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بازآفرینى زنجیره  کاهش آسیب هاسرخک در اصفهان شناسایى نشده است«دینامیت» شبکه خانگى را منفجر کردحذف قرعه کشى خودرو، شاید وقتى دیگر دیدار دوستانه گاندوها با هوادار اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تصمیم ویژه براى سرویس مدارس 
3

5

کشف 3000 لیتر 
گازوئیل قاچاق
 در اصفهان

رئیس پلیس امنیت اقتصادى اســتان اصفهان 
از کشف محموله 3 هزار لیترى گازوئیل قاچاق 
در اصفهان خبر داد. ســرهنگ کامران ریاحى 
گفت: مأموران اداره مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان حین گشتزنى در ســطح شهر به یک 
دستگاه نیســان حامل تانکر سوخت مشکوك و 
پس از متوقف شدن خودرو از آن بازرسى کردند 
که در این عملیات 3 هزار لیتر ســوخت گازوئیل 
که به صورت خارج از شبکه توزیع و قاچاق حمل 

مى شد کشف شد...

گردو غبار این روزها گردو غبار این روزها 
سّمى است؟سّمى است؟

عضو هیئت علمى دانشگاه تهران: بخشى ازعضو هیئت علمى دانشگاه تهران: بخشى از
 آالینده هاى اخیر از سوریه وارد ایران شد آالینده هاى اخیر از سوریه وارد ایران شد
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انتقادات پلیس و شهردارى اصفهان از ترافیک مرتبط با بازگشایى مدارس، آموزش و پرورش را به اقدام واداشت

نویدکیا: گروه راحتى نداریم 
4 تیم شانس صعود دارند

سرمربى تیم فوتبال ســپاهان مى گوید از نمایش شاگردانش به طور 
کلى رضایت دارد.

محرم نویدکیا، سرمربى تیم فوتبال سپاهان در کنفرانس خبرى پس 
از مصاف با الدحیل که با پیروزى یک بر صفر نماینده قطر خاتمه پیدا 

کرد، گفت: فکر مى کنم بازى بدى انجام ندادیم...
3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کالهبردار
 700 میلیارد تومانى 
در کاشان دستگیر شد

سور ازدواج صورى با وام ازدواج
وام هایى که به تسهیل ازدواج ختم نمى شود

7

مهدوى کیا:مهدوى کیا:
مهم است بازیکنان در مهم است بازیکنان در 
بازى هاى بین المللى بازى هاى بین المللى 
فرمانده انتظامى استان فرمانده انتظامى استان حضور پیدا کنند

اصفهان خبر داد؛اصفهان خبر داد؛

تشکیل تشکیل 1515  
پرونده جرایم پرونده جرایم 

اقتصادى در اقتصادى در 
1616 روز روز

3

معاون اشتغال وزارت کار معاون اشتغال وزارت کار 
پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛

چند هزار چند هزار 
تبعه خارجى تبعه خارجى 
در ایران کار در ایران کار 

مى کنند؟مى کنند؟
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4

حقوقم پول بنزین ماشینم حقوقم پول بنزین ماشینم 
را هم تأمین نمى کند

جعفر دهقان: جعفر دهقان: 

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد بهره بردارى از فروشگاه مواد غذایى 
واقع در مجتمع کارگاهى زندان باز ویالشهر  را از طریق مزایده عمومى به متقاضیان 

واجد شرایط واگذار نماید.
لذا  متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ درج آگهى 
تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخ 1401/01/31  به دبیرخانه بنیاد تعاون زندانیان 
اصفهان واقع در اصفهان ، اتوبان ذوب آهن، جنب زندان مرکزى مراجعه و براى کسب 
اطالعات بیشتر با شماره هاى 37872096-031 و 37872018  تماس حاصل نمایند.

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/02/07 
به دبیرخانه بنیاد تعاون زندانیان اصفهان مى باشد.  پاکت ها در روز یکشنبه مورخ 

1401/02/10 در بنیاد تعاون اصفهان بازگشایى خواهد شد.
بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى 1401-01

4

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سنگ ومعدن وآهن سمیران هرمزسهامى خاص 
شماره ثبت 48801 ثبت شرکت هاى اصفهان دعوت مى شود درجلسه  مجامع عمومى 
عادى و فوق العاده شرکت که درروز 1401/02/04 ساعت 10و11 صبح دراصفهان به نشانى 
بلوارآیینه خانه حدفاصل سى وسه پل - پل فردوسى ، بن بست نسترن پالك 49 طبقه 

سوم کدپستى 8163675455  تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 10 صبح:

1- اتخاذ تصمیم درخصوص انتخاب بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت  
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 11 صبح:

 2- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه به یکى ازروشهاى مندرج درالیحه اصالحى 
قانون تجارت

آگهى دعوت مجامع عمومى عادى وفوق العاده
 شرکت سنگ ومعدن وآهن سمیران هرمز سهامى خاص 

شماره ثبت 48801 شناسه 10260670598

هیئت مدیره  شرکت سنگ ومعدن وآهن سمیران هرمزسهامى خاص

روابط عمومى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

سالروز وفات حضرت خدیجه (س) تسلیت باد
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پپیپوو پیو و

سرمر
کلى ر
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کمک به
 51 هزار
 معلول 

محسن ایروانى سرپرست دفتر امور توانمندسازى معلوالن 
سازمان بهزیستى کشور اظهار کرد: هزینه ایاب و ذهاب به 
ازاى هر فرد داراى معلولیت سالیانه 686 هزار تومان معادل 
میانگین 57 هزار تومان در ماه است که اکنون به 51 هزار و 

818 نفر خدمات با اعتبارات جارى پرداخت مى شود...
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براساس اطالعیه سازمان تأمین اجتماعى، حداقل دستمزد 
روزانه مبناى وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین 

کار و تأمین  اجتماعى مبلغ 139 هزار تومان اعالم شد.
بر اساس تصمیم شوراى عالى کار، حداقل دستمزد کارگران 
در سال آینده با افزایش 57/4 درصدى به 6 میلیون و 433 
هزار تومان براى خانوار 3/3 نفرى رسیده و حداقل دریافتى 
ماهانه یک کارگر بدون فرزند و بدون ســابقه هم در سال 
آینده به حدود 5/6 میلیون تومان مى رســد که افزایشــى 
معادل 1/9میلیون تومان در مقایسه با سال 1400 را شاهد 
خواهد بود. با توجه به بخشنامه 22 اسفند سال 1400 وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى با موضوع تصویب نامه جلسه 19 

اسفند شوراى عالى کار درخصوص تغییر حداقل دستمزد 
روزانه و سایر سطوح دستمزدى و حداقل مزایاى پرداختى 
به کارگران مشمول قانون  کار در سال 1401، میزان افزایش 
دستمزد روزانه مبناى کسر حق بیمه از ابتداى سال جارى 
به شــرح زیر اعالم و ابالغ شــد: «حداقل دستمزد روزانه 
مبناى وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و 
تأمین اجتماعى (به استثناى مشاغل و فعالیت هاى داراى 
دســتمزد مقطوع) مبلغ 1/393/250ریال اعالم مى شود. 
سایر سطوح دستمزدى بر اســاس آخرین دستمزد روزانه 
ســال 1400، معادل 38 درصد به عالوه رقم ثابت روزانه 
171/722ریال بر اساس ابالغیه سازمان افزایش مى یابد.»

رئیس کمیسیون کشاورزى، آب، منابع طبیعى و محیط 
زیســت مجلس، گفت: وزیر امور خارجه بــراى ارائه 
گزارش اقدامات این وزارتخانه در راستاى جلوگیرى از 
سدسازى هاى ترکیه بر روى رودخانه هاى دجله، فرات 

و ارس در کمیسیون کشاورزى حاضر مى شود.
محمدجواد عسکرى  در خصوص سد سازى هاى کشور 
ترکیه بر روى رودخانه هــاى دجله، فرات و ارس گفت: 
متأسفانه طى سال هاى گذشــته على رغم پیگیرى ها 
نمایندگان به دلیل ضعف دیپلماسى اقتصادى اقدامى 
در راستاى جلوگیرى از سدسازى هاى کشور ترکیه بر 
روى این رودخانه ها انجام نشده است و وزارت خارجه 

پاســخ قابل قبولى ندارد. نماینده مردم داراب و زرین 
دشت در مجلس شوراى اسالمى با تأکید بر اینکه سد 
ایلیسو حجمى معادل 12 میلیارد متر مکعب را دارد که 
56 درصد از آب رودخانه دجله را مسدود مى کند، عنوان 
کرد: احداث سد ایلیسو خشک شدن تاالب  هاى موجود 
در کشور عراق، سوریه و هورالعظیم و نابودى حدود 6/5  

میلیون هکتار از اراضى این کشورها را به همراه دارد.
این نماینده مردم در مجلس شــوراى اسالمى گفت:

کشــور ترکیه باید قوانین موجــود در زمینــه حقآبه 
رودخانه ها را رعایت و حجم آب مورد نیاز مصارف پایین 

دست را رهاسازى کند.

آسمان بیشتر اســتان ها که از ساعات ابتدایى روز جمعه 
طوفانى شد؛ نفس کشیدن سخت شد و  مزه خاك به زیر 
زبان شهروندانش آمد. گستردگى تأثیر طوفان گردوغبار 
منطقه اى بحث مقصریابى میان رســانه ها و مسئوالن 
کشور را به اوج خود رساند. على درویشى بلورانى، عضو 
هیئت علمى دانشــگاه تهران که داراى مدرك دکتراى 
سنجش از دور با گرایش مدیریت محیط زیست و منابع 
طبیعى از کشور آلمان است و به صورت تخصصى حدود 
15 سال است که در زمینه گردو غبار پژوهش هاى علمى 
انجام داشته است بهترین گزینه ممکن درباره اظهار نظر 
درباره منشأهاى این طوفان است. بخش هایى از اظهارات 

او در گفتگو با خبرگزارى «فارس» را مى خوانید.

