افزود: با این تفاسیر وزش باد نیز پدیده غالبى در بهار 

1401 است، همانطور که در سال گذشته نیز شاهد طوفان 
شن در برخى از مناطق استان بودیم.

حاجى بابایــى، وزش بادهاى معمولى در بهــار را یکى از 
رفتارهاى عادى این فصل دانست و گفت: با وجود تبخیر 
بیش از حد نرمال و گرم شدن هوا این بادها با گرد و غبار 
همراه خواهند بود  و گاهى با طوفان نیز مواجه خواهیم بود 
و به این ترتیب آرامش روزهاى بهارى از بین خواهد رفت.

اصفهان در معرض تغییر اقلیم
رئیس مرکز ملى پیش بینى و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هواى سازمان هواشناسى نیز هفته گذشته درباره 
شرایط دمایى هوا اعالم کرده بود که در فروردین امسال 
روزهاى گرم ترى را خواهیم داشت و باید منتظر 2 موج 

گرمایى دیگر تا پایان فروردین  هم باشیم.
صــادق ضیاییان با پیــش بینى وضعیت هــواى اولین 
روزهاى بهار با اشــاره به افزایش دماى هوا به 30 درجه 
سانتیگراد اعالم کرد: «طى دو روز نیمه اول فروردین ماه 
برخى شهرها حتى دماى 40 درجه را نیز تجربه کردند.»

به گفته کارشناســان هواشناســى این افزایش دما طى 
50 سال گذشته بى ســابقه بوده و یکى از عالمت هاى 
تغییرات اقلیم محسوب مى شود. به گفته این کارشناسان، 
ایران جزو 10 کشــورى اســت کــه تنوع حــوادث و 
آسیب هاى انسانى و اقلیم متفاوتى دارد و در حال پیش 
رفتن به سمت تغییرات اقلیمی است تا جایى که میانگین 
دماى هواى ایران و اســتان اصفهــان در نیم قرن اخیر 
حدود 2 درجه ســانتیگراد افزایش پیدا کــرده و میزان 
بارش ها هم در این مدت با شــیب 1/2 میلیمتر کاهش

 یافته است.

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان در این رابطه تأکید مى کنــد: «وقوع این گرما 
در این موقع سال در اصفهان مى تواند نشانه اى قوى از 
وجود تنش آبى و حاکمیت خشکسالى شدید در کشور و 

به خصوص در اصفهان باشد.» 
حاجى بابایى با اشاره به تأثیر سامانه جدید گرمایى نیز مى 
گوید: «از هفته جارى روند افزایش دما آغاز خواهد شد و در 
هفته آخر فروردین نیز مجدداً افزایش دما بخاطر تندبادهاى 
لحظه اى گرد و غبار خواهیم داشت و این بادها ممکن است 

به نهال هاى نو رسیده آسیب وارد کند.»
وى اظهار کــرد: «تغییرات هوا در فصل بهار به شــدت 
زیاد است و پیش بینى را کمى ســخت مى کند اما انتظار 
حداقل دو موج گرمایى دیگر را در کشور تا پایان فروردین 

داریم.»
حاج بابایــى در ادامه افــزود: «افزایش دمــا، افزایش 
تبخیر، تغییــر الگوهــاى وزش بــاد، تغییــر کیفیت 
آب و تغییر نــوع بارش هــا، کاهش ســطح آب هاى 
زیرزمینــی و فرونشســت زمیــن نمونــه اى از تغییر

 اقلیم است.» 
به گفته این مقام مسئول، تنها راهکار مواجهه و سازگارى 
با موضوع تغییرات اقلیمى، مدیریــت حفظ منابع آبى و 
انرژى هاى وابســته اســت که نیازمند آگاهى بخشى و 
مشارکت همه مردم، مسئوالن و بخش صنعت، کشاورزى 
و شــرب اســت که اگر چنین اتفاقى نیافتد باید منتظر 
بحرانى بزرگ و پیامدهاى خشکسالى در اصفهان باشیم 
به این خاطر که تبخیر و تعرق هم فاکتور مهم و بسیار با 
ارزشى است که از آن غافلیم و گاهى اوقات به فراموشى 
سپرده مى شود ولى تنها به میزان بارش ها اشاره مى شود.

گرما، بهار اصفهان را تابستان کرده است 

نشانه هاى تغییر اقلیم در اصفهان

آرمان کیانى
در حالى که دبیر اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و 
تره بار اصفهان مى گوید: اعتصاب 5 روزه رانندگان در 
افزایش قیمت گوجه در اصفهان تأثیرگذار بوده است،  
سخنگوى ســتاد تنظیم بازار اســتان معتقد است این 

موضوع عامل اصلى گران شدن گوجه نیست.
در اصفهان قیمت گوجــه فرنگى تا مرز 20 هزار تومان 
هم رفت که البته نسبت به سایر شهرها قیمت پایین ترى 
بود، اما دبیر اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار 
اصفهان مى گوید اوضاع کمى آرام تر شده و حاال گوجه 

در میدان ها حدود 12 یا 13هزار تومان است.
علیرضا رحمانى، ســیالب در جنوب کشور، بى تدبیرى 
و ناهماهنگى سازمان ها در پاسخ به تقاضا و مشکالت 

کامیون داران را از دالیل افزایش قیمت گوجه دانست.
وى با اشــاره به نوســان قیمت گوجه در بازار اصفهان 
اظهار داشت: حدود 2 ماه پیش در نواحى جنوب کشور 
بارندگى شدید و ســیالب رخ داد که این مسأله بسیار 
بر قیمت اثرگذار اســت، در تره بار دسته صیفى جات به 
علت بوته اى بودن آسیب پذیرى بیشترى دارد، بنابراین 

کشاورزان مناطقى که در بازه زمانى کاشت دانه و رشد 
آن درگیر سیل و آسیب هایى شدند، دیگر فرصت کشت 

مجدد نداشتند.
وى با اشــاره به دالیل افزایش قیمــت گوجه افزود: 
امســال در بعضى مناطق ســرماى زیادى داشتیم که 
باعث تغییرات دماى لحظه اى شــد و گیاهان را از بین 
برد، مورد بعدى ناهماهنگى ســازمان ها و عدم نظارت 
و برنامه ریزى دقیق اســت که باید با وجــود آگاهى از 
کمبود، چنین وضعیتى پیش بینى مى شــد و با مدیریت 
قوى و کم کردن صادرات مى توانســتند از بروز مشکل 

جلوگیرى کنند.
رحمانى با بیان اینکه تا قبــل از 13 فروردین و در ایام 
نوروز به دلیل مسافرت تعداد زیاد مردم و نبود مشترى 
و متقاضى، گوجه در اصفهان به کیلویى 3 هزار تومان 
هم رسید، گفت: با توجه به  اینکه پیش بینى مى شد با فرا 
رسیدن ماه رمضان مشترى به طور 100 درصد افزایش 
پیدا کند اما هیچ تدبیرى نشد و در این زمان هم صادرات 
با همان ظرفیت انجام مى شد، به عالوه اعتصاب 5 روزه 
رانندگان نیز تأثیرگذار بود که مجموع این اتفاق ها چنین 

نوساناتى را شکل داد.

افزایش تقاضاى شهروندان دلیل اصلى است
اما سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اینکه 
عمده گوجه مصرفى اســتان از اســتان هاى بوشهر و 
هرمزگان وارد اصفهان مى شــود مــى گوید: افزایش 
تقاضاى شــهروندان از عمده دالیل تغییر قیمت گوجه 

در این فصل از سال و پس از تعطیالت نوروزى است.
حسین ایراندوست  با بیان اینکه در روز هاى اخیر افزایش 
ناگهانى قیمت گوجه به 16 هزار تومان ســبب گالیه 
شهروندان شــده گفت: البته در انتقال گوجه فرنگى به 
اســتان محدودیت هایى وجود داشت که سبب افزایش 
قیمت شــد، ولى این مشــکالت درحال حاضر مرتفع 

شده است.
وى در خصــوص مطرح شــدن موضــوع اعتصاب 
کامیونــداران که منجر به گرانى گوجه شــده گفت: بر 
اساس گزارشات واصله از میدان مرکزى میوه و تره بار 
اصفهان این موضوع جزئى بوده و عمده تغییرقیمت این 
محصول، افزایش تقاضا پس از تعطیالت نوروزى است.

چه عواملى باعث گران شدن گوجه در اصفهان شد؟
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علیرضا افتخارى:

پولم را  از ساختمان سازى 
در مى آورم نه موسیقى!

سرویس استریمینگ اچ بى او در ادامه نبرد خود با رقبا قصد دارد یک دنیاى تلویزیونى جدید 
خلق کند.

سرویس استریمینگ اچ بى او مکس با حمایت شرکت وارنر مدیا قصد دارد نه تنها یک بلکه 
2 سریال بر پایه شخصیت شرلوك هولمز از روى داستان هاى سر آرتور کانن دویل بسازد.

رابرت داونى جونیور که در فیلم سال 2009 گاى ریچى و دنباله آن در سال 2011 نقش این 
شخصیت را ایفا کرده بود، قراردادى امضا کرده تا مسئولیت تهیه کنندگى اجرایى هر 2 سریال 
را از طریق شرکت خودش یعنى تیم داونى بر عهده بگیرد. هنوز مشخص نیست وى دوباره 

نقش شرلوك را هم ایفا خواهد کرد یا خیر چون هر دو پروژه در مراحل اولیه تهیه هستند.
الیونل ویگرام که در فیلم اول شرلوك هولمز نویسنده بود و در میان تهیه کنندگان هر 2 فیلم 
قرار داشت هم به عنوان تهیه کننده اجرایى در دو سریال حضور دارد. فیلم سومى هم قرار بود 

ساخته شود اما هرگز از مراحل اولیه تهیه جلوتر نرفت.
جزییات بیشتر از جمله خطوط داستانى و اینکه دو سریال تا چه حد ممکن است به هم مرتبط 

باشند هنوز مشخص نیست.

 

منتقد آمریکایى در صفحه شخصى خود نوشت ویل اسمیت بعد از رسوایى اسکار به ُدبى رفته 
اســت.جردن ریمى منتقد و تحلیلگر آمریکایى در صفحه شخصى خود نوشت: بعد از اینکه 
مقابل میلیون ها مخاطب در سراسر جهان شرمنده شدید چه کار مى کنید؟ شما باید به ُدبى 
فرار کنید و با بهترین دوست خود ولیعهد آن کشــور وقت بگذرانید. این کارى است که ویل 

اسمیت در چند روز اخیر انجام داده است.
ریمى در ادامه مطلب خود درباره شرایط این روزهاى ویل اسمیت نوشت: ساعاتى پس از پایان 
مراسم اسکار، ویل به کاخ مجلل دوست صمیمى خود شــیخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مکتوم ولیعهد ُدبى رفته است.
به گفته ریمى این کار قطعا یکى از راه هاى فرار از خشم میلیون ها نفر است. اسمیت در حال 
حاضر یک شخص تحت تعقیب است و هر کسى که اولین مصاحبه را بعد از سیلى این بازیگر 

به کریس راك از او بگیرد، یک مصاحبه پرخواننده را انجام داده است.
البته برخى از رسانه ها نیز گمانه زنى کرده اند که اسمیت در لس آنجلس است و خودش را از 

رسانه ها پنهان کرده است.
 

سریال جدید «شرلوك هولمز»
 ساخته مى شود

«ویل اسمیت» روزهاى بعد از 
رسوایى اسکار را چگونه مى گذراند

 مهمان برنامه "رخ به رخ" علیرضا افتخارى در این 
برنامه گفت با تمرین توانســته ام لهجه اصفهانیم 
را وارد آواز نکنم او همچنین تاکید کرد معیشــت 
اصلى من از ساختمان ســازى مى گذرد نه کار آواز 

و موسیقى.
علیرضا افتخارى در پاسخ به این پرسش که  با 70 
آلبوم موســیقى، این همه پر کارى از کجا مى آید؟ 
گفت: عالقه، شوق و عشق  به آن چه که از دوران 
کودکى آرزوى رسیدن به آن را داشتم   سبب تولید 
این تعداد کار مى دانم. از خردسالى این خواستن و 
زمینه ذهنى خوانندگى را داشتم و همان هدف را هم 

با انرژى دنبال کردم و خدا هم کمک کرد.
وى ادامه داد: آهنگســازم چه جوان باشــد و چه 
صاحب نام حس غالبم گذاشــتن همــه انرژى و 
عشق در آن کار اســت بنابراین همه آلبوم هایم را 

دوست دارم.
این خواننده در  پاسخ به اینکه کالم عادى تان لهجه 
اصفهانى دارد اما در خوانندگى لهجه تان به آواز وارد 
نشده توصیح داد: با تمرین سعى کرده ام لهجه ام را 

وارد آواز نکنم.
او ادامه داد: اشتباهات یک نوع تجربه آموزى است 
از اشتباهات، زمین خوردن ها و شکست هاست که 

پیروزى نصیب هر انسانى مى شود.
دانایى در ادامه پرسید  شما پر فروش ترین خواننده 
ایرانى هستید وقتى آلبوم  نیلوفرانه شما سه میلیون 
نســخه فروخت چه چیزى در زندگى شــما تغییر 
کرد؟ و افتخارى پاســخ داد:البته ناشرش مى گوید 
6 میلیون نسخه نیلوفرانه فروخته شد. اما براى من 
حس اهمیت داشــتن، خودشناسى، خود را در خود 
پیدا کردن و روحیه گرفتن را در پى داشــت. وقتى 
نگاه هاى زیبا بــه کارت متمرکز مى شــود پَر در 
مى آورى خیلى حال خوبى دارد. من دستمزد زیادى 
هم نمى گرفتم چون دوست داشتم کارم ارائه شود 
و تیراژ پیدا بکند. وقتى تیــراژ پیدا مى کرد روحیه 

مى گرفتم و احساس ارزشمندى پیدا مى کردم.
او ادامه داد: دلم مى خواهد براى دل مردم بخوانم 
مردم بگویند کارهایت خوب بوده، شنیده ایم. االن 
خیلى ها بزرگ، کوچک، دانشــجو، غیردانشــجو  
مى گویند افتخــارى در یک زمانى کــه جوان یا 
کوچک بوده ایم کارهایت را گوش مى دادیم خب 

من چیزى نمى خواهم، تمولى نیاز ندارم به اندازه 
دارم. از موســیقى هم درنیــاوردم، کار کردم، کار 
ســاختمان انجام داده ام. من موســیقى را براى 

ثروت اندوزى دنبال نکردم.
او افزود: دستمزدها در آن زمان کم بود. براى یک 
کار هشــت تراِك یک ســاعته از 50 هزار تومان 
شروع مى شد، بعد 100 هزار و نهایتا به 500 هزار 

تومان  مى رسید.
 او در پاسخ به اینکه از نظر شما انسان خوشبخت 
باید چه شرایطى داشته باشــد؟ گفت: در زندگى 
خانوادگى و کار بیرون هماهنگى داشــته باشــد . 
براى کار زمان بیش از حد  نگذارد. به قدرى دنبال 
مال اندوزى نباشــد که از اصل زندگى بیفتد و به 

اندازه نیازش کسب مال کند.
او ادامه داد:  من از کودکى خیلى دوســت داشتم 
آواز بخوانم. در سن پانزده شــانزده سالگى چون 
عاشق این کار بودم براى یک ناشر آوازى خواندم  
که صفحه شد و یادم هســت در آن سِن کم آقایى 
که ناشــر این کار بود تصاویر و عکس هاى من را 
زده بود پشت صفحه و در ویترین گذاشته بود و من 

همه اش مى رفتم نگاه مى کردم.
استادم جالل تاج اصفهانى ناراحت شد که چرا این 
اتفاق زود براى من افتاده چــون نباید در خارج از 

زمان خودش رخ دهد .
دانایى با اشــاره به اجراى قطعه صیاد گفت زمانى 
که این کار را خواندید یک ســبک جدیدى بود و 
افتخارى توضیح داد: بله مثل یک هنرپیشــه هر 
کارى کــه مى خوانم، گریم خاص خــودش را در 
صدا انجام مى دهم. یعنــى نیلوفرانه یک صدایى 
مى خواهد، صیاد صداى خودش را مى خواهد، مقام 
صبِر استاد مشکاتیان روان شاد یک صدایى براى 
خودش مى خواهد، این جمع بندى را من همیشــه 
روى اشعارى که به من داده مى شود و روى آهنگ 

انجام مى دهم. سعى مى کنم صدا را گریم کنم.
او در ادامه افــزود: اکثر ملودى هاى مــان از نظر 
زیبایى متعلــق به خطه هــاى مختلــف ایرانى 
از جمله بختیارى، کردســتان، تبریز و ... اســت و 
در هر جــاى ایران یــک رنگ آمیــزى دارد. بر 
کارهاى بومى ایران اگر متمرکز شــویم ماندگار 

مى شوند.

فیلم «المینور» ساخته  داریوش مهرجویى عید فطر 
اکران مى شود. 

«المینور» - آخرین ساخته داریوش مهرجویى - در 
روزهاى آخر ســال گذشــته و پس از حذف توسط 
سازمان ســینمایى (به دلیل تمدید نشــدن پروانه 
نمایش) از اکران نوروزى با حاشیه هاى زیادى مواجه 
شــد و اظهارنظرهاى کارگــردان و تهیه کننده اش 
(مهرجویى و درمیشیان) براى مدتى در صدر خبرهاى 

سینمایى بود.
این حاشــیه ها منجر به صدور بیانیه هاى حمایتى از 
سوى صنوف و چهره هاى ســینمایى هم شد اما در 
نهایت با تمدید دوباره مجوز از ســوى شوراى پروانه 
نمایش، اعالم شــد که این فیلم در هــر زمانى که 

صاحبانش بخواهند امکان اکران دارد.
در این فیلم کاوه آفاق (خواننده، آهنگساز و ترانه سرا) 
در تجربه اى متفاوت به عنوان بازیگر فیلم داریوش 
مهرجویى حضــور دارد. على نصیریان، ســیامک 
انصارى، پردیس احمدیه، مهرداد صدیقیان و عزت 
ا... رمضانى فر بازیگرانى هستند که در فیلم المینور 
به ایفاى نقش پرداختند.کاوه آفــاق چندین تجربه 
خوانندگى براى چند سریال را در کارنامه هنرى اش 
دارد که از جمله  آن ها مى توان به رخ دیوانه، مسابقه 

ضدگلوله، سریال شبکه و سارق روح اشاره کرد.

مجرى و کارگردان «ماه عســل» این روزها «عصر 
جدید» را روى آنتن دارد؛ او بعــد از مدت ها به دلیل 
استعفاى پنج سال پیش خود از این برنامه ماه رمضانى 

اشاره کرد.
شــب هاى ماه مبارك رمضان هر ســال مردم را یاِد 
سریال هاى قدیمى و «ماه عسل» احسان علیخانى 
مى اندازد، برنامه  اى رمضانى کــه بیش از هر برنامه 
دیگر در این ایام طرفدار داشــت. اما 5 ســال پیش 
در جریان جشــنواره جام جم، احسان علیخانى بعد از 
دریافت جایزه بهترین اجــرا و بخش برنامه ترکیبى 
رسمًا اعالم کرد با مســئوالن صحبت کردیم براى 

پایان ماه عسل و شروع عصر جدید.
بعد از آن برنامه هایى روى آنتن آمدند که به ماه عسلى 
شدن و ماه عسلى بودن محکوم شدند. حاال احسان 
علیخانى در ایام ماه مبــارك رمضان که براى او هم 
نوستالژى آن ایام اســت متنى در صفحه خود منتشر 
کرده است که قابل تأمل است، مخصوصًا بخشى که 
دلیل خداحافظى با «ماه عســل» را این گونه تشریح 
مى کند که "عده اى تصویرى عجیب و غیرواقعى از 

او ساخته بودند."
او نوشت: پنج سال اســت که از «ماه عسل» استعفا 
داده ام. این روزها با دوستانم برایتان «عصر جدید» 
و «جوکر» مى ســازم و خوشــحالم که با «جوکر» 
مى توانم گاهى بخندانم و بــا «عصر جدید»، گاهى، 
هیجان زده تان کنم. سال ها ماه رمضان، «ماه عسل» 
ساختم، اما پنج سال شد که استعفا دادم و خداحافظى 
کردم. دالیل حرفه اى اش زیاد است که طرحش بماند 
براى روزگارى. شاید یکى از دالیل شخصى براى این 
تصمیم، احساس مســئولیت شدید براى خودم بود و 
ناراحتى از تصویر عجیب و غیرواقعى که تعدادى در 
ذهنشان از من ساخته بودند و توقع غیرمنطقى که از 
من داشتند که خیلى برایم آزاردهنده بود. براى همین 
احساس کردم یا باید دیوانه بازى هایم را انتخاب کنم 
یا ادامه ماه عسل، و چون دیدم قرار است یک بار عمر 
کنم، دیوانه بازى هایم را انتخاب کردم... سن که باالتر 
مى رود، دوست دارى بیشتر شبیه خودت باشى حتى 
به غلط. ماه عسل دانشگاه عجیبى برایم بود که من را 
از یک پسر خام و ُخل تبدیل کرد به پسرى با مقدارى 
کمتر از خامى و ُخلى که در این دانشــگاه هم تجدید 
شدم هم مشروط شــدم و گاهى قبول شدم و نمره 

خوب گرفتم و در آخر، فارغ التحصیل. 