■ روز پنج شنبه توده گردوغبارى وارد آسمان ایران شد 
که ملغمه اى از گرد و غبار حاصل از زمین هاى کشاورزى،  
مراتع، رودهاى خشک شده را در خود داشت که با سرعت 
وزش باد تا 50 کیلومتر بر ســاعت یکى از بزرگ ترین 
توده هاى گرد و غبار چند ســال اخیر را ایجاد کرد. حجم 
اصلى توده گرد و غبار اخیر از  کشور عراق و سوریه شکل 
گرفت، اما این توده در مسیر خود کانون هاى گرد و غبار 

داخلى را هم فعال کرد.
■ براســاس یافته هاى ماهواره اى در روز چهارشــنبه 
در آسمان شرق ســوریه و غرب عراق پدیده گرد و غبار 
دیده نمى شــود و این پدیده از روز پنج شنبه با وزش باد 
شدید غربى - شرقى آغاز شد. جهت وزش باد از منطقه 
«مدائن» سوریه کانون هاى ریزگرد را فعال کرد و  سپس 
وارد «دیرالزور» عراق شد اما مهمترین کانون مربوط به 
منطقه «رقه» ســوریه بود که گرد و غبار همراه طوفان 
ایجاد شده  را به سمت مرز عراق و ایران حرکت داده و در 
میانه راه خود گردو غبار حاصل از  زمین هاى کشاورزى 
رها شده و تاالب هاى خشک  شده نیز به کانون هاى دیگر 
این پدیده اضافه شــد ند. کانون هاى ریزگرد «حسکه» 
سوریه و منطقه «شدادى و سنجار »عراق نیز فعال شدند 
و عمده بار گرد و غبار منتقل شــده به کشور را بر دوش 
کشیدند. این توده گردو غبار مناطقى از کویت، تمام کشور 
عراق و 26 استان کشور ما را تحت تأثیر قرار داد و در ادامه 

کانون هاى گرد و غبار ایالم و خوزستان را نیز فعال کرد.
■  براســاس تصاویر ماهواره اى و مطالعاتى که بر روى 
کانون هاى گرد و غبار داشتم مى  گویم ذرات گرد و غبارى 
که در هوا طى این روزها معلق بودند حتى ممکن اســت 
حاوى تســلیحات به جاى مانده  از جنگ اخیر سوریه و 
عراق باشند چرا که یکى از کانون هاى اصلى فعال شده در 
طوفان اخیر مربوط به 50 کیلومترى شهر رقه بود که در 

آنجا پیش از این جنگ بود.
■ این توده گردوغبار یک توده حاصل از فرونشســت 
گرد و غبار  است که به دو صورت فرونشست تر و خشک 
دسته بندى کرد. یعنى باران و جاذبه زمین  باعث توقف آن 
مى شود که بدترین نوع آن جاذبه است چون زمان بیشترى 
در هوا معلق مى ماند و  براى کشور ما با شرایط آب و هوایى 
حاضر و بدون بارش باران محتمل تر است و پیش بینى  

مى شود یک تا 10 روز زمان ببرد.
■ پروژه گاپ یا سد سازى روى دجله و فرات حدود 40 
است از سوى کشــور ترکیه دنبال مى شود اما براساس 
داده هاى به دست آمده مى گویم که خشک شدن تاالب ها 
و رودخانه هاى مرتبــط با دجله و فــرات مثل رودخانه 
«حسکه» که یکى از کانون هاى اصلى این طوفان بوده 
ربطى به پروژه گاب ندارد و نمى توان به صورت مستقیم 

این پروژه را مقصر دانست.
■ ما در منطقــه خاورمیانه با پدیــده گرمایش جهانى 
مواجهیم که بین یک تا دو درجه افزایش دما را در منطقه 
به وجود آورده است و این افزایش دما مصرف آب را باال 
برده و باعث افزایش تبخیر سطح خاك و افزایش تعریق 

گیاهى شده است.  
■ هیچ راهى جز مدیریت یکپارچه کانون هاى گرد و غبار 

در حوزه دجله و فرات وجود ندارد، چون تمام مشکالت 
ما مربوط به این محدوده مى شــود که قسمت زیادى از 
کشورهاى ترکیه، سوریه، ایران و عراق را دربر مى گیرد 
و حدود 90 درصد کانون هاى فعال هــم در این منطقه 
شناسایى شــده اســت، البته کانون هایى در کشورهاى 
کویت و عربستان هم طى سال هاى اخیر شکل گرفته 

است.
■ پیش بینــى مى کنم در خاورمیانه بــه خصوص چهار 
کشور ایران، عراق، سوریه و کویت در صورت  عدم مقابله 
علمى طى 40 سال آینده به صورت نرمال با این طوفان ها 
مواجه شوند. براساس این پیش بینى ها،  50 تا 60 روز از 
سال این کشورها با پدیده گرد و غبار مواجه اند  و در ایران 
به جز کمربند سبز شمال دیگر استان ها درگیر گرد و غبار 

خواهند بود.

بر اساس پاســخ پخش کننده فیلم سینمایى «از کرخه 
تا راین»، نســخه اى از این فیلم کــه در پلتفرم فیلیمو 
منتشر شده، تهیه کننده در اختیار پخش کننده قرار داده

 است.
21 فروردین ماه حواشــى زیادى بر ســر سانسور فیلم 
سینمایى «از کرخه تا راین» ساخته ابراهیم حاتمى کیا به 
وجود آمد. بنا بر این گزارش، خبرگزارى «فارس» در این 
روز از سانسور این فیلم در پلتفرم فیلیمو خبر داد و نوشت: 
«متأسفانه فیلیمو به شــکلى کامًال حرفه اى و زیرکانه 
صحنه هاى انقالبــى فیلم از "کرخه تا راین" ســاخته 
ابراهیم حاتمى کیا را سانســور و حذف کرده است. این 
اقدام شک برانگیز، سانسور سکانسى پیرامون ارتحال 
و تشییع امام خمینى(ره) اســت که صحنه هایى بسیار 
تأثیرگذار در فیلم شــکل مى گیرد. حتى زیرنویس هاى 
فیلم هم که بسیار روشنگر و انقالبى است، سانسور شده 
است.»  «فارس» نوشت این سانسورها زمان فیلم را از 

93 دقیقه به 88 دقیقه رسانده است.

این خبر کــه بازتاب فراوانى در رســانه هاى اجتماعى 
یافت، بعد از ظهر همان روز با پاسخ روابط عمومى فیلیمو 
مواجه شد که در بیانیه اى نوشت: فیلیمو فیلم «از کرخه 
تا راین» را به طور مســتقیم از حوزه هنرى خریدارى 
کرده و محتواى خریدارى شده را که داراى مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى اســت، بدون دخل و تصرف 

منتشر کرده است.
عصر همان روز روابط عمومى حوزه هنرى ســازمان 
تبلیغات اسالمى نیز در این باره توضیحى منتشر کرد. 
در این متن آمده است: نسخه اى که از این فیلم توسط 
مؤسسه هنرهاى تصویرى ســوره عرضه شده، همان 
نسخه اى است که تهیه کننده محترم فیلم، آقاى منوچهر 
محمدى تحویل داده اند و محتواى دریافت شده بدون 
دخل و تصرف در پلتفرم ها توزیع شده است و احتماًال به 
زودى نسخه اصلى توسط تهیه کننده جایگزین مى شود.
منوچهر محم دى، تهیه کننده فیلم «از کرخه تا راین» 

هنوز در این باره واکنشى نداشته است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درباره حذف قرعه کشــى خودرو در سال 1401گفت: 
یکى از راه هاى حذف قرعه کشى این است که تولید و 

عرضه خودرو بیشتر شود.
منوچهر منطقى گفت: اگر تولید خودرو به یک میلیون 
و 400 هزار دستگاه برسد دیگر کســى به دنبال قرعه 
کشى نخواهد رفت. بنابراین در ماه هاى آینده متناسب با 
عرضه هایى که در خودرو هاى مختلف انجام خواهد شد، 
مى توانیم بگوییم که تقاضا ها پایین تر مى آید و هر چقدر 
جلوتر برویم تعداد خودرو هاى بیشترى از فرایند قرعه 

کشى حذف خواهد شد.
منطقى افزود: حتى مى شود پیش بینى کرد که در برخى 
خودرو ها عرضه آنقدر زیاد شــود که فروش نقدى هم 

داشته باشند و به صورت اقســاطى ارائه شوند، بنابراین 
بحثى که آقاى وزیر مطرح کردند کامًال درست است و با 

افزایش تولید این اتفاق خواهد افتاد.
معاون صنایع حمل و نقــل وزارت صمت تصریح کرد: 
وقتى که مى گوییم ابتداى ســال قرعه کشــى حذف 
مى شود باید یک اتفاقى افتاده باشد، اما هیچ اتفاقى در 
فروردین ماه سال 1401 نسبت به اسفندماه سال 1400 
نیافتاده اســت، اما وقتى جلوتر برویم و عرضه خودرو 
1/5  برابر شود تقاضا و عرضه به هم نزدیک مى شود و 
شاهد خواهیم بود که در اواخر بهار تعدادى از خودرو ها 
و در آخر تابستان یک مقدار دیگر از اینها و تا آخر سال 
تعداد بیشترى از خودرو ها از قرعه کشى حذف خواهند

 شد.

بعد از آنکه اعالم شد بعضى پارك هاى تهران زنانه مردانه 
مى شوند و به دنبال انتشــار فیلم هایى از پارك آفرینش 
بجنورد که خبر از زنانه مردانه کردن آن مى داد، یزدانى، 
عضو شوراى شــهر بجنورد ضمن تأیید این موضوع به 
سایت خبرى «دیده بان ایران» گفت: این پارك قبًال یک 
پارك عمومى بوده و االن تبدیل به پارك بانوان شــده 

است. علت دیوارکشى این پارك هم همین است.
احمد رضا یزدانى در رابطه با دیوارکشى پارك هاى زنانه 
اظهار کرد: هر جا که پارکى به پارك بانوان تبدیل شــود 

باید دور تا دور آن را دیوارکشى کرد.
وى در خصوص واکنش  رسانه ها به این اتفاق خاطرنشان 

کرد: یکسرى از آدم هاى معلوم الحال و رسانه هاى داخلى 
و معاند که قصد متشــنج کردن فضاى کشور و عصبانى 
کردن مردم از ما مســئولین را دارند، این قضیه را بزرگ 

مى کنند.
این عضو شوراى شهر بجنورد افزود: یکسرى پارك ها را 
براى حضور خواهران گرامى آماده کردیم تا به راحتى و با 

امنیت بیشترى بتوانند تفریح و ورزش کنند.
او با تأکید بر این قضیه که به صالح نیســت که زنان با 
حضور نامحرم برخى فعالیت ها را انجام دهند، اظهار کرد: 
حضور بانوان و انجام برخى از فعالیت ها در کنار مردان، 

هم به لحاظ شرعى و هم عرف جامعه درست نیست. 

حق بیمه امسال کارگران 
چقدر شد؟

سدسازى در ترکیه 
وزیر را به مجلس کشاند

مورد شگفت انگیز 
پس از انتشــار خبــر لغو     برترین ها |
مراســم افطارى رئیســى با هنرمندان که در 
فضاى مجازى حاشیه ساز شده بود، حاال انتشار 
تصاویرى از دیدار خبرنگاران و اصحاب رسانه 
با رئیس دولت سیزدهم خبرساز شده است. در 
حالى روز یک شنبه دیدار خبرنگاران و اصحاب 
رسانه با رئیسى برگزار شد که در اقدامى عجیب 
از سوى دفتر رئیسى از هیچ کدام از زنان خبرنگار 

و روزنامه نگار  دعوت به عمل نیامده بود!

حذف بسته پر بحث
بســته هاى اینترنتى     کافه سینما |
پرفروش همراه اول و ایرانسل حذف مى شوند. 
در روزهاى اخیر، اخبارى مبنى بر گران شــدن 
اینترنت در کشــور، منتشر شده اســت که با 

واکنش هاى متفاوتى روبه رو بوده است.