«المینور»  
عید فطر اکران مى شود

دلیل خداحافظى  احسان 
علیخانى با « ماه عسل»

«جان آبراهام»، ستاره 50 ساله ســینماى هند که حاصل ازدواج 
پدرى هندى و مادرى ایرانى (از پارســیان هند) است، قرار است 
براى بازى در نقش اول فیلم «تهران» در خرداد ماه امســال به 
ایران بیاید. این ستاره سینماى هند همزمان تهیه کننده سینما هم 

هست و  در کار «مدلینگ» هم اشتغال دارد.
فیلم «تهران» با الهــام از وقایع واقعى، اولیــن کارگردانى فیلم 
سینمایى «آرون گوپاالن»، فیلمساز سرشناس تبلیغاتى هند را رقم 
خواهد زد. فیلمنامه این اثر را «رایتش شاه» و «آشیش پراکاش 

ورما» نوشته اند.
جان آبراهام دربــاره فیلم تهــران گفته اســت:«این یک فیلم 
ژئوپلتیک است...اگر در بحران روسیه و اوکراین سرمایه گذارى 
کرده اید، از خود مى پرسید که چین چه مى کند، ایران چه مى کند، 
فلســطین در کجاى این ماجرا قرار مى گیرد، تهران درباره همه 

این ها است... این یک فیلم خیره کننده است.»
آبراهام گفت: «این فیلم، در هســته خود، یک داستان عاشقانه 
خواهد بود، اما برخالف هر چیزى که مخاطب قبال دیده اســت 
فیلمنامه این اثر یکى از منحصر به فردترین مفاهیمى اســت که 
خوانده ام، جایى که بیننده پس از تماشاى آن سر خود را خارانده و 

به فکر فرو خواهد رفت.»
این بازیگر ادامه داد: «اما کار من این اســت کــه آن را به عنوان 
یک سازنده ساده کنم و به مخاطب ارایه کنم. در اصل، فیلم یک 
داستان عاشقانه اســت و من مدت هاست که داستان عاشقانه اى 
متفاوت انجام نداده ام و وقتى در یک داســتان عاشقانه معمولى 

بازى کردم به طرز بدى شکست خوردم.»

ستاره سینماى هند
 به ایران مى آید

علیرضا خمســه با روایت خاطره اى، رفتار متعهدانه یک راننده 
تاکسى که پس از چند ســال پولش را به او برگرداند، تحسین 

کرد.
علیرضا خمسه در صفحه شخصى اش در فضاى مجازى، داستان 
یک راننده تاکسى را تعریف کرد که پس از چند سال این بازیگر 
ســینما و تلویزیون را اتفاقى مى بیند و پولى را که به اشــتباه 

پرداخته بود، برمى گرداند.
خمسه نوشت: «سه چهار سال پیش براى رفتن به سر صحنه 
فیلمبردارى با یک سوارى دربســت عازم کرج شدم. پس از 
پرداخت کرایه به راننده، خداحافظى کرده و رفتم. امروز در حال 
عبور از یکى از محله هاى قدیمى تهران، همان راننده مرا اتفاقى 
دید و صدا زد. ابتدا او را نشــناختم و ماجرایى را تعریف کرد که 

مرا به تحسین واداشت. ایشان گفت: آن روز که شما کرایه مرا 
پرداخت کردید، به جاى اسکناس پانصد تومانى این اسکناس 
پنجاه هزار تومانى را به من دادید و االن چند سال است که من 

دنبال شما مى گردم که این پول را به شما برگردانم.» 
خمسه در پایان نوشته است: «یک بار دیگر به خداشناسى و پاك 

دستى و سالمت این ملت شریف پى بردم.»

ماجراى 
علیرضا خمسه و 

راننده تاکسى شریف
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در انتظار حکم نهایى پرونده 
ویلموتس

05

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به حمایت از تغییرات در لیگ 
قهرمانان آســیا پرداخت و گفت: باید ساختار این رقابت ها 
تغییر کند. من با زیاد شدن سهمیه بازیکنان خارجى در لیگ 
قهرمانان آسیا موافق هستم چرا که این باعث غنى تر شدن 
این رقابت ها مى شود و انگیزه ها را براى حضور بیشتر مى کند. 
شیخ سلمان افزود: اگر مى خواهیم که با رقابت هاى بزرگ 
مشابه مثل لیگ قهرمانان اروپا برابرى داشته باشیم باید به 
آنچه آنها رسیدند، ما نیز برسیم. باید سطح لیگ قهرمانان 

آسیا را باال برد و باید از همین اکنون شروع کرد.

باید مثل اروپایى ها شویم

02

حمیدرضا دهقانى، سفیر ایران در قطر در پیامى توییترى به 
برخى شایعات درباره بگومگوى او با على دایى در زمان سفر 
دایى به قطر براى قرعه کشى رقابت هاى جام جهانى2022 
واکنش نشان داده و با تکذیب آن نوشته: «چنانکه قبل از 
مراسم، در پست اینســتاگرامى اعالم کردم، حضور على 
آقاى دایى در مراسم قرعه کشى جام جهانى 2022 در قطر 
افتخارى ملى بود. فرصت دیدار با ایشــان فراهم نشد، اما 
شایعاتى منتشر شده که از اساس دروغ است. به نظرم دروغ 

سیزده مى باشد.»

سفیر ایران تکذیب کرد

تنى چند از کارشناســان داورى صحبت هایــى در مورد گل 
مشکوك نفت مسجد سلیمان کردند که همگى متفق القول 
نظرشان در این است که گل برترى نفت مسجد سلیمان در 

موقعیت واضح آفساید به ثمر رسیده است.
شاگردان مهدى تارتار در حالى مقابل نفت مسجدسلیمان قرار 
گرفتند که در طول بازى نمایش قابل قبولى را ارائه کردند و با 
ایجاد فرصت هاى گلزنى مطلوب، تا آستانه گلزنى هم پیش 
رفتند اما در نهایت این تیــم میهمان بود که حریف را از پیش 

رو برداشت.
اما آنطور که در تصاویر آهسته تلویزیونى مشخص است، نفت 
مسجدسلیمان در حالت مشکوك به آفساید موفق شد این گل 
3 امتیازى را به ثمر برساند؛ گلى که 3 امتیاز را به این تیم هدیه 

داد و باعث شــد معادالت پایین جدول تغییر کند و جاه طلبى 
ذوب آهن نیز حداقل براى یک هفته متوقف شود.

پس از بازى مهدى تارتار ســرمربى ذوب آهن در نشســت 
خبرى گفت: نفت براى حداقل امتیاز آمده بود و توانســت به 
برترى برسد، البته با لطف کمک داور دوم بازى آقاى پناهى. 
با اشــتباهى که آقاى پناهى انجام داد، روند ما را کامال تغییر 
داد. مى توانستیم در نتیجه صفر صفر کارمان را انجام دهیم و 
اصال به گل نرسیم اما مى توانستیم یک امتیاز داشته باشیم. 
نیاز به کارشناسى قطعا دارد اما اگر آن صحنه آفساید نبود، من 
از امروز مربیگرى را کنار مى گذارم اما اگر آفساید بود، او داورى 

را کنار بگذارد.
در همین خصوص کارشناســان داورى نظرات خود را ارائه 

کرده اند:
نوید مظفــرى: حق با آقــاى تارتــار اســت. مهاجم نفت 
مسجدســلیمان یک بدن از آخرین مدافع ذوب آهن جلوتر 

است و در موقعیت آفساید صاحب توپ مى شود.
 نوذر رودنیل: کامال مشخص است که گل نفت مسجدسلیمان 
در موقعیت آفساید به ثمر رسیده و کمک داور باوجود جایگیرى 

و دید خوب، اشتباه کرد.
حیدر ســلیمانى: مهاجم زرد هنگام ارســال توپ توســط 

همدسته اش در وضعیت آفساید قرار دارد و گل مردود است.
این نظرات در حالى عنوان مى شود که به نظر مى رسد ناظر 
داورى هم اشتباه پناهى، کمک داور را تأیید کرده و در گزارش 

خود آورده است.

کارشناسان داورى تأیید کردند؛

حق با تارتار و ذوب آهن است!
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بازیکن گلزن تیم فوتبال نفت مسجد ســلیمان در بازى با ذوب آهن گفت: 
درگیر جریان بازى بودم و واقعًا نمى توانم بگویم آفساید بود یا نه، این مسائل 

را VAR باید مشخص کند.
مهدى هاشمى نژاد در خصوص پیروزى نفت مسجد سلیمان مقابل ذوب آهن 
در هفته بیست و چهارم لیگ برتر اظهار داشت: نفت مسجد سلیمان واقعًا به 
این پیروزى نیاز داشت. ما هم تمام تالش خود را به خرج دادیم تا نتیجه 

الزم را کسب کنیم. 
وى درباره تغییر سرمربى نفت مسجد ســلیمان و تاثیر آن روى کسب 
پیروزى در اصفهان عنوان کرد: ابتدا باید از محمود فکرى قدردانى کنم که 
براى تیم زحمت کشید. بعد از رفتن او رضا مهاجرى براى تیم زحمت کشید و 
قدردانى مى کنم که ثمره زحمات همه اعضاى تیم به نتیجه نشست. قطعاً در 

کسب این نتیجه تاثیر سرمربى انکار نشدنى است.
بازیکن تیم فوتبال نفت مســجد سلیمان در پاســخ به این سوال که بعضى 
مسئوالن ذوب آهن اعتقاد بر نادرستى گل او داشــتند، گفت: درگیر جریان 
بازى بودم و واقعًا نمى توانم بگویم آفساید بود یا نه. این مسائل را VAR باید 
مشخص کند. فقط مى دانم در زمان دریافت پاس سعى کردم یک قدم عقب 
باشم که مشکلى نباشد. اگر هم بر فرض چند میلى متر جلوتر بودم تشخیص 

آن سخت بود.

هاشمى نژاد:

نمى دانم گلم به ذوب آهن
 آفساید بود یا نه؟

علیرضا بیرانوند با کلین شیت مقابل لبنان براى سى امین بار 
دروازه خود را با لباس تیم ملى بسته نگه داشت و تنها با 6 کلین 

شیت دیگر رکورددار ایران مى شود.
در آخرین بازى دور رفت انتخابى جــام جهانى مقابل لبنان 
با گل عجیبى که بیرانوند با وزش باد شــدید خورد، فرصت 
به امیرعابدزاده رسید تا او شــانس خود را درون دروازه ایران 
امتحان کند. نمایش هاى خوب عابدزاده تا پیش از دیدار مقابل 
کره جنوبى بیرو را نیمکت نشــین کرده بود اما شماره یک در 
بازى پایانى مقابل لبنان بار دیگر به ترکیب تیم ملى بازگشت.

بیرانونــد تــا همینجا هــم به بخــش فراموش نشــدنى 
دروازه بان هاى تاریخ ایران با درخشــش در جــام جهانى و 
مهار پنالتى کریستیانو تبدیل شده اما با توجه به سن و سالش 

مى تواند سال هاى آینده نیز در صورت آمادگى مطلوب در تیم 
ملى ایران حضور داشته باشد و رکورد خود را بهبود ببخشد. بیرو 
براى شکست رکورد بیشترین کلین شیت ملى در تالش است.

گلر شــماره یک تیم ملى با کلین شــیت مقابل لبنان براى 
سى امین بار دروازه ایران را بسته نگه داشت. این دروازه بان با 
هفت کلین شیت بیشتر نسبت به ناصر حجازى در رده چهارم 
بیشترین کلین شیت قرار دارد و باالى سر خود، سه دروازه بان  
بازنشسته یعنى ابراهیم میرزاپور، احمدرضا عابدزاده و مهدى 

رحمتى را مى بیند.
علیرضا بیرانوند با 6 کلین شیت در صدر این جدول قرار خواهد 
گرفت. همچنین رقابت او با امیر عابدزاده براى قرارگیرى در 

ترکیب ایران در جام جهانى قطر جذاب خواهد بود.

6 مسابقه تا رکوردزنى على بیرو

مهاجم فرانســوى تیم فوتبال رئال مادرید درســت دقایقى پیش از شروع بازى با چلسى 
روزه اش را باز کرد.