گاف «گاف گیر»!
اخیراً در برنامه هاى     روزنامه اطالعات |
خبرى تلویزیون عزیزان مى گردند و سخنرانى ها و 
فیلم ها و اظهارات مقامات مختلف، سیاستمداران 
و حتى خبرنگاران خود را رصد و هر جا به کلمه یا 
اصطالحى فرنگى در بیانات حضرات برخوردند 
آن را جدا مى کنند و به عنوان گاف رســانه اى 
یا کالمى و ظاهراً در حراســت از زبان و ادبیات 
فارسى در گزارشــى مى آورند و آن را مورد نقد 
قرار مى دهند. با مزه و شــاید هم تلخ و عجیب 
اینکه وقتى نوبــت به آگهى هــاى رنگارنگ 
تلویزیون مى رسد، به شــاهکار نحوه مدیریت 
وحراست از زبان پارسى بهتر پى مى بریم؛ زیرا 
در اینجا چیزى که اتفاقًا اصًال پیدا نمى شــود 
یا کمتر پیدا مى شــود واژگان فارسى و ایرانى 

است.

گرانى میلیونى 
در یک روز!

  بهار | خودروهاى مــدل 1401 افزایش 
قیمت خیره کننده اى داشــته اند به طورى که 
پژو پارس 1401 در یک روز 23 میلیون تومان 
افزایش قیمت را تجربــه کرد و به 299 میلیون 
تومان رسید. پژو 206 تیپ دو 1401 20 میلیون 
تومان گران تر شد و با قیمت 282 میلیون تومان 
به فروش رســید. ســمند LX 1401هم با 17 
میلیون تومان افزایــش قیمت به 276 میلیون 
تومان، سمند EF7 1401با 40 میلیون تومان 
افزایش قیمت به 300 میلیون تومان، ســمند 
EF7 دو گانه سوز با 33 میلیون تومان افزایش 

قیمت به 355 میلیون تومان رسید.

میزان افزایش حقوق
  تسنیم| رئیـــس کانـــون عـــالى 
بازنشســتگان تأمین اجتماعــى از افزایش 57 
درصدى حقوق بازنشســتگان ســازمان تأمین 
اجتماعى در سال 1401 خبر داد. على اصغر بیات 
افزود: براین اساس عالوه بر افزایش 57/4 درصد 
حداقل بگیران و سایر سطوح 38 درصد بعالوه 515 
هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد 
و از اردیبهشت ماه این افزایش اعمال خواهد شد. 
بیات گفت: همچنین مابه التفاوت افزایش حقوق 

فروردین ماه با اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

خداحافظ سینماى تنها ! 
مدیر سینما عصر جدید اراك از    ایسنا|
تعطیلى این سینما تا دوماه آینده و تغییر کاربرى 
آن خبر داد. محسن ذولفعلى تصریح کرد: مردم 
و مسئولین خیالشان راحت باشد که اراك دیگر 
همین یک سینما را هم نخواهد داشت. از صبح 
تا 11 شب در سینماى بى مخاطب بنشینیم که 
چه شود؟ اگر همین امروز اقدام به تغییر کاربرى 
سینما به پاساژ یا فروشگاه کنم قطعًا درآمدم از 

اجاره این فضا 10 برابر خواهد بود.

دستگیرى 2 کارمند در نقده 
  فارس| یک منبع آگاه از بازداشــت دو نفر از 
کارمندان شهردارى نقده توسط سربازان گمنام امام 
زمان (عج) در سپاه پاسداران خبر داد. در ماهاى اخیر 
نیز سه تن از کارمندان شهردارى نقده توسط نیروهاى 

امنیتى به اتهامات مالى بازداشت شده بودند.

«گره»
حضرات     روزنامه جمهورى اسالمى|
مى گویند ما معیشــت مردم را به مذاکــرات «گره» 
نمى زنیم. این فشار و سختى که مردم در اثر افزایش 
قیمت ها تحمــل مى کنند را مســئوالن نمى توانند 
احساس کنند. آنها با حقوق ها و امکاناتى که در اختیار 
دارند در هر شرایطى مى توانند بى مشکل زندگى کنند. 
شعارهاى مربوط به گره زدن و گره نزدن نیز از همین 

نََفسى بر مى آید که از جاى گرمى در مى آید!

اعتراف تلخ وزیر نفت 
   خبر آنالین | عبد ا...گنجى، فعال رسانه اى 
اصولگرا نوشت: همین امروز از وزیر نفت سئوال کردم 
اگر نفت بیشتر مى فروشــید و پولش هم بر مى گردد 
پس چرا در معیشــت دیده نمى شود؟ گفت بیشتر آن 
صرف 420 هزار میلیارد کسر بودجه سال 1400 دولت 
قبل شد. بقیه هم صرف خرید اقالم غذایى که قیمت 

جهانى آن دو برابر شده...

اینها خرده بدهکارند 
  روزنامه جوان | آن گونه کــه منابع مطلع 
و برخى مدیران بانک ها مى گویند اسامى اعالم شده 
فعًال خرده بدهکاران هستند تا بدهکاران بزرگ بترسند 
یا سرعقل بیایند و بدهى خود را تسویه کنند! این پول، 
پول مردم اســت، چون مردم صاحبان واقعى بانک ها 
هستند. پول مردم را باید با شــجاعت بیشترى پس 
گرفت و اگر این تأخیر دالیل غیر قانونى و فسادآمیز 

داشته، تکلیف مفسدان هم معلوم شود.

کسى حریف خودروساز 
نیست

  فارس| احمد حاتمــى، کارشــناس بانکى 
مى گوید: دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا باالى 
100 هزار میلیارد تومان بدهى بانکى دارند، اما کسى 
حریف آنها نمى شود و اسامى آنها هم اعالم نشده است، 
اما یک شرکت تعاونى مسکن که 400 میلیارد تومان 
بدهى دارد، اسامى آن اعالم مى شود، بنابراین اقتصاد 

ما معیار ندارد.  

عضو هیئت علمى دانشگاه تهران: بخشى از آالینده هاى اخیر از سوریه وارد ایران شدخبرخوان

گردو غبار این روزها سّمى است؟

ماجراى سانسور «از کرخه تا راین» 

حذف قرعه کشى خودرو، شاید وقتى دیگر

زنانه و مردانه کردن پارك ها به بجنورد رسید

گرچه تولیدکنندگان و فعاالن صنفــى از مازاد تولید دام و 
گوشت سخن مى گویند، اما قیمت  ها در بازار روى دیگرى از 

ماجرا را به تصویر مى کشد. 
هر کیلو دام زنده سبک در حال حاضر در محدوده قیمتى 70 
هزار تومان به فروش مى رسد. این در حالى است که قیمت 
گوشــت قرمز در بازار از 180 هزار تومان هم عبور کرد. به 
نظر مى رسد واسطه گران در نبود نظارت کافى تمام تالش 
خود را در پیش گرفته اند تا قیمت گوشت را وارد کانال 200 
هزار تومان کنند. آنطور که فعاالن صنفى و تولیدکنندگان 
مى گویند، اکنون کمبــودى در تولید وجود ندارد و منطقى 
است که قیمت گوشت حداکثر در محدوده 155 هزار تا 160 

هزار تومان تعیین شود.
در همین زمینه رئیس شــوراى تأمین کنندگان دام کشور 
درباره پشت پرده گرانى گوشت گفت: متأسفانه مجموعه اى 
که عهده دار عرضه گوشــت در بازار اســت، خودســرانه 
قیمت گذارى مى کند. منصور پوریان افزود: قیمت گوشت 
گوسفندى با منطق موجود در بازار باید در محدوده 155 هزار 
تا 160 هزار تومان باشد باالتر از این قیمت، گرانفروشى و 

اجحاف در حق مصرف کننده است.

وى تشریح کرد: قیمت خرید دام گوسفندى که در میادین 
عرضه مى شــود بین 67 هزار تا 70 هزار تومان است. این 
قیمت مربوط به بره نر کشتارى مى شود. البته همین نرخ 
هم هنگام خرید از دامدار بسیار ارزان تر تمام مى شود. اقالم 
دیگر مانند بره ماده، بره نیم گوشت، میش، بزغاله و بز ارزان تر 
هستند. اما متاسفانه تعدادى از واحدهاى عرضه کننده این 

گوشت ها را به اسم گوشت بره نر در بازار مى فروشند.

پشت پرده افزایش قیمت گوشت 
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کشف 3000 لیتر 
گازوئیل قاچاق در اصفهان

رئیس پلیس امنیت اقتصادى استان اصفهان از کشف 
محموله 3 هزار لیترى گازوئیل قاچاق در اصفهان خبر 
داد. سرهنگ کامران ریاحى گفت: ماموران اداره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پلیـس امنیت اقتصادى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان حین گشت زنى در سطح شهر 
به یک دستگاه نیسان حامل تانکر سوخت مشکوك و 
پس از متوقف شدن خودرو از آن بازرسى کردند که در 
این عملیات 3 هزار لیتر سوخت گازوئیل که به صورت 
خارج از شبکه توزیع و قاچاق حمل مى شد کشف شد. 
کارشناسان ارزش این محموله سوخت قاچاق را 550 
میلیون ریال بر آورد کردند و در این راستا راننده خودرو 

دستگیرشد.

افزایش جابه جایى قطار
مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: جابه جایى مسـافران 
نوروزى بـا قطار از مبـدا و به مقصد اصفهان در سـال 
جـارى 59 درصد افزایـش یافت. سـیدرضا سـادات 
حسینى اظهار داشت: بیش از 100 هزار نفر در روزهاى 
پیک نوروزى از تاریخ 25 اسفند 1400 تا 15 فروردین 
1401 در مجمـوع بیـش از 100 هـزار نفـر توسـط 
قطارهاى مسافرى از مبدا و به مقصد استان اصفهان 
و قطارهاى مسافرى عبورى از حوزه راه آهن اصفهان 

جابجا شده اند.

تغییر در 2 خط اتوبوسرانى 
مدیرعامل شـرکت واحد اتوبوسـرانى تغییرات جدید 
دو خـط اتوبوسـرانى را از روز دوشـنبه تشـریح کرد و 
گفت: ایـن اقدام با هدف سـرویس دهى مطلوب تر به 
شهروندان انجام شده است. سیدعباس روحانى اظهار 
کرد: خطوط 52 و 47 اتوبوسـرانى در مبـدا پایانه امام 
على (ع) توقف نخواهند داشـت. وى اضافه کرد: قبل 
از اجراى این تغییرات مسیر خط 52 شهرك سالمت، 
خیابان میثم، خواجه عمید، پایانه میدان امام على (ع) 
و مسیر خط 47 اطشـاران، تاالر، جى، پایانه امام على 

(ع) بوده است.

شفافیت آراء اعضاى شورا
علـى صالحى، سـخنگوى شـوراى اسـالمى شـهر 
اصفهان در صفحه توئیتر خود از شفافیت آراى جمع 
شورایى منتخب مردم در شوراى اسالمى شهر براى 
اولین بار در کشـور خبر داد و نوشـت: تمـام تکالیف 
شوراى اسالمى شهر در طرح شفافیت که شامل 25  
بند است، انجام شد و آراى اعضا، جزئیات مصوبات، 
شـرح مذاکـرات و حضـور و غیـاب اعضـا  در لینک

 B2N.IR در دسترس است.

خروج TBM از ایستگاه 
شهید خرازى 

مدیرعامل سـازمان قطار شـهرى اصفهـان از خروج 
دستگاه TBM از ایستگاه شهید خرازى خبر داد و گفت: 
عملیات حفارى مکانیزه دستگاه TBM پس از بازآماد، 
سرویس و نگهدارى در ایستگاه شهید خرازى به طرف 
ایستگاه چهارسـو آغاز شـد. سیدمحسـن واعظى فر 
اظهار کرد: عملیات حفارى جبهه شرقى خط دو مترو 
از ایستگاه کهندژ واقع در خیابان شهید آیت ا... حجازى 

تا ایستگاه شهید خرازى آغاز شده است.

تعویض والو آب 
عملیات تعویض همزمان چهار عـدد والو آب به قطر 
200و 250 میلیمتـرى خیابان پرویـن _ نبش حکیم 
شـفائى اول در منطقه چهار اصفهان انجام شـد. این 
اقدام به علت فرسـودگى والو و در راسـتاى تسـهیل 
در مدیریت شـبکه توزیع آب صورت گرفت به همین 
منظور اکیپ حوادث منطقه در سریعترین زمان ممکن 
نسـبت به قطع آب خط اصلـى ، حفارى بـر روى لوله 
200 و 250 میلیمتـر ایرانیت و در ادامـه تعویض والو 
، پرسـازى محل و در مدار بهره بردارى قراردادن خط 

مذکور اقدام نمودند.

خبر

مدیرکل امور اقتصــادى ودارایى اســتان اصفهان گفت: 
پیش بینى درآمدهاى استان اصفهان در سال 1400 حدود 
170 هزار میلیارد ریال بود که وصولى 12 ماهه استان، 200 
هزار میلیارد ریال و حدود 18درصــد مازاد بر پیش بینى ها 
بوده است. علیرضا عربها اظهار کرد: اصفهان باید به سمتى 
حرکت کند که بازتوزیع درآمدهاى استان براى رشد تولید و 
بهبود وضعیت معیشتى و مردمى سازى اقتصاد استان باشد.

وى از تصویب پرداخت تسهیالت جزو 1 تا 9 بند الف تبصره 
18 قانون بودجه 1400 کل کشور در استان اصفهان به 530 
فعال اقتصادى متقاضى بــه ارزش 17 هزار و 977 میلیارد 
ریال در سال 1400 به میزان بیش از مبلغ مجموع مصوب 

و سهمیه استان خبر داد و گفت: در سال جارى نیز همچنان 
روند بررسى و تصویب درخواست تســهیالت ادامه دارد و 
تالش مى شود با همکارى استاندارى و سایر دستگاه هاى 
اجرایى مربوطه، سهمیه تسهیالت بیشترى براى استان از 
این محل دریافت شــود. مدیرکل امور اقتصادى و دارایى 
استان با اعتقاد بر اینکه ذیحسابان، امین دستگاه هاى اجرایى 
هســتند، افزود: مهم ترین مأموریت آنها حفظ و حراست از 

اموال دولتى و مولدسازى و مدیریت دارایى ها است.
وى گفت: در واقع ذیحسابان زمینه ساز فرصت مناسب براى 
تسریع توســعه اقتصادى در راستاى افزایش کمى و کیفى 

تولید در استان هستند.

مدیرکل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
گفت: طرح نظارت ها بر بازار و قیمت ها که از نیمه اسفند 
سال گذشته آغاز شده تا پایان ماه رمضان توسط یک هزار 

نفر از ناظران در استان انجام مى شود.
احسان شهیر اظهار داشت: طرح تشدید نظارت بر قیمت ها 
از 15 اسفند ماه ســال گذشته شروع شــد و تا پایان ماه 
رمضان ادامــه دارد. در مرحله اول تــا 15 فروردین ماه و 
در مرحله دوم تا انتهاى ماه رمضان بازرســى ها و نظارت 

صورت مى گیرد.
 وى افزود: این بازرسى ها در ســطح همه شهرستان ها 
و برخى به صورت فردى انجام مى شــود و ضابطین این 

موضوع شامل مجموعه صنعت، معدن و تجارت هستند. 
مدیرکل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
با بیان اینکه برخى از بازرسى ها به صورت تیمى و گروهى  
هم در سطح شهرستان ها و هم در سطح استان اصفهان 
انجام مى شود که مشابه عید نوروز که به خوبى در کنترل 
بازار ورود پیدا کردند، در طول ماه مبارك رمضان هم به 

همین روش ادامه مى یابد.
شهیر در خصوص نظارت بر اصناف و واحدها بیان کرد: 
بعضى از کاالها مانند زولبیا و بامیه  در ماه مبارك رمضان 
نیاز بیشترى پیدا مى کند که بیشتر مجموعه صنعت و معدن 

و تجارت بیشتر به نظارت بر قیمت ها ورود پیدا مى کند.

نظارت بر بازار اصفهان 
ادامه دارد

درآمد اصفهان بیشتر از 
پیش بینى ها بود

رئیــس اتحادیــه آش، هلیم، کباب و بریانى شــهر 
اصفهان گفت: به علت نوسان و افزایش قیمت آش 
و هلیم در ماه رمضان امسال نسبت به سال گذشته، 
قدرت خرید مــردم 10درصد و فــروش آش هلیم 

30درصد کاهش داشته است.
على میزبانى با بیان اینکه سال گذشته نرخ هلیم 33 تا 
35 و آش هم 17 تا 23 هزار تومان بود، افزود: با تأیید 
اتاق اصناف و ســازمان صمت، امسال قیمت حلیم 
بادمجان از 40 تا 45 هزار تومان و قیمت آش قلمکار از 
28 تا 32 هزار تومان تعیین شد که منجر به کاهش 10 

درصدى قدرت خرید مردم شده است.
رئیــس اتحادیــه آش، هلیم، کباب و بریانى شــهر 
اصفهان گفت: با همین نســبت، فروش آش و حلیم 

نیز کاهش 30 درصدى داشته است.
میزبانى تصریح کرد: فعالیت واحدهاى صنفى فروش 

آش و حلیم هر روز از ساعت 15 شروع مى شود.
وى پیش از این گفته بود علت این میزان از گرانى، به 
افزایش قیمت مواد اولیه مانند گوشت، روغن، حبوبات 
و کشک برمى گردد؛ به عالوه آنکه هزینه هایى مانند 

دستمزدها نیز افزایش یافته است.

مردم قدرت خرید هلیم ندارند

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت استان 
اصفهان اعالم کرد: از ابتداى سال تاکنون در اصفهان 
موردى از ابتال به ســرخک در اصفهان شناســایى 

نشده است.
رضا فدایى اظهار کــرد: با توجه به شــیوع بیمارى 
ســرخک در افغانســتان و رفت وآمد اتباع افغان به 
کشورمان، وزارت بهداشت نسبت به شیوع سرخک 

هشدار داده است.
وى با بیان اینکه از ابتداى سال تاکنون در اصفهان 
موردى از ابتال به ســرخک در اصفهان نداشته ایم، 
گفت: بااین وجود موضوع را پیگیرى مى کنیم و اگر 
موردى شناسایى شود به ســرعت اقدام مى کنیم، اما 

خوشبختانه تاکنون موردى شناسایى نشده است.
مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان با 
اشاره به اینکه بیمارى ســرخک به شکل دانه هاى 
قرمز رنگ در صورت و تنه و اندام هاى کودك مشاهده 

مى شود، گفت: سرخک در گذشته بیمارى شایعى بود 
و محدود به کودکان نبود، اما با گسترش واکسیناسیون 
کودکان، اکنون نزدیک به 20 سال است موارد ابتال 

به سرخک در ایران و اصفهان بسیار کم شده است.
وى با بیان اینکه سرخک جزو بیمارى هاى کودکان 
است و معموًال در گروه سنى زیر 5 سال شیوع دارد، 
افزود: به دلیل شــرایط افغانســتان، واکسیناسیون 
در این کشور مختل اســت و با ورود اتباع افغان به 
کشورهاى دیگر ممکن است باعث شیوع و سرایت 

بیمارى شود.
وى با بیان اینکه حدود 98 درصد از مردم ایران واکسن 
کودکان خود را به موقع تزریــق کرده اند، گفت: اگر 
کسى واکسن کودکان خود را به موقع تزریق نکرده، 
مى تواند به مرکز بهداشت نزدیک محل سکونت خود 
مراجعه و واکسیناسیون کودکان خود را تکمیل کند، 

اما نیاز به واکسیناسیون مجدد نیست.

سرخک در اصفهان شناسایى نشده است

فرماندهى انتظامى کاشــان اعالم کرد: کالهبردار 
700 میلیارد تومانى با 97 شــاکى در این شهرستان 

دستگیر شد.
در پى وصول احکام متعدد جلب علیه فردى متوارى 
و مراجعه شمارى از شهروندان مبنى بر اینکه از سوى 
شــخصى به بهانه جمع آورى کمک براى نیازمندان 
و آزادى زندانیان مورد کالهبــردارى قرار گرفته اند، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس 
اطالعات و امنیت عمومى این شهرستان قرار گرفت.

ماموران در بررســى هاى بــه عمل آمــده متوجه 
شــدند متهم متوارى داراى محکومیت هاى مالى و 
کالهبردارى متعددى در اســتان هاى چهارمحال و 
بختیارى، اصفهان، مرکزى، قم، خراســان رضوى و 

تهران است و در این خصوص 97 پرونده در شعبه هاى 
متعدد قضایى تشکیل و افزون بر 700 میلیارد تومان 

از هموطنان کالهبردارى شده است.
تعقیب ادامه داشت و در نهایت با به کارگیرى تمامى 
توان و استفاده از ظرفیت سیســتمهاى اطالعاتى و 
شگردهاى خاص پلیسى، ماموران مخفیگاه متهم را در 
یکى از استان هاى همجوار شناسایى و طى هماهنگى 
با دادستان عمومى و انقالب کاشان و با گرفتن نیابت 
قضایى، متهم را در یک اقدام عملیاتى و ضربتى داخل 

مخفیگاهش دستگیر کردند.
متهم دستگیر شده در بازجویى ماموران به جرم خود 
اعتراف کرد و به همراه پرونده تشکیل شده براى سیر 

مراحل قانونى تحویل مراجع قضایى شد. 