تیم فوتبال رئال مادرید در دور رفت از مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان اروپا 
و در شب درخشش کریم بنزما که در این بازى هت تریک کرد، با نتیجه 3 بر 

یک میزبانش چلسى را در ورزشگاه استمفوردبریج شکست داد. بر اساس 
گزارش رســانه هاى مختلف؛ 13 دقیقه پیش  از آغاز این بازى مهاجم 
فرانسوى و مسلمان رئالى ها که ستاره بى چون و چراى این میدان بود، 

روزه خود را باز و افطار کرد.
بنزماى 34 ســاله که یکى از آماده ترین مهاجمــان حال حاضر اروپا 

به شــمار مى رود و این فصل در 36 بازى از رقابت هاى 
مختلف که براى رئال مادرید به میدان رفته، 37 

گل به ثمر رسانده و 13 پاس گل هم براى 
هم تیمى هایش ساخته است، چند روز 
پیش در گفتگو با «رادیو مونت کارلو» 

فرانســه گفته بود: ماه رمضان 
روى تمرینات من تاثیرى 

ندارد. رمضان بخشى 
از زندگى من اســت 
و دین من (اسالم) 
روزه گرفتن را واجب 

مى کند. ایــن ماه مبارك 
براى من خیلى مهم اســت 
و وقتــى روزه مى گیــرم، 

احساس خوبى دارم.

سرمربى پیشین تیم ملى فوتبال ایران معتقد اســت برترین تیم آسیایى در 
رده بندى فیفا از یک نسل طالیى بازیکنان بهره مى برد.

پیش از جام جهانى 2002، تنها دو کشور آسیایى موفق شده بودند از مرحله 
گروهى جام جهانى صعود کنند که کره شمالى پیش از راهیابى عربستان به 
مرحله حذفى این مسابقات سال 1994، به مرحله یک چهارم نهایى جام جهانى 
1966 رسیده بود. به نظر مى رسد اما جام جهانى 2002 طلوع جدیدى براى 
فوتبال آسیا بود، اولین جام جهانى برگزار شده در قاره آسیا که میزبانان آن یعنى 
کره جنوبى و ژاپن به ترتیب به مراحل نیمه نهایى و یک هشتم نهایى رسیدند تا 

بهترین نمایش تاریخ تیم هاى آسیایى در این تورنمنت رقم بخورد.
از آن زمان البته پیشــرفتى چندانى وجود نداشــته و تنها این دو تیم آسیایى 
بودند که موفق شدند خودى نشان دهند و ژاپن در سال هاى 2010 و 2018 و 
کره جنوبى در سال 2010 از مرحله گروهى این رقابت ها صعود کردند. حاال 
پس از گذشــته دو دهه از جام جهانى 2002، میزبانى این رویداد بار دیگر به 
آسیا بازگشته و نمایندگان این قاره امیدوار هستند به موفقیت دیگرى دست 

پیدا کنند.
افشین قطبى که یکى از اعضاى کادرفنى تیم ملى کره جنوبى در جام جهانى 
2002 بود، در گفت وگو با شــبکه تلویزیونى «دویچه وله» آلمان گفت: آسیا 
هنوز در سفرى براى رسیدن به پتانسیل واقعى خود است و موفقیت در جام 
جهانى 2022 مى تواند جهش الزم براى ارتقاى ســطح بازى در قاره آسیا را 

القا کند.
سرمربى پیشین پرســپولیس که هدایت تیم ملى فوتبال ایران و همچنین 
باشگاه هاى درجه یک ژاپن، چین و تایلند را نیز عهده دار بوده است، تأکید کرد: 
موفقیت باعث موفقیت مى شود. صعود تیم هاى آسیایى به مرحله دوم (حذفى) 
مسابقات مهم است. ما همیشــه به نمایش قهرمانانه حداقل یک تیم که به 
مراحل پایانى مسابقات راه پیدا مى کند، نیاز داریم تا پیشرفت فوتبال آسیا را به 

نمایش بگذارد و الهام بخش توسعه آینده باشد.
قطبى که معتقد است در بین تیم  هاى آسیایى سخت ترین قرعه به کره و ژاپن 
افتاده اســت، در بخش دیگرى از صحبت هایش اظهار داشت: قطر احتماًال 
بیش از هر کشور دیگرى در تاریخ اخیر فوتبال سرمایه گذارى کرده است و با 

میزبانى این رویداد بیشترین شانس 
را براى صعود به دور دوم خواهد 
داشت. ما بارها و بارها در تاریخ 
جام جهانى تأثیــر میزبانى را 
دیده ایم، مــکان بازى ها تأثیر 
زیادى بر عملکرد و نتایج دارد.

سرمربى پیشین تیم ملى ایران 
در پایان خاطرنشان کرد: ایران 

از یک نســل طالیى 
از بازیکنــان لذت 
مى برد و هواداران 
سرســخت آنها در 
سراسر خلیج فارس 
از آنهــا حمایــت 
کــرد.  خواهنــد 
عربستان سعودى 
هم یکى از بهترین 
تیم هاى سال هاى 
اخیر خود را دارد و 
از حمایت بزرگى 
برخوردار خواهد 

بود.

ایران از نسل طالیى بازیکنان 
بهره مى برد
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 مادرید در دور رفت از مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان اروپا 

3ش کریم بنزما که در این بازى هت تریک کرد، با نتیجه 3 بر 
لسى را در ورزشگاه استمفوردبریج شکست داد. بر اساس 
3ه هاى مختلف؛ 13 دقیقه پیش  از آغاز این بازى مهاجم 
مان رئالى ها که ستاره بى چون و چراى این میدان بود، 

 افطار کرد.
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کشور دیگرىدر تاریخ اخیر فوتبال سرمایه گذارى کرده است و با
رویداد بیشترین شانس

د به دور دوم خواهد 
رها و بارها در تاریخ 
 تأثیــر میزبانى را 
ـکان بازى ها تأثیر 
ملکرد و نتایج دارد.

شین تیم ملى ایران 
طرنشان کرد: ایران 
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افطار بنزما، 13 دقیقه پیش از درخشش 
مقابل چلسى

یکى از مربیان باشگاه پورتو به دنبال گرفتن پیراهن مهدى طارمى بوده است.
مهاجم پورتو که این روزها خبرهایى درباره عالقه میالن به جذب او منتشر شده، چهره 
فوق العاده محبوبى در بین هواداران تیمش محسوب مى شــود که البته اتفاقى کامال 
طبیعى است چرا که طارمى یک بازیکن بسیار کلیدى در ترکیب تیمش است که هم در 

گلزنى تبحر دارد هم در گلسازى.
سمیرا ایمانى مربى تیم والیبال پورتو درباره میزان محبوبیت طارمى در بین هواداران تیم 
پرتغالى را توضیح داده و گفته است: «یکى از مربیان تیم والیبال به من مى گفت مى توانى 
لباس طارمى را برایم بگیرى؟ چند روز پیش به رستوران رفته بودم و صاحب رستوران که 
فهمید ایرانى ام گفت بازى را دیدى؟ چرا طارمى در ترکیب اصلى نبود؟ او باید بازى کند.»

 سمیرا ایمانى در سال 2020 به کادر فنى تیم والیبال پورتو ملحق شد و تنها عضو خانم 
کادر فنى تیمش است. او درباره این موضوع مى گوید: «همیشه با خنده به من مى گویند 
خانم ها نکاتى مى بینند که ما آقایان نمى بینیم. همیشه تالش کرده ام نگاهم جزئى باشد و 
به این شکل به تیم کمک کنم. حتى آقاى چارلى سرمربى تیم به من گفت االن مى فهمم 

حضور یک خانم در تیم بانوان چقدر مى تواند به ما کمک کند.»

درخواست ویژه مربى پورتو
 از یک ایرانى
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تیم فوتبال ذوب آهن در هفته بیست و چهارم لیگ برتر به 
مصاف نفت مسجد سلیمان رفت و پس از 4 برد پیاپى در 
این دیدار خانگى نتیجــه را واگذار کرد. با توجه به تعطیلى 
مسابقات لیگ برتر، تمرینات این تیم اصفهانى با نظر مهدى 
تارتار تعطیل شد. به این ترتیب بازیکنان ذوب آهن پس از 
پنج روز استراحت، برنامه هاى تیمى را براى ادامه بازى ها 

در اصفهان از سرخواهند گرفت.

گاندوها به تعطیالت رفتند

طبق اعــالم دادگاه حکمیــت ورزش راى نهایى پرونده 
شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال 23 اردیبهشت اعالم 
مى شود. فدراسیون ایران باید در پرونده شکایت ویلموتس 
مبلغ 6 میلیون و 200 هزار یورو به مربى بلژیکى پرداخت 
کند. سرمربى که تنها 60 روز هدایت تیم ایران را بر عهده 
داشت و در همین 6 بازى 2 باخت مقابل بحرین و عراق را 
به ثبت رساند. مسئوالن فدراسیون به دنبال این هستند که 
این مبلغ را کاهش بدهند و درصورت انجام این کار ایران 

برنده پرونده مى شود!

04

حمید استیلى، سرپرست تیم ملى فوتبال ایران در آخرین 
گفتگویى که داشــته، از برگزارى چهار دیدار تدارکاتى در 
مسیر آماده سازى شــاگردان دراگان اسکوچیچ براى جام 
جهانى در خردادماه خبر داده است. هنوز حریفان تیم ملى 
در این دیدارهاى تدارکاتى اعالم رسمى نشده اند و باید دید 
با توجه به تقابل با انگلیس و آمریکا، چه برنامه   و حریفانى 

براى تیم ملى در نظر گرفته شده است.

4 بازى تدارکاتى 
براى تیم ملى

06

همانطور که پیش تر اعالم شــده بود جلسه رسیدگى به 
تخلفات گزارش شده دو تیم استقالل و پرسپولیس در دربى 
برگزار شده و یحیى گل محمدى، سرمربى پرسپولیس که 
یکى از نفرات احضار شده به این جلسه بود در محل برگزارى 
آن حضور پیدا کــرد. یحیى به تصمیمات داور مســابقه 
اعتراض داشت و این اعتراض باعث شد بازى براى دقایقى 
به جنجال کشیده شــود و حاال او بنا بر گزارش ناظر بازى 
براى توضیحات به محل برگزارى جلسه کمیته انضباطى 
رفته است. گل محمدى چند روز قبل طى مصاحبه با سایت 

باشگاه از داور بازى عذرخواهى کرد.

حضور یحیى در
 کمیته انضباطى
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007758- تاریخ: 1400/11/19 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 
1400114402006000300 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم کبرى قصرى 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 مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 161028 مورخ 
84/9/6 دفتر 73 خمینى شهر و سند صلح شماره 15339 مورخ 94/5/1 دفتر 322 خمینى 
شهر و  مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
کبرى قصرى خوزانى به شناسنامه شماره 172 کدملى 1141595273 صادره فرزند فتح اهللا 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/54 مترمربع پالك شماره 170 
فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیواریست به شارع

شرقا به طول 23/83 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 8/39 متر دیواریست به دیوار باقیمانده

غربا به طول 23/25 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294506 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/109

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

شماره: 140060302006007760- تاریخ: 1400/11/19 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 
1400114402006000302 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مجید یادگارى 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 مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 161028 مورخ 
84/9/6 دفتر 73 خمینى شهر و سند صلح شماره 15339 مورخ 94/5/1 دفتر 322 خمینى 
شهر و  مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
مجید یادگارى خوزانى به شناسنامه شماره 1130284727 کدملى 1130284727 صادره 
فرزند عباسعلى در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/54 مترمربع 
پالك شماره 170 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیواریست به شارع

شرقا به طول 23/83 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 8/39 متر دیواریست به دیوار باقیمانده

غربا به طول 23/25 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294481 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده 1/111

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

شماره: 140060302006007759- تاریخ: 1400/11/19 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 
1400114402006000301 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عباسعلى یادگارى 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 مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 161028 مورخ 
84/9/6 دفتر 73 خمینى شهر و سند صلح شماره 15339 مورخ 94/5/1 دفتر 322 خمینى 
شهر و  مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
عباسعلى یادگارى خوزانى به شناسنامه شــماره 118 کدملى 1141575388 صادره فرزند 
عبداهللا در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/54 مترمربع پالك شماره 
170 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیواریست به شارع

شرقا به طول 23/83 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 8/39 متر دیواریست به دیوار باقیمانده

غربا به طول 23/25 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294494 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/113

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

شــماره: 140060302006007757- تاریخ: 1400/11/19 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 1400114402006000299 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سهیال عسگرى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 161028 مورخ 
84/9/6 دفتر 73 خمینى شهر و سند صلح شماره 15339 مورخ 94/5/1 دفتر 322 خمینى 
شهر و  مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
سهیال عسگرى به شناسنامه شماره 1130265617 کدملى 1130265617 صادره فرزند 
احمدرضا در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 204/54 مترمربع پالك 
شماره 170 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیواریست به شارع

شرقا به طول 23/83 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 8/39 متر دیواریست به دیوار باقیمانده

غربا به طول 23/25 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294498 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/115

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

شــماره: 140060302006007756- تاریخ: 1400/11/19 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 1400114402006000298 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمد جواد یادگارى 
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 مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 161028 مورخ 
84/9/6 دفتر 73 خمینى شهر و سند صلح شماره 15339 مورخ 94/5/1 دفتر 322 خمینى 
شهر و  مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
محمد جواد یادگارى خوزانى به شناسنامه شــماره 17470 کدملى 1142389421 صادره 
فرزند عباسعلى در 0/5 مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/54 مترمربع پالك 
شماره 170 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیواریست به شارع

شرقا به طول 23/83 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 8/39 متر دیواریست به دیوار باقیمانده

غربا به طول 23/25 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294480 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/117

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

شماره: 140060302006008289- تاریخ: 1400/12/05 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه قولنامه مع الواسطه از شرکت مس 
سرچشمه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
ایرج هارون رشیدى به شناسنامه شماره 1067 کدملى 1129215164 صادره فرزند پرویز 
در ششدانگ یک قطعه زمین داراى اعیانى به مساحت 217 مترمربع پالك شماره 1541 و 
1675 الى 1677 فرعى از 75 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طبق نظر کارشناس 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه قولنامه مع الواسطه از شرکت مس 

سرچشمه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
حامد کشورى به شناسنامه شماره 1271550571 کدملى 1271550571 صادره فرزند على 
در ششدانگ یک قطعه زمین داراى اعیانى به مساحت 199/45 مترمربع پالك شماره 1541 
و 1675 الى 1677 فرعى از 75 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
طبق نظر کارشناس 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه قولنامه مع الواسطه از شرکت مس 
سرچشمه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
غالمحسین جلیلى به شناسنامه شماره 475 کدملى 4171478693 صادره فرزند چراغعلى 
در ششدانگ یک قطعه زمین داراى اعیانى به مساحت 252/80 مترمربع پالك شماره 1541 
و 1675 الى 1677 فرعى از 75 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
طبق نظر کارشناس 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 

اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 
1294578 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/121

فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030019720 - چون خانم عصمت هنرمند نجف آبادى  فرزند على 
طبق درخواست وارده به شماره 140021702030033852 مورخ 1400/11/17 و  باستناد دو  
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 10 فرعى از 140 اصلى مجزى شده 
از 140/1 واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 421  دفتر 383  
امالك ذیل ثبت 93707 بنام خانم عصمت هنرمنــد نجف آبادى فرزند على ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1401/01/20 - 1296120/م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى /1/137 

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

شــماره: 140060302016001454 – تاریــخ: 1400/12/05 برابــر راى شــماره 
140060302016001281 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى اسماعیلى گنهرانى فرزند کمال بشماره شناسنامه 927 
صادره تیران در تمامت 31 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک واحد مرغدارى به مساحت 
3876,40 مترمربع واقع در روستاى افجان 36 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى 
از مالک رسمى آقاى على شریفى فرزند رضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مرتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/01/20 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04- م الف: 1296472- 

رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سید محمدحسن مصطفوى /1/138

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه به شماره پالك 11548/3580 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى بنام رضاعلى احمدى مشکنانى فرزند فرج  اله جریان است 
که طبق راى 140060302027012135 مورخ 1400/09/30 هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت اسناد 
و امالك منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
سابقه  اى از تحدید حدود اولیه پالك 11548 مشاهده نگردید لذا به استناد ماده 13 آیین نامه 
قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1401/02/21 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سى روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى اقدام و گواهى طرح دعوى خود را 
به این منطقه ثبتى ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضى ثبت و یا نماینده قانونى وى میتواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1401/01/20 - م الف: 1297399 – رییس ثبت اسناد و امالك منطقه شرق 

اصفهان - مهدى صادقى /1/140

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم 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 به 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 شــماره 140060302027013873 مورخ 1400/11/06 محمد غالمحســینى 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 278 صادره از فریدونشهر بشماره ملى 1129200345 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 250 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/20 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04- م الف: 1297130- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/141

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

1ـ راى شــماره 140060302026012302 مورخ 1400/09/18 هیات چهار آقاى مجید 
هوشنگى طامه به شناسنامه شماره 193 کدملى 1283972735 صادره فرزند عباس بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240 مترمربع از پالك شماره 6 . 
5. 4 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

طبق مالکیت رسمى متقاضى تایید گردید. 
2ـ راى شــماره 140060302026012303 مورخ 1400/09/18 هیات چهار آقاى حمید 
هوشنگى طامه به شناسنامه شماره 202 کدملى 1283972832 صادره اصفهان فرزند عباس 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240 مترمربع از پالك 
شــماره 6 . 5. 4 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى تایید گردید. 
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 
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 تســلیم 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 انتشــار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/04 - م الف: 1297046 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /1/143

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

شــماره: 140160302016000015 – تاریــخ: 1401/01/15 برابــر راى شــماره 
140060302016001462 – 1400/12/08 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم شــهربانو دادخواه فرزند على بشــماره 
شناسنامه 8 صادره از تیران در تمامت هفت سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ یک قطعه باغ 
به مساحت 2176,56 مترمربع پالك فرعى 2152 از یک اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان 
خریدارى از مالک رســمى آقاى على دادخواه و فاطمه دادخواه محرز گردیده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مرتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04- م 

الف: 1296228- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سید محمدحسن مصطفوى /1/145

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

راى شــماره 140060302026014129 مــورخ 1400/10/29 آقاى حســین مارانى به 
شناســنامه شــماره 70 کدملى 1290282064 صادره اصفهان فرزنــد غالمعلى بصورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 190,04 مترمربع از پالك شماره 59 فرعى از 14458 
اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 

عادى مع الواسطه از مالکیت غالمعلى مارانى
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 اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 1297606 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى /1/147

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم 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 به 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 140060302027016506 مورخ 1400/12/18 حسن زاینده فرزند عبداله 
بشماره شناسنامه 35 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286648149 در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 305 فرعى از پالك 15190 اصلى 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 217/41 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04- م الف: 
1297559- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

1/149/

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 5893 مورخه 1400/11/10 آقاى جهان بخش نادى فرزند فتح اله ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 92/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6  اصلى واقع در بخش 12 
حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى بوسیله قولنامه عادى از مالک رسمى خدیجه خدادادى 
فرزند محمد خریدارى نموده است.  تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/04 - 1296617/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/153
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02

دادســتان عمومى و انقالب تهران در پى انتشار فیلم راننده 
هتاك به مادر کودك اوتیسمى دســتور بازداشت این فرد را 
صادر کرد و این فرد بازداشت شد. هفته پیش فیلمى در فضاى 
مجازى منتشر شد که در آن فردى به بهانه پارك کردن یک 
خانم در محل پارك ویژه معلوالن در حالى که فرزند اوتیسمى 
او نیز در ماشین همراهش بود با وى برخورد نامناسبى کرد و 
عالوه بر توهین به این خانم به وسیله نقلیه او هم آسیب رساند. 
در پى انتشار این فیلم، على صالحى بالفاصله دستور پیگیرى 

فورى موضوع را صادر کرد و راننده هتاك بازداشت شد.

راننده هتاك بازداشت شد

01

کارشناس ارشد آســیب هاى اجتماعى گفت: تقویت زیر 
ساخت هاى مبارزه با مواد مخدر اعم از افزایش مهارت هاى 
زندگى، ایجاد نشاط و شادابى، گسترش امکانات تفریحى به 
عنوان زیر بناى روش هاى زندگى از راه هاى اصلى مقابله 
با آسیب هاى اجتماعى از جمله اعتیاد است. بیگدلى افزود: 
مصرف مواد مخدر براى بار اول موجب آشنایى فرد با مواد 
مخدر و ایجاد نشــاط کاذب در شخص شده و این، مرحله 

اول گرایش فرد به اعتیاد است.

راه اصلى مقابله با اعتیاد

تحدید حدود اختصاصى
چون خانم سمیه کیوانى بارده در اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  ششدانگ یکبابخانه 
واقع در محدوده  پالك 333- اصلى  واقع در قطعه 9  نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان را 
نموده و راى شماره 2820 مورخه 1400/06/09 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور 
نســبت به آن صادر شــده و تحدید حدود اولیه پالك 333 تاکنون بعمل نیامده ، لذا طبق 
تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 3 فرعى از 333 اصلى واقع در 
قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان بنام  ســمیه کیوانى بارده فرزند بهرام  در روز شنبه مورخ 
1401/02/17 از ساعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد.لذا بموجب این آگهى 
به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردر این آگهى در محل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى 
توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد . تاریخ انتشار: 1401/01/20 - 1298513 / م الف - 
حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /1/178

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى بهرام کیوانى و غیره در اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  ششدانگ یکبابخانه 
واقع در محدوده  پالك 333-  اصلى  واقــع در قطعه 9  نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان 
را نموده و راى شــماره 3389 و 3388  مورخ 1400/07/11  هیات حل اختالف موضوع 
قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود اولیه پالك 333 تاکنون بعمل نیامده ، 
لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 2 فرعى از 333 اصلى 
واقع در قطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام  بهــرام کیوانى فرزند محمدرضا و 
زهرا شریعتى نجف آبادى  در روز شنبه  مورخ 1401/02/17 ساعت 9 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردر این آگهى در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد . تاریخ 
انتشار: 1401/01/20 - 1298517 / م الف - حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد /1/179