کالهبردار 700 میلیارد تومانى در کاشان دستگیر شد

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان 
اصفهان از انجام اقدامات الزم براى ساماندهى سرویس 
رفت و آمد مدارس این شهرستان همزمان با آغاز آموزش 

حضورى و بازگشایى کامل مدارس خبر داد.
این در حالى اســت که رئیــس پلیس راهور اســتان 
اصفهان پیشــتر گفته بود ضرورى اســت نســبت به 
ساماندهى ســرویس مدارس در اصفهان توجه جدى 
شــود زیرا با چالــش هاى  جــدى ترافیکــى روبه رو 

شده ایم.
ســرهنگ محمدرضا محمدى با بیان اینکه  در شرایط 
کنونى با وجود ترافیک در زمان بازگشــایى و تعطیلى 
مدارس، به دلیل رفت وآمد دانش آموزان با خودروهاى 
شخصى والدین و انسداد مسیرهاى منتهى به مدارس با 
توقف بیش از 100 وســیله نقلیه مقابل درب هر مدرسه 
و ترافیک ســنگین در معابر منتهى به مدارس ضرورت 
بیش از پیش ساماندهى ســرویس مدارس وجود دارد، 
اظهار داشــت: توصیه مى شود شــهروندان براى حل 
معضل ترافیک و تسهیل در تردد خود و سایر شهروندان 
از ناوگان حمل ونقل عمومى اســتفاده کنند و از آوردن 

خودروهاى تک سرنشین خوددارى کنند.
مدیرکل مرکز کنترل ترافیک شــهردارى اصفهان هم 
در ضمن اشــاره به تاثیر حمــل و نقل دانــش آموزان با

 اتومبیل هاى شــخصى در این رابطه اظهــار کرد: پس 
از تعطیالت نوروز با حجم زیــادى از تأخیر و ترافیک در 
شبکه معابر شهر روبه رو هستیم؛ طبق مقایسه انجام شده، 
ترافیک این روزهاى شهر با یک روز عادى در سال 1398 و 
شرایط قبل از شیوع ویروس کرونا که مدارس و دانشگاه ها 
به صورت تمام وقت بــا تمام ظرفیت فعالیت داشــتند و 
ســفرهاى تحصیلى به صورت کامل در حال انجام بود، 
صبح ها 130 درصد و ظهرها در زمان برگشــت سفرهاى 

تحصیلى به منزل، 85 درصد افزایش داشته است.
هادى کریمى با اشــاره به افزایش ترافیک معابر شهر با 
توجه به سفرهاى تحصیلى، تصریح کرد: یکى از دالیل 
ترافیک سنگین، انجام سفرهاى تحصیلى دانش آموزان 
توســط والدین اســت که بى شــک با فعالیت بیشتر 
شرکت هاى حمل ونقل دانش آموزى و سرویس دهى به 

آنها از حجم ترافیک معابر کاسته خواهد شد.

واکنش آموزش و پرورش
در همین حال علیرضا سلطانى، رییس اداره انجمن اولیا 
و مربیان آموزش و پرورش استان اصفهان مى گوید: به 
منظور ساماندهى سرویس رفت و آمد مدارس شهرستان 
اصفهان جلسه فوق العاده شــوراى هماهنگى ترافیک 
شهرستان برگزار  و تصمیمات ویژه براى آغاز فعال شدن 

سرویس مدارس گرفته شد.
وى اظهار داشت: بر این اساس به سازمان اتوبوس رانى 
اعالم شد که بنابر فراوانى بیشترین تعداد دانش آموزبه 
تفکیک نواحى6گانه به خدمات رســانى بهتر و وسیع تر 

اقدام کند.
رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان 
اصفهان افزود: همچنین واحدهاى آموزشى ملزم به ارائه 
مشخصات متقاضیان سرویس مدرسه به شرکت هاى 

حمل و نقل شدند.
سلطانى افزود: از حدود 2 سال پیش تاکنون و همزمان 
با شیوع ویروس کرونا، فعالیت شرکت هاى حمل و نقل 
دانش آموزى متوقف شده بود که با ابالغ مصوبه ستاد ملى 
مقابله با کرونا مبنى بر اجبارى شدن آموزش حضورى، 
خدمات رسانى سرویس هاى مدارس در دستور کار قرار 

گرفت.
وى یادآور شد: اکنون 45شــرکت دانش آموزى براى 

سرویس دهى مدارس در اصفهان فعالیت دارند.
به گفته وى با توجه به اینکه هنــوز آمار دقیقى از تعداد 
خودرو سرویس مدارس، متقاضیان براى سرویس دهى و 
دانش آموزان متقاضى براى گرفتن سرویس وجود ندارد 
از والدین درخواست مى شــود هرچه سریعتر به مدیران 

مدارس اعالم نیاز کنند.

انتقادات پلیس و شهردارى اصفهان از ترافیک مرتبط با بازگشایى مدارس 
آموزش و پرورش را به اقدام واداشت

تصمیم ویژه براى سرویس مدارس

کمبود نیروى کار در فصل کشت پیاز شهرستان فریدن 
را زمین گیر کرده است.

مدیر جهاد کشاورزى فریدن گفت: کمبود نیروى کار 
یکى از مشکالت پیاز کاران شهرستان است که هر سال 
با آن مواجه هستند، اما امسال بیشتر از سال هاى قبل 

نمایان شده است.
مظاهر امینى، کشــت پیاز در هر 6 هزارمترمربع زمین 
را نیازمند 30 نفر نیروى کار دانســت و افزود: در واقع 
روزانه به دو هزار نفر نیروى کار نیاز است که همه آن را 

نمى توان از نیرو هاى بومى شهرستان تامین کرد.
وى گفت: کاشت پیاز به خاطر شرایط آب وهوایى امسال 
از هفته دوم فروردین ماه آغاز شده است و تقریبا تا اواخر 

اردیبهشت ادامه دارد.
مســعود عبدالهى یکى از پیازکاران فریدن نیزگفت: 
زمستان گذشــته با بیش از یک میلیارد و 500 میلیون 

ریال هزینه در مساحتى معادل 6 هزارمتر مربع درشهر 
بادرود نشاء تولید کردم، اما اکنون براى کاشت آن کارگر 

ندارم و همه سرمایه من به هدر رفته است.
حسین رحیمى دیگر کشاورز منطقه هم گفت: نشاء بعد 
از انتقال به زمین در 24 ساعت باید کاشته و آبیارى شود؛ 

در غیر اینصورت از بین مى رود.
کارشناس زراعت مدیریت جهاد کشاورزى فریدن نیز 
با اشاره به اینکه فریدن یکى از قطب هاى تولید پیاز در 
استان اصفهان است، گفت: ساالنه حدود دو هزار هکتار 
پیاز ازنوع سفید و زرد در فریدن کشت مى شود که این 
محصول بعد از سیب زمینى وگندم عمده ترین محصول 

این شهرستان محسوب مى شود.
حسین افشارى افزود: متوسط عملکرد پیاز در شهرستان 
70 تن در هکتار است و ساالنه بیش از 140 هزار تن پیاز 

در این شهرستان تولید و روانه بازار مى شود.

نگرانى پیازکاران فریدنى از کمبود نیروى کار 

بررسى نرخ تورم کل خانوارهاى کشــور و اصفهان در 
سال 1400 نشان مى دهد که این شاخص اقتصادى در 
استان به 40/9 درصد رسید که از میانگین کشورى 0/7 

درصد باالتر بود.
بر اســاس گزارش شــاخص قیمت کاالها و خدمات 
مصرفى و نرخ تورم خانوارهاى شهرى و روستایى و کل 
خانوارها در اسفند سال 1400 که توسط سازمان مدیریت 
و برنامه ریزى اصفهان منتشــر شد، نرخ تورم ساالنه در 

این استان در سال گذشته معادل 40/9 درصد و میانگین 
کشورى 40/2 درصد بود.

رییس گروه طرح هاى آمارى سازمان مدیریت و برنامه 
ریزى اســتان اصفهان در باره تغییرات نرخ تورم گفت: 
براى تعیین نرخ تورم بطور معمول قیمت حدود 450 قلم 
جنس در هر ماه جمع آورى و بررســى مى شود که البته 
نمى توان گفت که همزمان همه آنهــا با هم کاهش یا 

افزایش پیدا مى کند.

رســتم پیرعلى با بیان اینکه نرخ تورم در سال گذشته 
نوسان داشته است، افزود: مســاله مهم روند تغییر نرخ 

تورم است که باید آن را بررسى و تحلیل کرد.
این کارشــناس آمار با بیان اینکه اعمال سیاســت هاى 
تنظیم بازار در چند ماه بعد اثر خود را نشان مى دهد، تاکید 
کرد: اگر نرخ تورم را نقطه به نقطه و ماهانه در نظر بگیریم 
ممکن اســت تغییرات باالیى داشته باشد بنابراین براى 

سنجش بهتر، باید نرخ ساالنه را مقایسه کنیم.

نرخ تورم اصفهان، باالتر از میانگین کشورى 

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از تشکیل 15 پرونده 
جرایم اقتصادى بــه ارزش 258 میلیارد ریال توســط 
ماموران پلیس امنیت اقتصــادى این فرماندهى در 16 

روز ابتدایى سال جارى خبر داد.
ســردار محمدرضا میرحیدرى بیان داشــت: ماموران 
پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى اســتان در 
16 روز ابتدایى سال جارى 15 پرونده جرایم اقتصادى 
را تشکیل دادند که در مجموع ارزش این پرونده ها بالغ 

بر 258 میلیارد ریال است .
وى افزود: در همین رابطه 15نفر کــه مرتکب جرایم 
اقتصادى شده بودند با هوشــمندى و اشرافیت باالى 

ماموران شناسایى و دســتگیر شده و پس از جمع آورى 
مدارك و مســتندات قانونى به همــراه پرونده تحویل 

مرجع قضائى شدند.
میرحیــدرى عمــده موضــوع ایــن پرونده هــا را 
زمین خوارى، فرار مالیاتى، اخــالل در نظام اقتصادى 
بازار و احتــکار عنوان کــرد و گفت: مامــوران پلیس 
امنیت اقتصادى اســتان اصفهان با هوشمندى تمام، 
فعالیت هاى مجرمانه درحوزه هــاى اقتصادى را رصد 
کرده و با کسانى که بخواهند با اقدامات مجرمانه خود در 
زندگى مردم اختالل ایجاد کنند برخورد قاطع و قانونى

 مى کنند.

تشکیل 15 پرونده جرایم اقتصادى در 16 روز
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جعفر دهقان پیرامون تأثیــر دوران کرونا بر 
بازیگران گفت: متاســفانه کرونا همه چیز را 
مختل کرده بود، بازیگران پیشکسوت قبل 
از کرونا هم وضع خوبى نداشــتند به همین 
دلیل در زمان اوج کرونا به دلیل مشــکالت 
معیشــتى ســر پروژه ها مى رفتند و با جان 
خود بازى مى کردند، حتى شاهد این بودیم 
که بسیارى از عزیزان بازیگر را به دلیل این 
بیمارى از دست دادیم، اما چه مى توان کرد، 
وقتى کسى حمایت نکند بازیگر از کجا باید 

درآمد داشته باشد.
وى در همین رابطه ادامه داد: خوشــبختانه 
از ابتداى سال جارى بســیارى از بازیگران 
ب ا شروع دوباره تولیدات سر پروژه ها رفتند، 
امیدوارم این وضعیت تداوم داشته باشد و با 
ادامه واکسیناسیون تا تابستان سال جارى به 
طور کلى با واژه اى به نام کرونا روبرو نشویم. 
بازیگر سریال «یوســف پیامبر (ع)» درباره 
وضعیت بد معیشت بازیگران در سال گذشته 
تاکنون تاکید کرد: من مى توانم ســاعت ها 
درباره مشــکالت و مصیبت هــاى وارده بر 
بازیگــران صحبت کنم، امــا واقعًا گفتنش 
وقتى هیچکــس برایش مهم نیســت چه 
دردى را دوا مى کند، هیچکس صداى مظلوم 
بسیارى از بازیگران مخصوصا پیشکسوتان 

را نمى شوند.
وى در همین رابطه ادامه داد: متاسفانه گالیه 
از وضعیت موجود بازیگران تنها به گفتن ختم 
مى شود، زیرا اصال کســى گوشش بدهکار 
حرف ما نیست، قرار بود حقوق بازنشستگى 
بازیگران افزایش پیدا کند، اما متاســفانه در 
حال حاضر من به عنــوان بازیگرى قدیمى 
کمترین حقــوق را دریافــت مى کنم. چرا 
هیچ مســئولى در این مدت حال بازیگران 
را نپرسیده است، آیا اصال مى دانند بسیارى 
از بازیگــران ما در چه شــرایط بدى زندگى 

مى کنند.
وى ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
و خانه سینما مى توانستند در وضعیت فعلى در 
کنار بازیگران باشند، اما متاسفانه هیچ کمکى 
به ما نشده است، شــاید همه فکر مى کنند 
که هنرمنــدان وضعیت مالــى خوبى دارند، 
اما به واقع به جز عده انگشــت شمارى اکثر 

هنرمندان وضعیت مالى بدى دارند.
بازیگر فیلم «بوى پیراهن یوسف» در همین 
راستا افزود: ما همیشه امیدمان به خداست، 
از خدا یارى مى گیریم، شــاید زندگى مان به 
مو بند اســت، اما به یارى خدا هیچگاه پاره 
نمى شود، اما به واقع هســتند بازیگرانى که 
طى یک سال گذشته شرایط نگران کننده اى 
دارند، از مسئولین فرهنگى خواهش مى کنم 

که به این دسته از هنرمندان نگاه کنند.
وى با اشاره به تعریف نشدن درست بازیگرى 
به عنوان یک شغل در سینما ایران ادامه داد: 
باور کنید که بازیگرى یک شــغل است، اما 
نمى دانم چرا این شــغل هیچگاه به درستى 
تعریف نشــده تا بتواند داراى مزایاى خاص 
خود شود، در حال حاضر من بازنشسته هستم، 
اما باور کنید حقوقم پول بنزین ماشــینم را 
هم تامین نمى کند، تا چه زمانــى ما باید از 
وضعیت موجود گالیه کنیم و هیچکس هم 
به حرفمان گوش نکند؟. از طرفى تســویه 
حســاب با برخى تهیه کننــدگان به امرى 

ناممکن مبدل شده است.

حقوقم پول 
بنزین ماشینم را هم 

تأمین نمى کند
جهانگیر الماسى بازیگر و کارگردان ســینما در پى نامگذارى سال 1401 
به عنوان «تولید، دانش  بنیان و اشــتغال آفرین» در خصوص جایگاه هنر و 
سینما در توسعه دانش بنیان ها گفت: مقام معظم رهبرى همه ساله بر اساس 
نیازهاى روز کشور شعارهایى را براى سال پیش رو مشخص مى کنند از این 
رو مى توان بر این امر صحه گذاشت که شعار سال یک استراتژى کالن براى 
کل کشور است و اگر مدیران سینمایى هوشــمند باشند از این شعار نهایت 
بهره ورى را براى رشــد و توسعه زیرساخت هاى ســینماى کشور صورت 

مى دهند.
بازیگر فیلم هاى سینمایى «خروج» و «پشت پرده مه»  ادامه داد: جایى که 

بحث سینما و رسانه اســت یعنى ابزار قدرتمندى در دست هاى ما است که 
مى توانیم با ســفارش تولیــد آثارى که ذاتــًا مبلغ اســتقالل اقتصادى و 
بهره گیرى از مظاهر علمى و دانش بنیان هســتند و قابلیت قدرتمندى را 
از خود نشــان مى دهند، نه به عنوان پروپاگاندا بلکه براى تبلیغ این ارزش 

استفاده کنیم.
الماسى سپس با بیان اینکه توجه به صنعت سینما و سرمایه گذارى در حوزه 
بهره بردارى مبتنى بر سرمایه گذارى در دنیاى امروز بسیار مهم است اظهار 
داشت: همه به خوبى مى دانیم فیلم هاى پرفروش محصول سرمایه و استفاده 
علم و دانش نیستند. تکیه گاه شان ظاهرسازى و شعار بوده و تفکر سینماى 

ما بازارى و داللى است به نحوى که هم مدیران و هم دست اندرکاران سینما 
به ویژه تهیه کنندگان مى خواهند با کمترین سرمایه گذارى بیشترین سود 

را ببرند. این سینماگر متذکر شــد: از این رو باید با بها دادن 
به تفکر تولیدى و ســرمایه گذارى در حوزه تولید سینما 
را از دست دالالن و کاســب کاران نجات داد. سینما 
مى تواند به رشد و توسعه دانش بنیان ها کمک کند و 

دانش بنیان ها نیز مى توانند در نقطه مقابل سینما 
را از دست دالالن و کاسب کاران فعلى نجات 

دهند!

بهروز بقایــى پیرامون وضعیت کنونى قراردادهاى ســینمایى و 
اعتبار آنها گفت: متاسفانه مساله قرارداد آثار که بین تهیه کننده 
یا اسپانسر و دیگر عوامل بسته مى شــود در همان روزهاى اول 
قرارداد ســندیت دارد اما هرچه از زمان امضــاى قرارداد فاصله 

مى گیریم این قرارداد کمتر قابل استناد مى شود. 
وى در همین رابطه ادامه داد: به طور معمول یک قرارداد در سه 
قسط یا بیشتر بین بازیگر و تهیه کننده به امضا مى رسد، معموال 
قسط اول در زمان امضاى قرارداد و قسط دوم همزمان با شروع 
فیلمبردارى پرداخت مى شود، اما در اکثریت مواقع قسط سوم و 
چهارم که باید در حین فیلمبردارى و یا پایان آن پرداخت شود یا 

بسیار دیر پرداخت شده و یا به طور کلى فراموش مى شود.

بازیگر «توى گوش سالمم زمزمه کن»  در همین راستا تاکید کرد: 
در صورت بروز مشکل در قرارداد و یا عدم تعهد دو طرف مشکالت 
فراوانى به وجود مى آید، البته این بدقولى همیشه از سمت تهیه 
کننده نیســت و گاها مى بینیم که رعایت نکردن تعهدات کارى 
از سوى طرف دوم که یا بازیگر اســت و یا سایر عوامل صورت 
مى گیرد. به طور کلى بعد از بروز چنین مشکالتى طرفین به خانه 

سینما رجوع مى کنند تا مساله را مرتفع کنند. 
وى وجود نهادى قضایى و حقوقــى در بحث قرارداد بازیگران و 
عوامل سینمایى را واجب دانست و اضافه کرد: متاسفانه به دلیل 
نبود بازوى حقوقى و قضایى قراردادهاى سینمایى بعد از ارسال 
به خانه ســینما دچار گذر زمان و تکرار مى شوند، این وضعیت و 

رجوع مکرر طرف شــاکى تا حدى ادامه پیدا مى کند که از یک 
جایى به بعد قید پول را زده و به طور کلى کنار مى کشد. در صورتى 
که اگر این قراردادها کامال رســمى و حقوقى امضا شوند قابلیت 
پیگیرى باالیى خواهند داشت و از آن به بعد شاهد بدقولى هاى 

رایج نخواهیم بود. 
بقایى در همین رابطه تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه در این 
میان بیشترین ضرر را بازیگران کم حاشیه مى کنند، بازیگرانى 
که اهل شــلوغ کارى نیســتند و ترجیح مى دهند در آرامش به 
کارشان رسیدگى شود، براى چنین افرادى که به دنبال حق خود 
هستند الزم اســت تا فرایند قراردادهاى سینمایى دچار تغییرات 

جدى شود. 

سحر زکریا با سریال «در پناه تو» وارد دنیاى بازیگرى شد.  بازى 
در نقش همسر رابین هود در مجموعه طنز قطار ابدى تا اندازه اى 
او را به شهرت رســاند و با ســریال ”پاورچین“ مهران مدیرى 

بیشتر شــناخته شد. 
او کار خــود را با بازى 
مجموعه هــاى  در 
تلویزیونى مهران مدیرى 
مانند ”در حاشــیه“ و ”مرد 

دوهزارچهره“ ادامه داد.
ســحر زکریا درباره بازگشــت به 
بازیگرى و ســاخت فیلم، توضیح داد: 
چند طرح براى کارگردانى دارم اما متأسفانه 
طرِف کارگردانى هم مى رویــم مافیاى خودش را 
دارد. این مافیا در سینما و تلویزیون وجود دارند اما در سینما 
بیشتر است. وقتى طرحى را به تلویزیون ارائه مى دهیم افراد آشنا 
را بیشــتر تحویل مى گیرند و از طرفى دیگر مى خواهند اسپانسر 
ببریم که این هم کار سختى است. اما دغدغه بازیگرى ندارم و از 

این جریان ها خسته  شده ام. 
او دربــاره ممنوع الــکارى اش گفــت: بــراى یــک کارى در 
نمایش خانگى انتخاب شــدم اجرا کنم و از ساترا تماس گرفتند 
و اطالع دادند کــه ممنوع الکارم. به برنامه ”شــب آهنگى“ هم 
دعوت شــدم اول گفتند ممنوع الکارى و بعد که برطرف شــد 
رفتم و برنامه ضبط شــد اما هنوز بعد از چندین ماه، پخش نشده

 است. 
زکریا درباره اینکه برخى از همکاران قدیمى درخواست کرده اند 
او با مهران مدیرى آشــتى کند، افزود: من با مهران مدیرى قهر 
نیســتم. یک واقعیتى را گالیه آمیز مطرح کرد اما مطبوعات زرد 
طور دیگرى این جریان را هدایت کردند. من گفتم سال ها با شما 
(مهران مدیرى) کار کردیم چرا وقتى مى خواهید کارهاى جدید 
بسازید به سراغ ما نمى آیید. یک زمانى به ما مى گفتند شما بازیگر 
سریال هاى 90 شبى هستید و کار طنز کردید. اما امروز بازیگرها 

کمدى و جّدى و در هر ژانر دیگر ایفاى نقش مى کنند و کسى هم 
به آنها ایراد نمى گیرد. اگر هم روزى قرار باشــد با آقاى مدیرى 
دوباره کار کنم حتمًا در ابتــدا، دلخورى هایم را مى گویم و بعد با 

ایشان کار خواهم کرد. 
او خاطرنشان کرد: این روزها کمتر کارهاى ایرانى مى بینم چه در 
تلویزیون و چه سینما؛ چون نسبت به ضعِف آنها انتقاد دارم. یک 
دوره اى «ســربداران» و «کیف انگلیسى» و سریال هاى خوبى 
داشتیم اما هر روز افت و نزول بیشترى در این عرصه داریم. چه 
شد به این جا رسیدیم؟ این روزها سریال «جیران» هم متعجبم 
کرده که چرا آنقدر اشتباهات فاحش در آن وجود دارد. در صورتى 
که کارگردان این اثر حســن فتحى اســت و از او انتظار دیگرى 
داشتیم. یکسرى دیالوگ ها محاوره اى و یکسرى دیالوگ ها به 
زباِن کتابى؛ واقعاً این روزها ترجیح  مى دهم بیشتر کارهاى خارجى 

و بین المللى ببینم.