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى حســین صالحى نجف آبادى فرزند محمد على و بانو الهام طریقت فرزند اکبر 
در اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت بالسویه  نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان  واقع در 
محدوده  پالك 5/1281 مجزى شده از پالکهاى 1145 و 1146 فرعى از 5  اصلى  واقع در 
قطعه 4  نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و آرا  شــماره 13889 و 13890  مورخ 
1398/12/24 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر شده و تحدید 
حدود اولیه تاکنون بعمل نیامده ، لذا طبق تبصره مــاده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود 
پالك شــماره 1281 فرعى از 5 اصلى واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
بالسویه بنام  آقاى حسین صالحى نجف آبادى فرزند محمد على و بانو الهام طریقت فرزند 
اکبر در روز شنبه مورخ 02/17/ 1401 از ســاعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردر این آگهــى در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجــاور مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. اعتراض به 
تقاضاى تحدید حدود بایستى توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد . تاریخ انتشار: 
1401/01/20 - 1298521 / م الف - حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان نجف آباد /1/180

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6674 مورخ 1400/12/17 آقــاى مهدى عابدینى ملــک آبادى  فرزند 
نصراله ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 166/90مترمربع قســمتى از پالك شماره 
2  فرعى از 744 اصلى واقع در قطعه4 بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ 
انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/04 - 1296599/ م الــف - حجت الــه کاظم زاده 
اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى

1/155/ 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 6610 مورخ 1400/10/14خانم مهین شمســى فرزند عشقعلى در ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 240/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1032   واقع در قطعه10 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04 - 1297057/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /1/157

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5628 مورخ 1400/11/02آقاى  محمد مغزى فرزند عبداله ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 295/67 مترمربع قسمتى از پالك شماره 633  اصلى  واقع در قطعه10 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/04 - 1296588/  م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /1/159

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

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم 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 به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000094 مورخ 1401/01/14 اصغر زاهدى فرزند نصراله 
بشماره شناسنامه 41019 صادره از اصفهان بشماره ملى 1280835753 در ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 15234 اصلى 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 254/80 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/04- م الف: 
1297927- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

1/162/

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

راى شــماره 140060302026012542 مورخ 1400/09/23 هیات چهار خانم شــمس 
نمازى  زاده به شناســنامه شــماره 1112 کدملى 1286833701 صادره فرزند مصطفى 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 219,630 مترمربع از پالك شماره 178 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 79559 مورخ 99/4/22 دفتر 89 اصفهان و 

دفتر الکترونیکى بشماره 1399203002601104
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 1297773 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /1/164

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

راى شــماره 140160302026013894 مورخ 1400/01/25 آقاى محمد جمشــیدى 
گهروئى به شناسنامه شماره 25 کدملى 6339632130 صادره مرکزى کیار فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 91,25 مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 

عادى مع الواسطه از مالکیت فاطمه شیرانى موضوع سند انتقال 16662 مورخ 44,06,27
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 1298113 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /1/166

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

راى شــماره 140060302026014921 مورخ 1400/11/20 آقاى محســن بختیارى 
رنانى به شناســنامه شــماره 63425 کدملى 1281060542 صادره اصفهان فرزند رحیم 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 149,65 مترمربع از پالك 
شماره 14457,93,1 (که در اجراى قانون استاندارد سازى به پالك 14457/2989 تبدیل 
شده است) واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع 

الواسطه از مالکیت رسمى حسین شکرانى موضوع سند مالکیت
راى شماره 140060302026014922 مورخ 1400/11/20 خانم طیبه توسلى کجانى به 
شناسنامه شــماره 8 کدملى 1249806585 صادره نائین فرزند تقى نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 149,65 مترمربع از پالك شماره 14457,93,1 
(که در اجراى قانون استاندارد ســازى به پالك 14457/2989 تبدیل شده است) واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت 

رسمى حسین شکرانى موضوع سند مالکیت
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/20 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/04 - م الف: 1298348 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /1/168

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

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم 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 به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027016016 مورخ 1400/12/11 امیرمحمد شاه ناصرى 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 799 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287780857 در سه 
دانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2ـ راى شماره 140060302027016017 مورخ 1400/12/11 میترا اقارب  پرست فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 822 صادره از اصفهان بشماره ملى 1285752368 در سه دانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 90 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1401/01/20 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/02/04- 
م الف: 1298383- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى /1/170

هرگاه مسئله «ســقط عمدى و غیرقانونى 
جنین» مطرح مى شود یکى از اولین مطالبى 
که به ذهن مخاطبان خطور مى کند نامشروع 
بودن جنین هایى است که سقط مى شوند. اما 
به راستى چه تعداد از این جنین ها نامشروع 
بوده و چه تعداد مشروع و در چهارچوب روابط 

خانوادگى اند؟
بررســى مطالعات بومى کشــورمان نشان 
مى دهد که نامشروع بودن جنین جزء علل 
اصلى سقط هاى القایى نیست. مطالعه اى 
که در کرمانشاه انجام شد نشان مى دهد که 
مهمترین دالیل زنان براى سقط، عدم تمایل 
به داشتن فرزند بیشــتر و فاصله کم با فرزند 
قبلى است. هم چنین مطالعه اى بر روى زنان 
آذرى نگرش منفى اجتماع نســبت به تعدد 
کودکان را در عدم تداوم باردارى ناخواســته 
موثر مى داند. مطالعه اى که اســتاد ایرانى 
دانشگاه نیپیســینگ کانادا و همکارانش بر 
روى زنان تهرانى انجام دادند و در سال 97 
منتشر شد نیز نشان مى دهد که علت عمده 
ســقط عمدى جنین محدود کردن جمعیت 

خانواده و فاصله گذارى بین فرزندان است. 
بعد از آن سقط عمدى در زنانى که فرزندى 

ندارند یا فقط یک فرزند دارند شیوع بیشترى 
دارد. زنان متمول و ســاکن مناطق باالى 

شهرى نرخ سقط عمدى باالترى دارند.
از سوى دیگر در مطالعه اى که در مجله زن 

در توسعه و سیاست منتشر شد نیز اذعان شده 
است که محدود کردن تعداد فرزندان خانواده 
از مهم ترین عوامل سقط اســت. بعد از آن 
دالیل اقتصادى و مشکالت زناشویى است. 
بین طبقه اجتماعى و ســقط رابطه مستقیم 
وجود دارد والدین در طبقات باالى اجتماعى 
فرزند را بیشتر مانع پیشرفت خود مى دانند و از 
طرفى براى بزرگ کردن فرزند به سطح رفاه 

و امکانات بیشترى نیاز دارند.
بنابر آنچه پژوهش هاى بومى نشان مى دهند 
و طى مطالعاتى که دالیل سقط هاى عمدى 
را در جمعیت هاى تصادفى مورد مطالعه قرار 
داده است، در فهرســت اولویت هاى علت 
سقط عمدى خبرى از نامشروع بودن جنین 
نیست و این علت در مطالعات ایرانى در کمتر 
از هشت درصد موارد خودنمایى مى کند. این 
در حالیست که همه مطالعات ایرانى بر روى 
یک موضوع متفق القول هستند: «سقط در 
ایران بیش از هر چیز ناشى از نگاه منفى آحاد 

جامعه به فرزند بیشتر است».
 همه مطالعات ایرانى نشان مى دهند که سقط 

عمدى در ایران پدیده اى تحت تاثیر شیوع 
روابط ناسالم نیست و حتى نقش مشکالت 
معیشتى نیز در این حوزه کمتر از نقش انگ 
اجتماعى ایجاد شده براى فرزند ناخواسته و 
بیشتر است. به طوریکه مطالعاتى که در مورد 
سقطهاى عمدى در شــهر تهران انجــام 
شده، میزان سقطهاى غیر قانونــى را در زنان 
کارمند، با درآمد بــــاال، داراى تحصیالت 
عالى، اعتقادات مذهبى کمتــر و داراى دو 

فرزند، بیشــتر ذکر کرده است.
پدیده ســقط در ایران بیش از هرچیز ناشى 
از ایجاد یک نگاه متفاوت به فرزند اســت. 
فرزنــدى که قرن هــا به عنوان ســرمایه 
اقتصادى و نشاط بخش خانواده به آن نگاه 
مى شد با تغییر نگاه زنان و مردان جوان ایرانى 
و نیز با گسترش سطح توقعات و طرح شدن 
طیف وســیعى از نیازها به عنوان نیاز هاى 
ضرورى ،  تبدیل به عنصرى شده است که 
مانعى براى لذت جویى و زندگى شاد والدین 
بوده و براى نگهدارى و مراقبت از او به منابع 

مالى زیادى نیاز است. 

اصلى ترین دلیل سقط جنین در ایران چیست؟

03

معصومه ابتکار، معاونت زنان ریاست جمهورى دولت یازدهم 
خاطرنشان کرد: مؤثرترین ســاز و کار مداخله در آسیب هاى 
اجتماعى اعزام اورژانس اجتماعى اســت، زیرا اگر اورژانس 
اجتماعى مســئله حادى را در ارتباط با کودك و همسرآزارى 
تشــخیص دهد با همکارى این مجموعه دادستانى و نیروى 
انتظامى حتمًا ورود مى کنند و فرد در معرض آســیب را از آن 
محدوده خارج مى کنــد و به یک خانه امن و خانه ســالمت 
مى برند که از این آسیب ها به دور باشند تا مشاوره الزم حقوقى 

خانوادگى صورت بگیرد و مشکل برطرف شود.

اهمیت اورژانس اجتماعى

معاون انتظامى سازمان نظام پزشکى ایران گفت: در 
زمینه افزایش غیر قانونى تعرفه هاى پزشکان و دریافت 
زیرمیزى از بیماران نسبت به گذشته افزایشى نداشتیم.

محمد رضا خردمند اظهار کرد: چنین مواردى بســیار 
نادر است که پزشک از بیمارى زیرمیزى دریافت کند.

وى با بیان اینکه اگر دریافت زیرمیــزى اتفاق بیافتد 
شــاکیان مى تواننــد به ســازمان نظام پزشــکى و 
دانشگاه هاى علوم پزشــکى مراجعه کنند، گفت: در 
چنین شرایط موضوع به اثبات مى رسد و مجازاتى که 

مشخص شده است، اعمال مى شود.
خردمند درباره دریافت وجه توســط منشیان پزشکان 
براى دادن نوبت جلوتر به بیماران ادامه داد: چنین تخلفى 
انتظامى است و ما از پزشکان انتظار داریم که خودشان 
مدیریت و نظارت مطب را به عهده بگیرند. همچنین اگر 
مواردى در این زمینه مشاهده شد سازمان نظام پزشکى 

آماده دریافت شکایت هاى مردمى است.

معاون انتظامى ســازمان نظام پزشکى ایران تصریح 
کرد: در زمینه افزایش غیر قانونى تعرفه هاى پزشکان 
و دریافت زیرمیزى از بیماران نسبت به گذشته افزایشى 
نداشتیم. همچنین چنین تخلفاتى عمدتا در شهر هاى 
بزرگ کشور بیشــتر قابل مشاهده اســت چرا که در 
شهر هاى کوچک دریافت مبلغ خارج از تعرفه امکان 

پذیر نیست.
خردمند درباره اصرار پزشــکان بــراى تهیه برخى از 
دارو ها بــا برندهاى خاص بیان کــرد: تمام داروهاى 
تجویزى باید در پروتکل بازار دارویــى ایران به ثبت 
رســیده باشــد و تجویز هر دارو خارج از این چارچوب 
غیر قانونى است. وى با اشــاره به اینکه مسئوالن ما 
در ســازمان غذا و دارو تالش مى کنند کــه دارو ها با 
کیفیت واستاندارد مناسب اســت در اختیار مردم قرار 
گیرد، افزود: ممکن اســت دارو هاى خارجى کیفیت 
بهترى داشته باشند اما به علت گرانى و یا عدم امکان 

ورود آن ها به کشور در دســترس قرار نگرفته است. 
بنابراین بهترین توصیه ما به مردم این اســت 

که به بازار دارویى کشور که مورد 
تأیید وزارت بهداشــت است و 

در داروخانه ها وجود دارد، 
اعتماد کنند.

این روزها هشدارها درباره پدیده شوهر فرارى افزایش یافته 
است. کارشناسان مى گویند عدم پایبندى به ارزش هاى 
اخالقى و شرایط سخت اقتصادى دو عامل اصلى که باعث 

مى شود مردان ، خانواده شان را ترك کنند.
برخالف مرد هایى که فیلشان یاد هندوستان کرده و دوباره 
هواى عشق و عاشقى به سر شان مى زند برخى مردان به 
این خاطر از خانه فرار مى کنند که شــانه هاى شان تاب 
مسئولیت و حمایت مالى همسر و فرزندانشان را ندارند. آنها 
آنقدر در باتالق طاقت فرساى اقتصادى دست و پا مى زنند 
که از زندگى نا امید مى شوند. انتخاب آنها «فرار» است، 
قید زن و زندگى و فرزند را مى زنند تا ازدســت مشکالت 

خالص شوند.
فاطمه دانشورمدیر موسســه خیریه مهرآفرین در گفتگو 
با «همشهرى آنالین» ضمن تایید افزایش پدیده پدران 
یا شــوهران فرارى مى گوید: گزارش هــاى مددکاران 
اجتماعى نشان مى دهد مردان بسیارى به دلیل فقر، شرایط 

اقتصادى خانواده شان را براى همیشه ترك کرده اند. از این 
رو هر روز ما شــاهد مراجعه زنان و مادرانى بى سرپناهى 
هستیم که حتى از پس پرداخت اجاره خانه هم بر نمى آیند.

او ادامه مى دهد: در کنار فقر، اعتیاد مرد به مواد مخدر نیز 
یکى از دالیل ترك خانه است. اما این روزها ازدواج دوم 
مردان و رها کردن همســر اول و فرزندان  بسیار گزارش 
شده. در کل مى توان گفت عدم پایبندى به ارزش هاى 

اخالقى یکى از دالیل افزایش این پدیده است.
مدیر موسسه خیریه «مهرآفرین»  با بیان اینکه مردانى که 
خانواده شان را رها مى کنند، عمال باعث فروپاشى خانواده 
مى شوند مى گوید: مادران بسیارى هنگامى که مردشان 
آنها را رها مى کند به دلیل شرایط اقتصادى چاره اى جز 
ازدواج مجدد ندارند. ازدواجى که تنها به خاطر نجات از فقر 
است این نوع ازدواج ها مشکالت بسیارى براى فرزندان 
به وجود مى آورد و زمینه ساز فروپاشى یک و گاهى چند 

خانواده مى شود.

پزشکان زیرمیزى بگیر زیاد نشده اندپدیده اى به نام شوهر فرارى 

بنابراین بهترین توصیه ما به مردم این اســت
که به بازار دارویى کشور که مورد 

هد بهداشــت است و  تأیید وزازارت
در داروخانه ها وجود دارد، 

اعتماد کنند.



دنیــا منتهــاى دیــده نابیناســت، کــه نگاهــش از آن درنمــى گــذرد و 
آنچــه در آن ســوى آن اســت، نمــى بینــد. آنکه اهــل بصیرت اســت، 
دیدگان گشــوده و مى داند که در آن ســوى آن، ســراى آخرت اســت. 
اهل بصیــرت از دنیا دل بــر مى کنــد و آنکه دیــده باطنش نابیناســت، 
از آن دل برنمــى کنــد. بینــا بــراى آخــرت توشــه برمــى گیــرد و 

موال على (ع)نابینا براى زندگى دنیا.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هفتم ماه مبارك رمضان:
اللهّم اعنّى فیِه علــى ِصیاِمِه وقیاِمِه وَجنّبنى فیِه مــن َهَفواتِِه وآثاِمِه 

واْرُزْقنى فیِه ِذْکَرَك بِدواِمِه بتوفیقَِک یا هادَى الُمِضلّین.
خدایا! یارى کن مرا در این روز بر روزه گرفتن وعبـادت و برکنارم دار 
در آن از بیهودگى وگناهان و روزیم کن در آن یادت را براى همیشه به 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىتوفیق خودت، اى راهنماى گمراهان.

هفته هنــر انقالب اســالمى در حوزه هنرى اســتان 
اصفهان از 20 الى 26 فروردین ماه همزمان با سالروز 

شهادت شهید سید مرتضى آوینى برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان اصفهان، 
حوزه هنرى اســتان اصفهان جدول  برنامه هاى هفته 
هنر انقالب که از روز 20 الى 26 فروردین ماه در عمارت 

سعدى برگزارمى شود را اعالم کرد.
 در این هفته برنامه هایى مانند غبار روبى از مزار شهداى 
هنرمند در گلستان شهدا ، برگزارى دو نمایشگاه ویژه 
هفته هنر یکى  نمایشــگاه «کتیبه هاى ماندگار» آثار 
گرافیکى اســتاد موحدیان عطار در گالرى بوســتان و 
دیگرى نمایشگاه گنجینه آثار نقاشى هنرمندان انقالبى 

کشور در گالرى گلســتان عمارت ســعدى، نشست 
تخصصى گرافیک ویژه نمایشگاه استاد موحدیان عطار 
با حضور گرافیست مطرح استاد نجابتى، دیدار با خانواده 
شهداى هنرمند دفاع مقدس و مدافعان حرم، رونمایى از 
سردیس شهید مرتضى آوینى، دیدار با علماى فرهیخته 
اصفهان، دیــدار با هنرمنــدان پیشکســوت به ویژه 
هنرمندان انقالبى رشته هاى مختلف هنرى، برگزارى 
جنگ طنز ویژه کــودکان کار، برگزارى نمایشــگاه 
محیطى در گذر ســعدى، اجــراى تئاتــر صحنه اى 
«قصه هاى قلعه قرمز» به مدت ده شب در تماشاخانه 
ماه، اکران ویژه فیلم «موقعیت مهدى»، نشست بررسى 

اندیشه شهید آوینى برگزار مى شود.

بزرگداشت هفته هنر انقالب اسالمى در اصفهان

معاون امور داوطلبانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان از 
ارائه 6 میلیارد تومان کمک هاى دارویى و درمانى بالعوض 

به نیازمندان در سال 1400 خبر داد.
محمد نوید متقى گفت: در سال 1400 یکى از حجیم ترین 
محور هاى جمعیت داوطلبانه هالل احمر اســتان، ارائه 6 
میلیارد تومان کمک هاى دارویــى و درمانى بالعوض به 

نیازمندان بود.
 پارســال عالوه بر ارائه خدمات دارو درمانى، در ایام نوروز، 
ماه رمضان و بازگشایى مدارس بسته هاى کمک معیشتى 
و بسته هاى فرهنگى هر کدام به ارزش 500 هزار تومان به 

نیازمندان استان ارائه شد.
او مى گوید: اعزام کاروان ســالمت به سرتاســر مناطق 

محروم استان اصفهان و استان سیستان و بلوچستان براى 
ویزیت رایگان توسط پزشکان متخصص و عمومى و اهدا 
بسته هاى معیشتى در کارنامه سال 1400 هالل احمر استان 

اصفهان است.
جمله معاونت امور داوطلبان، حلقه اتصال توان توانمندان 
به نیاز نیازمندان شعار و محور عملکرد جمعیت داوطلبانه 

هالل احمر است.
نیرو هاى امور داوطلبانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
در چهار  فعالیت مالــى، فعالیت یدى، فعالیــت اجرایى، 
مشــارکت و برنامه ریزى و فعالیت افــرادى که در حوزه 
تخصصى خودشان از پزشک و پرستار گرفته تا مهندس و 

وکال خدمت رسانى مى کنند.

به گفتــه او پرداخت قبوض، تهیه سیســمونى و جهیزیه 
اقدامات دیگر امور داوطلبانه جمعیت هالل احمر اســتان 

اصفهان در سال 1400 بوده است.

کمک هاى دارویى و درمانى هالل احمر به نیازمندان

در نشستى که اتاق بازرگانى اصفهان با هدف پیگیرى 
مشکالت کارگزاران گمرکى اســتان برگزار کرد، مقرر 
شد انجمن کارگزاران گمرکى استان اصفهان ذیل اتاق 

بازرگانى اصفهان تشکیل شود.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، میز امور 
ارزى و گمرکى اتاق بازرگانى اصفهان اقدام به تشکیل 
نشســتى با حضور مدیرکل گمرکات استان، مدیرکل 
دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى، رییس اداره 

بازرگانى خارجى اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان 
و رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکى ایران به منظور احصاء 

مشکالت کارگزاران گمرکى استان نمود.
 در این نشست فرشــته امینى عضو هیئت رئیسه اتاق 
بازرگانى اصفهان با بیان اینکه این جلسه به درخواست 
کارگزاران گمرکى اســتان مبنى بر احصاء مشــکالت 
وتشکیل انجمن براى پیگیرى بهتر امور این صنف برگزار 
شده است، افزود: اتاق بازرگانى اصفهان از ظرفیت هاى 
خود براى رسیدگى به مشکالت و پیگیرى امور مربوط به 

این صنف استفاده خواهد کرد.
 وى ضمــن تقدیــر از زحمــات مدیــرکل گمرکات 
اســتان گفت: الزم اســت بــا اســتفاده از همراهى 
خوب مدیر کل گمرکات اســتان و حرکت منســجم 
و نظام یافته تر، مشــکالت موجود در حــوزه گمرك 

را مرتفع کرد.