سحر زکریا:
 با مهران مدیرى قهر نیستم

تفکر سینماى ما بازارى و داللى است
جهانگیرالماسى: 

جعفر دهقان: 

 قراردادهاى سینمایى قابلیت پیگیرى حقوقى پیدا کنند
بهروز بقایى خواستار شد؛

تهیه کننده فیلم «دینامیت» با اشاره به استقبال 
مخاطبان از اکران آنالیــن (برخط) این فیلم 
گفت: همزمان با ارائه این اثر از 29 اسفند 1400 
در شبکه نمایش خانگى، طى 21 روز موفق به 

فروش 11 میلیارد تومانى شده است.
سیدابراهیم عامریان اســتقبال مردم از آغاز 
اکــران آنالین(برخــط) فیلــم دینامیت در 
پلفترم هــاى نمایــش خانگى را خوشــحال 
کننده دانست و یادآور شد: فروش 11 میلیارد 
تومانى طــى 21 روز از زمان اکران برخط این 
اثر سینمایى  از 29 اسفند رکوردى مطلوب در 
حوزه اکران آنالین فیلم هاى سینمایى به شمار 
مى رود که دینامیت توانست این رکورد را به نام 

خود ثبت کند.
این تهیه کننده سینما در پاسخ به این سوال که 
در اکران هاى عمومى با توجه به وجود سمفا، 
آمار فروش مشخص است، آیا در اکران آنالین 
هم چنین آمارى وجــود دارد یا خیر گفت: بله، 
براى این کار سامانه اى تعریف شده است که ما 

مى توانیم از طریق آن به میزان فروش و حتى 
سهم پلفترم ها دست پیدا کنیم و به خاطر همین 
مى توانیم به صورت قطعى و دقیق در مورد آمار 

فروش حرف بزنیم.
فکر مى کنم همانگونه که در اکران حضورى 
توانستیم با  58 میلیارد فروش در دوران کرونا 
صدرنشین شویم، در اکران آنالین هم رکورد 
فروش را به خــود اختصــاص داده ایم و نظر 
مخاطبان سینما و شــبکه نمایش خانگى را 

جلب کردیم. 
تهیه کننده فیلم دینامیت در پایان اظهار داشت: 
به خود مى بالیم که توانســتیم در عصر کرونا 
و اوضاع نه چندان مطلوب شرایط اقتصادى، 
مردم را با سینما آشتى دهیم. همچنین امیدوتر 
کننده است که توانستیم شرایطى فراهم آوریم 
تا مخاطبانى که به دالیل مختلف از جمله کرونا 
نتوانستند به سینما بیایند در خانه و پاى شبکه 
نمایش خانگى، فیلم سینمایى بببیند و لحظات 

شادى را تجربه کنند.

«دینامیت» شبکه خانگى را منفجر کرد 

علیرضا قربانى بیســت و چهارم فروردین ماه کنسرت «با 
من بخوان» را در کرمان روى صحنه مى برد. این خواننده  
نام دار، این کنســرت را پس از انتظارى طوالنى و بهبود 

نسبى شرایط کرونا برگزار مى کند.
قربانى در این باره در صفحه  اینستاگرامش نوشته است: بار 
دیگر پس از انتظارى طوالنى و بهبود نسبى شرایط کرونا، 
براى نخستین بار کنسرت «با من بخوان» را در شهر کرمان 

به روى صحنه خواهیم بود.
گفتنى اســت علیرضا قربانى آخرین بار کنسرت «با من 
بخوان» را در اولین روز بهــار 1400 را به صورت آنالین 
برگزار کرده بود. «با من بخوان» پروژه اى به آهنگسازى 
حسام ناصرى است و سال گذشته هم آلبوم آن منتشر شد.

بعد از مدت ها با  
«علیرضا قربانى» 

دیران و همدست اندرکاران سینما 
رین سرمایه گذارى بیشترینسود

رو باید با بها دادن 
زه تولید سینما 
ت داد. سینما 
کمک کند و 

بل سینما 
جات 

حســاب با برخى تهیه کننــدگان به امرى 
ناممکن مبدل شده است.
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مزایده
شماره: 0001808 – تاریخ: 1401/01/20 - اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 
خمینى شهر در پرونده کالسه 1808 له آقاى نعمت اله صالحى به طرفیت آقاى مهدى 
صالحى و آقاى مجتبى صالحى و خانم زهرا صالحــى و خانم طاهره صالحى و خانم 
فرشته صالحى و آقاى رحمت اله صالحى سدهى و خانم خدیجه صالحى و خانم بى بى 
صالحى و آقاى یحیى صالحى و خانم طلعت عباس پــور و آقاى یداله صالحى و خانم 
طلعت امیریان و خانم خدیجه ماهوش ششدانگ پالك ثبتى 370 فرعى از 116 اصلى 
بخش 14 اصلى این که به صورت یک باب منزل مســکونى و مغازه ى تجارى داراى 
پروانه ساختمانى با زیربناى 205/5 مترمربع داراى ساختمان با قدمت بیش از 40 سال 
به صورت فرسوده و داراى انشعاب آب و برق و گاز مى باشند و ملک فعال خالى از سکنه 
است. که کارشناس رسمى دادگســترى ارزش آن را معادل 14,000,000,000 ریال 
ارزیابى نموده را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه ى مزایده در تاریخ یکشنبه 
1401/02/04 ساعت 13 در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى 

شهر برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانى: خمینى شهر، 
خیابان شریعتى شــمالى، کوچه 113 کوچه گلچین پالك 55 مراجعه و مورد مزایده 
را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کســى اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، 
خریدار مى بایست 10 درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه 
از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه پس از کســر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است 
اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت 
در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک تضمین شده در وجه 
اجراى احکام مدنى دادگســترى آماده و با در دست داشــتن اصل و کپى چک و اصل 
کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست 
شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش سپرده تحویل اجرا 
نمایند. م الف: 1299922 – مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرستان 

خمینى شهر - على حسن زاده /1/237
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 C در دومین دیدار از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در گروه
تیم فوالد خوزستان به مصاف شباب االهلى امارات رفت 
که این مسابقه در نهایت با تساوى 1 - 1 تمام شد. فوالد در 
دقیقه 83 روى گل به خودى احمد نوراللهى، هافبک ایرانى 
شباب االهلى به گل برترى رسید اما این گل در دقیقه 91 
توسط «فدریکو کارتابیا» پاسخ داده شده تا تیم جواد نکونام 
از کسب نخستین برد در لیگ قهرمانان آسیا باز بماند. فوالد 
در نخستین بازى خود برابر الغرافه قطر هم به نتیجه تساوى 

دست یافته بود و با نتیجه یکشنبه شب، 2 امتیازى شد.

فوالد قدر گل احمد نور را 
ندانست

04

05

تیم سپاهان در شــب دوم مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا با یک گل مغلوب الدحیل شد. هرنان کرسپو، سرمربى 
آرژانتینى الدحیل در نشست خبرى پس از این بازى گفت: 
ما تالش بیشــترى انجام دادیم و کنترل بازى را در اختیار 
داشــتیم تا اینکه در دقایق پایانى به هدف خود رســیده و 
گل زدیم. شکست دادن سپاهان کار آســانى نبود. براى 
رسیدن به پیروزى و حفظ شانس صعود باید مسئولیت پذیر

 باشیم.

سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا با انتشــار بیانیه اى در 
زمینه آخرین به روزرسانى درباره مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا 2022 از انصراف باشگاه شــانگهاى پورت چین از 
حضور در این مســابقات خبر داد. طبــق اعالم AFC به 
دلیل شــرایط کرونایى در بندر شانگهاى و قوانین سخت 
قرنطینه اى امکان حضور این تیم در ACL مقدور نیست 
به همین دلیل عذر این باشگاه چینى از سوى کنفدراسیون 
 J فوتبال آســیا مورد قبول واقع شــد. بدین ترتیب گروه
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با حضور 3 تیم برگزار خواهد 

شد.

شکست دادن سپاهان 
آسان نبود

کرونا، بالى جان چین 

02

تیم فوتبال ذوب آهن امروز ســه شــنبه و پس از 5 
روز اســتراحت تمرینات خودش را در اصفهان از سر 
مى گیرد. قرار است شــروع دوباره تمرینات گاندوها 
با برگشت قاسم حدادى فر به جمع شاگردان مهدى 

تارتار برگزار شود و به همین خاطر این باشگاه اصفهانى 
براى حضور هواداران فراخوان داده است. با توجه به تعطیلى 
مسابقات لیگ برتر، بازیکنان ذوب آهن پس از حدود هشت 
روز تمریــن در اصفهان راهى تهران مى شــوند تا ضمن 
برپایى اردو، دیدارى دوســتانه اى را مقابل هوادار برگزار 

کنند.

دیدار دوستانه گاندوها
 با هوادار

اتحادیه فوتبال مصر (EFA) روز یکشنبه تایید 
کرد که کارلوس کى روش رسما از تیم ملى 

مصر جدا شده است.
این مربى 69 ســاله در سپتامبر سال گذشته 
به عنوان سرمربى مصرى ها منصوب شد و 
در دوران حضور خود، آنهــا را به نیمه نهایى 
جام کشورهاى عرب و فینال جام ملت هاى 
آفریقا رساند و در حالى که در آستانه صعود به 
جام جهانى قطر بود، در مرحله پلى آف برابر 
سنگال شکست خورد تا دستش از حضور در 

جام جهانى فوتبال با مصر کوتاه بماند.

اما پــس از ارائه گزارش فنــى وى از دوران 
تصدى این پست و عدم حضور در قطر 2022، 
فدراسیون فوتبال مصر تصمیم گرفت قرارداد 

او را فسخ کند.
در بیانیه ایــن قطع همکارى آمده اســت: 
«کارلوس کى روش با ابراز خوشحالى از مدتى 
که در مصر سپرى کرد، میزان عشق خود را 
به مصر و مصرى ها ابراز کرد و بر حمایت خود 
از فوتبال مصر تاکید کرد. پس از جلسه امروز 
(روز یک شنبه)، هیئت رئیســه فدراسیون 
تصمیم گرفت از کارلوس کى روش، سرمربى 

تیم ملى مصر، پس از اشتراك نظر دو طرف 
براى فســخ قرارداد با توافق دوجانبه، تشکر 

کند.» 
گفتنى است، اســطوره فوتبال مصر، حسام 
حســن به عنوان یکى از افــراد مورد عالقه 
براى جانشینى کى روش در نظر گرفته شده 
اســت، هرچند که کمیته فنــى براى بحث 
در مورد گزینه هــاى احتمالى خارجى براى 
ســرمربیگرى مصرى ها قبل از مســابقات 
مقدماتى AFCON 2023 در ژوئن تشکیل 

جلسه مى دهد.