انجمن کارگزاران گمرکى استان اصفهان تشکیل خواهد شد

گروه فوالد مبارکه با طوفانى از رکوردزنى هاى 
پى درپى، همزمان با آغاز قرن جدید نشان داد 
که همت بلند جهادگــران عرصه تولید براى 
تحقق شعار سال و لبیک به منویات مقام معظم 

رهبرى کارساز بوده است.
در واپسین روزهاى قرن پیشین، رکورد تولید 
سالیانه محصول قلع اندود فوالد مبارکه پس 
از 10 سال شکسته شد و به همت تالشگران 
ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه، با تولید 
110 هزار و 501 تن محصــول قلع اندود، از 
رکورد 108 هزار تنى در سال 1391 عبور کرد؛ 
این رکورد با وجود محدودیت ها و مشکالتى 
همچون تحریم ها و شــیوع ویروس کرونا به 
دست آمد که نشــان از اراده جمعى کارکنان 
فوالد مبارکه و سخت کوشى کارکنان ناحیه 

نورد سرد این شرکت داشته است.
این در حالى است که نخستین رکوردزنى تولید 
در سال جدید، همزمان با اعالم شعار «تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین» توسط تالشگران 
ناحیه آهن سازى فوالد مبارکه آغاز گردید و با 
مجموع تولید 26 هزار و 13 تن آهن اسفنجى 
با سهم تولید 16 هزار و 903 تن در واحد احیا 
مستقیم 1 و ســهم تولید 9 هزار و 110 تن در 
واحد احیا مستقیم 2، رکوردهاى تولید روزانه 

آهن اسفنجى حاصل گردید. 
رکوردزنى شــرکت فوالد مبارکه در مجتمع 
فوالد سبا بار دیگر متبلور شــد و تالشگران 
این واحد صنعتى در ششمین روز از سال جدید 

موفق شــدند با تولید 4 هزار و 510 تن آهن 
اسفنجى در واحد احیاء مستقیم شهید شهبازى 
رکورد تولید روزانه این محصول را ثبت کنند و 
این در حالى است که رکورد قبلى تولید آهن 
اسفنجى در مجتمع فوالد سبا به میزان 4 هزار 
و 480 تن بود کــه در 6 آذرماه 1398 محقق 

شده بود.
اما این تازه آغاز راه اســت و درخشش گروه 
فوالد مبارکه در عرصه تولید همچنان و با قوت 
بیشترى ادامه دارد؛ موفقیت  بعدى در شکستن 
رکورد ســالیانه تولید آهن اسفنجى در فوالد 
هرمزگان به وقوع پیوســت و رکورد سالیانه 

تولید آهن اســفنجى در این شرکت به یک 
میلیون و 713 هزار و 348 تن رسید و بار دیگر 
تالشگران گروه فوالد مبارکه نشان  دادند که 
با وجود موانع و مشکالت در سال گذشته، در 

جهت افزایش تولید مصمم هستند.
امــا رکوردزنى هاى گــروه فــوالد مبارکه 
به اینجا ختم نشــد و فوالد امیرکبیر کاشان 
نیز رکوردهاى جدیدى به نمایش گذاشــت؛ 
جهادگران عرصــه تولید در این شــرکت با 
رکوردزنى تولید سالیانه خط گالوانیزه به میزان 
161 هزار و 797 تن، رکورد قبلى تولید سالیانه 
155 هزار و 15 تِن ســال 1399 شکسته شد. 

همچنین در خط نورد ســرد این شرکت نیز 
رکورد تولید سالیانه 227 هزار و 186 تنى سال 
1399 به 234 هزار و 332 تن در سال 1400 
رسید؛ تالشــگران این بنگاه صنعتى،  تولید 
سالیانه خط اسیدشــویى را از مرز 232 هزار و 
454 تنى سال 1399 گذر دادند و به 232 هزار 
و 514 تن در سال 1400 رساندند؛ همچنین 
فوالد ســنگان نیز در ســال جارى موفق به 
رکوردشکنى روزانه تولید 18 هزار و 588 تن 
گندله گردید و توانست رکورد قبلى 18 هزار و 

457 تِن 15 اسفندماه 1400 را ارتقا دهد.
تجلى رکوردزنى هاى تولید گروه فوالد مبارکه 

این بار به نقطه اى دیگر از کشور رسید و شرکت 
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیارى موفق 
شد با تولید 2 هزار و 690 تن آهن اسفنجى در 
واحد احیا مستقیم خود رکورد جدیدى را به ثبت 
برساند؛ پیش از این، رکورد میزان تولید روزانه 
این محصول در روز چهارم تیرماه 1400 و به 
مقدار 2 هزار و 656 تن صورت گرفته بود که با 
ثبت تناژ تولید در سال جدید، رکورد روزانه به 

میزان 34 تن ارتقا یافت.
اما در 13 روز آغازین سال و قرن جدید، گروه 
فوالد مبارکه بــه رکوردهاى تاریخ ســازى 
در ناحیــه فوالدســازى و ریخته گرى مداوم 
دست یافت، رکوردى که تنها نشان از همت 
جهادگران جبهه صنعت و مدیریت مبتنى بر 
دانش دارد، مدیریتى که از سال هاى گذشته 
با برنامه ریزى مدون منطبق با تأکید بر ارتقاى 
تولید، درصدد رسیدن به قله هاى افتخار براى 
کشــور بود. ثبت رکوردهاى متعدد تولید در 
نواحى فوالدسازى و آهن سازى شرکت فوالد 
مبارکه نشان داد که خســتگى براى مردانى 
از جنس فوالد در میدان تولید بى معناســت؛ 
رکوردزنى متوالى و مهــم تولید 153، 155 و 
160 ذوب در ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى 
مداوم و تولید 9 هــزار و 310 تن در واحد احیا 
مستقیم 2 و 16 هزار و 951 تن در احیا مستقیم 
1 در روزهاى 11، 12 و 13 فروردین سال جدید 
رقم خورد که جز با هماهنگى دقیق بین بخشى 

و درایت مدیران این شرکت امکان پذیر نبود.

13 روزى که تاریخ ساز شد

طوفانى از رکوردزنى هاى پى در پى 
گروه فوالد مبارکه

حدود 895 میلیارد ریال ســود و جرایم  تســهیالت 
بدهکاران بخش کشاورزى بخشوده شد.

به گزارش روابــط عمومى مدیریت شــعب بانک 
کشاورزى اســتان اصفهان، بانک کشاورزى استان 
اصفهان در راستاى رسالت اجتماعى خود و  حمایت از 
بخش کشاورزى در اجراى بند خ ماده 33 قانون برنامه 
ششم توسعه بیش از 4334 میلیارد ریال از تسهیالت 
کشاورزان که دچار خســارت خشکسالى شده اند را 
تعیین تکلیف کرد. در اجراى ایــن قانون و از چهارم 
اسفند ماه سال گذشته تا 15فروردین سال 1401 سود 

و متفرعات بیش از 5480 فقره از تسهیالت بدهکاران 
مشــمول این قانون به مبلغى بیش از 895 میلیارد 
ریال بخشوده و به حســاب مطالبات از دولت منظور 
شده است. بر اساس این گزارش، به استناد تصویب 
نامه هیات وزیران، کشــاورزانى که در سال زراعى 
1399و1400 متحمل خسارت خشکسالى گردیده 
و سررسید تســهیالت آنها در سال 1400 بوده است 
و توسط کارگروه هاى شهرســتانى بند قانونى فوق 
الذکر به بانک معرفى شده اند مشمول استفاده از این 

مساعدت گردیده اند.

بخشودگى سود و جرایم  تسهیالت بدهکاران 
بخش کشاورزى

ویژه برنامه «مهمان شــهر» در شب هاى ماه مبارك 
رمضان در بوســتان ها و فضاهاى باز شهرى مناطق 

15 گانه اصفهان برگزار مى شود. 
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شهردارى 
اصفهان، رئیس هماهنگى امور مناطق و دستیار ویژه 
در امور مناطق ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت:  
ویژه برنامه «مهمان شــهر» همراه بــا برنامه هاى 
جذاب و متنوع براى خانواده ها از 24 فروردین تا 12 
اردیبهشت ماه و در شب هاى ماه مبارك رمضان (به 

جز شب هاى قدر) برگزار خواهد شد.
حامد نظــرى قرائــت قــارى کــودك و نوجوان، 
مناجات خوانى، سرود، تواشیح، نمایش قرآنى، اجراى 
مسابقه و ... را از جمله بخش هاى گوناگون این برنامه 

عنوان کرد.
وى افزود: ویژه برنامه «مهمان شهر» از 24 فروردین 
ساعت 21 و در قالب 30 اجرا در بوستان ها و فضاهاى 
باز شــهرى مناطق 15 گانه شــهر اصفهان برگزار 

مى شود.

گفتنى است؛ عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر 
در خصوص زمان و مکان برگزارى برنامه مهمان شهر 
در مناطق گوناگون شهر اصفهان، مى توانند با شماره 
تلفن 32681580 تماس گرفته و یا به ادارات فرهنگى 

اجتماعى مناطق مراجعه کنند.

30 اجراى خاطره انگیز با «مهمان شهر» 

شهردارى گرگاب به استناد مجوز شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به فروش سه دستگاه خودرو سوارى
 (پژو پارس TU5، کامیونت نیسان 2400 و پژو RD) از طریق برگزارى مزایده عمومى به اشخاص حقیقى یا حقوقى 
واجد شرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت مى گردد جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در 
مزایده، همه روزه تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1401/01/28 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (سامانه 

ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) قسمت مزایدهـ  مزایده ى دستگاه اجرایى مراجعه نمایند. 
شماره تماس شهردارى 03145754545

www.gorgab.ir :سایت شهردارى

آگهى مزایده عمومى

م.الف:1298544روح اله شاه رجبیان -  شهردار گرگاب

چاپ اولچاپ اول

براساس مصوبه شماره 6/608 مورخ 1400/10/05 شوراى اسالمى شهر فالورجان این شهردارى 
در نظر دارد فک هاى متحرك (ســازه هاى تبلیغاتى) در سطح شهر را جهت  نصب بنرهاى 
تبلیغاتى طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط به صورت 

اجاره به مدت یکسال شمسى واگذار نماید. 
ـ قیمت پایه اجاره بهاء هر عدد سازه تبلیغاتى براســاس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 
4,500,000 ریال و جمعاً براى 40 عدد سازه تبلیغاتى ماهیانه مبلغ 180,000,000 ریال (براى یک 
سال جمعاً 2,160,000,000 ریال) مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود. 
ـ شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشــنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 

سه شنبه مورخ 1401/02/06 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند. 
ـ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

ـ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید. 

آگهى تجدید مزایده نوبت اولنوبت اول

م.الف:1298567محمدعلى عزیزى-  شهردار  فالورجان

معاون توانبخشى بهزیستى استان اصفهان گفت: 13مرکز 
آموزشى و توانبخشى در اســتان به افراد داراى اوتیسم 

خدمات ارائه مى دهند.
سید کمال صدیقى بیان داشت: از طریق 13 مرکز روزانه 
آموزشى و توانبخشى اختالالت طیف اوتیسم در استان 
اصفهان به افراد مبتال به این اختالل در محدوده سنى 2 
 ABA، تا 14 سال، در حال ارائه خدمات آموزشى (شامل
TEACCH، تعامل همه جانبه)، توانبخشــى (شــامل 

کاردرمانى و گفتاردرمانى)، مداخالت حسى، بازى درمانى، 
موسیقى درمانى، هنردرمانى، نمایش درمانى، فعالیت هاى 
ورزشى به افراد نیازمند هستیم. وى افزود: بهزیستى در 
حال حاضر خدماتى مانند پرداخت مستمرى، کمک هزینه 
مسکن، تسهیالت اشتغال به خانواده، خدمات آموزشى و 
حمایتى به خانواده هاى نیازمند را به خانواده هاى داراى 

عضو مبتال به اوتیسم ارائه مى دهد.
صدیقى گفت: برنامه غربالگرى، تشخیص و مداخله در 

اختالالت طیف اوتیسم براى اولین بار در کشور، توسط 
سازمان بهزیستى کشور از آذر ماه سال 1395 آغاز شد. 
کلیه مراکز کشور آموزش هاى الزم را به صورت حضورى 
دریافت نموده و در حال حاضر 9 مرکز این استان مجوز 
اجراى آزمون تشخیصى گارس 2، به منظور غربالگرى 
استاندارد و تشخیص افراد مبتال به این طیف و همچنین 
آموزش هاى الزم در خصوص مداخالت بعدى را دریافت 

نموده اند.

خدمات دهى به افراد داراى اوتیسم در استان اصفهان