بازیکن تیم ســپاهان پیرامون نتیجه دیدار این تیم با الدحیل 
گفت: تنها کمى شانس نیاز داشــتیم تا بتوانیم نتیجه را طور 

دیگرى رقم بزنیم.
گئورگى ولسیانى با اشاره به بازى الدحیل و سپاهان و شکست 
ســپاهان در این دیدار اظهار داشت: متاسفانه نتیجه براى مان 
ناامیدکننده بود؛ ما در این بازى موقعیت هاى بسیارى داشتیم 
و چنین موقعیت  هایى را باید به گل تبدیل کنیم اما زمانى که 

از چنین موقعیت هایى اســتفاده نکنیم کار براى مان سخت 
مى شود.  وى با تمجید از تیم خود بیان کرد: البته فکر مى کنم 
ما سازماندهى خوبى داشتیم و من بخاطر کادر فنى و بازیکنان 
خوبى که داریم خوشحال هستم و مى توانم بگویم ما تیمى با 
سازماندهى بسیار خوب بودیم که تنها کمى شانس نیاز داشتیم 
تا بتوانیم نتیجه را آنطور که خودمان مى خواستیم رقم بزنیم اما 

متاسفانه این شانس را نداشتیم.

اگر ضربه شهریار مغانلو مقدارى از قدرت بیشترى برخوردار بود، 
سپاهان اواسط نیمه دوم به گل اول دست پیدا مى کرد.

پاس در عمق و دیدنى محمدرضا حسینى به شهریار مغانلو رسید 
و این بازیکن پس از یک فرار دیدنى و عبور از توبى آلدرویرلد، 
توانست با صالح زکریا سنگربان الدحیل در موقعیت تک به تک 
قرار بگیرد و ســپاهان را در آستانه رسیدن به گل نخست بازى 
قرار دهد. شهریار که کمتر از یک ثانیه براى تصمیم گیرى زمان 
داشت، در نهایت پس از اینکه زیر چشمى خروج سنگربان الدحیل 
از دروازه را مشاهده کرد، تصمیم گرفت با یک ضربه چیپ توپ 

را از گلر تیم قطرى عبور داده و دروازه را باز کند.
مغانلو که ستاره تیمش در بازى نخست برابر پاختاکور بود، بهترین 

تصمیم ممکن را گرفت و با پاى چپ و پاى غیرتخصصى، توپ 
را از بغل صالح زکریا عبور داد و توپ در آستانه بوسه زدن به تور 
دروازه بود اما توبى آلدرویرلد مدافع باتجربه الدحیل از سرعت 
پایین ضربه شهریار نهایت استفاده را برد و سریعا خودش را به 
توپ رساند و در فاصله چند سانتى متر تا عبور توپ از خط دروازه، 

آن را دفع کرد. 
شهریار که دقایقى پیش از این صحنه با توبى آلدرویرلد بر سر 
یک صحنه در میانه میدان وارد درگیرى فیزیکى شــده بود، 
مى توانست مچ مدافع سابق تیم ملى بلژیک و تاتنهام را بخواباند 
اما این بازیکن باتجربه ثانیه هایى پیش از گلزنى مغانلو، دروازه 

تیمش را نجات داد.

مهــدى مهدوى کیــا صبح دوشــنبه در 
حاشــیه بازدید رییس کمیته ملى المپیک 
از تمرینــات این تیم اظهار کــرد: حضور 
آقاى صالحى امیرى اتفــاق خیلى خوبى 
بود. امیدوارم صحبت هاى امروز عملى شود 
و بتوانیم با تدارکات خوب وارد مســابقات 
شــویم. اگرچه نســبت به رقیبــان عقب 
هستیم اما مهم است که خودمان را براى 
رقابت هاى قهرمانى آســیا در ازبکستان 
آماده کنیم. بعد از آن هم پى در پى بازیکنان 
را در اردو داشته باشیم و بازى هاى دوستانه 
بیش ترى را برگزار کنیــم. هدف اصلى ما 
مسابقات المپیک اســت و باید با تدارك 

خوب وارد مسابقات شویم.
او ادامه داد: تا بازى هاى ازبکســتان زمان 
زیادى را پیش رو نداریم و باید قبل از خرداد 
ماه که به مســابقات اعزام مى شویم، حتما 
یک دیدار دوســتانه را برگزار کنیم. مهم 
اســت در تورنمنت هاى مختلف حضور 
داشــته باشــیم و حضور در مسابقات 
کشورهاى اسالمى خوب است چون 
مى توانیــم بازیکنــان جوان مان را 
محک بزنیم. این مســابقات به ما 
بســیار کمک مى کند تا تیم مان 
هماهنگ تر شــود. مهم اســت 
بازیکنان در بازى هاى بین المللى 

حضور پیدا کنند.
ســرمربى تیــم ملى امیــد درباره 
تمرین برخى از بازیکنان جوان تر با 
مصدومیت و بدون اطالع کادرفنى تیم 
گفت: بازیکنان جوان دوست دارند تحت 
هر شرایطى در اردو باشــند و برخى ها 

در اردوهــاى قبلى با مصدومیــت آمدند. 
براى ما مهم است که بدانیم شرایط بدنى 
بازیکنان چگونه است اما طبیعى است که 
این بازیکنان در این ســن و سال دوست 
داشته باشــند در اردو باشــند. با این حال 
ســعى مى کنیم با هماهنگى کادر پزشکى 

به وضعیت بازیکنان توجه داشته باشیم.
او درباره پیشــرفت فوتبال در شــرق آسیا 
بیان کرد: فقط تیم هاى شرق آسیا نیستند و 
تیم هاى حوزه خلیج فارس هم در این مساله 
از ما جلوتر هستند. مثال در بحث بازى هاى 
دوستانه بسیار وضعیت بهترى دارند و قطر 
در این دو سال حداقل 20 بازى انجام داده و 
در مسابقات مختلف حضور پیدا کرده است. 
البته تیم ما پتانسیل خیلى باالیى دارد و در 
تاجیکستان هم بدون بازى دوستانه هر سه 
بازى مان را با پیروزى تمام کردیم. امیدوارم 

در ماه هاى آینده شرایط بهتر شود.
مهدوى کیا دربــاره بحــث قراردادهاى 
کادرفنى بیــان کــرد: مســائلى در این 
خصوص وجود داشــت اما باتوجه به فعل 
و انفعاالت فدارسیون فوتبال این بحث ها 
به تعویق افتاد اما حل شده است. دستیاران 
من مشکلى ندارند و مشکل قرارداد من هم 

حل شده است. 
وى دربــاره انتخابش به عنــوان یکى از 
بهترین  مدافعان آسیا توسط کنفدراسیون 
فوتبال آسیا گفت: این مساله باعث افتخار 
است و همیشه سعى کردم با تمام وجود در 
تیم ملى کار کنم. خوشــحالم که خاطرات 
خوبى را به جا گذاشــتیم. دوران خوبى بود 

اما متاسفانه خیلى زود تمام شد.

مهم است بازیکنان در 
بازى هاى بین المللى 
حضور پیدا کنند

مهدوى کیا:

پایان کار کارلوس کى روش در مصر

کمى شانس 
نیاز داشتیم 
تا نتیجه بگیریم

مدافع سابق تاتنهام 
سد راه 
گلزنى شهریار

سرمربى تیم فوتبال ســپاهان مى گوید از نمایش 
شاگردانش به طور کلى رضایت دارد.

محرم نویدکیا، سرمربى تیم فوتبال سپاهان در 
کنفرانس خبرى پس از مصــاف با الدحیل که با 
پیروزى یک بر صفر نماینده قطر خاتمه پیدا کرد، 
گفت: فکر مى کنم بازى بدى انجام ندادیم. هم در 
نیمه اول و هم در نیمه دوم بازى را باید به دو نیم تقسیم کرد. 
در 20 نیمه اول خیلى خوب بازى کردیم ولى از این دقیقه به 
بعد بازى را به الدحیل دادیم. سعى کردیم فضاها را کنترل 
کنیم ولى موفق نبودیم. نیمه دوم هم همین طور بود. دو سه 
موقعیت خیلى خوب داشتیم که باید از آنها استفاده مى  کردیم 
که این اتفاق برایمان رخ نداد. واقعیت این اســت که خوب 
بازى کردیم و دو موقعیت خیلى خوب داشتیم. به تیم حریف 

تبریک مى گویم.
او در رابطه با فرصت  سوزى بازیکنان تیمش در چند صحنه 
توضیــح داد: در چنیــن بازى هایى چنیــن موقعیت هایى 
سرنوشت ساز است. دو مرتبه با دروازه بان تک به تک شدیم 
و شانس هاى فوق العاده اى داشــتیم که باید از آنها استفاده 
مى کردیم ولى براى من مهم این است که بازیکنانم بتوانند 

موقعیت سازى کنند. این نشان مى دهد که کارشان را درست 
انجام مى دهند. حاال ضربات آخر اگر گل نمى شود یا ناشى 
از خستگى است یا فشار بازى. این دست اشتباهات معموال 
پیش مى آید. ولى معموال نباید چنین موقعیت هایى را مقابل 

تیم الدحیل از دست داد.
ســوال بعدى از نویدکیا در رابطه با تحلیل رفتن سپاهان در 
ایجاد موقعیت با توجه به پیش رفتن دقایق مسابقه بود و این 
مربى در واکنش به این سوال بیان کرد: واقعیت این است که 
ما روى توپ گرفتن در یک سوم میانى زمین خودمان تمرکز 
داشتیم تا بتوانیم در ضدحمالت شرکت کنیم. خیلى اصرار 
به بازى کردن از جلو نداشــتیم. مى خواستیم تیم حریف را 
تحت کنترل داشته باشیم. این احساس را داشتیم که الدحیل 
به خاطر باخت هفته اول هجومى تر بــازى خواهد کرد و ما 
مى توانیم از فضاهاى پشــت آنها اســتفاده کنیم. این ایده 
به نظرم درســت بود. چنــد موقعیت خوب هــم با همین 
روش ایجــاد کردیم، ولــى نتوانســتیم از آنها اســتفاده 

کنیم.
ســوال بعدى از محرم نویدکیا در رابطه بــا عملکرد خوب 
الدحیل از ســمت چپ خط هجومى اش بــود و اینکه چرا 

شــاگردانش نتوانســتند در این منطقه از زمین بهتر عمل 
کنند. سرمربى ســپاهان در واکنش به این سوال بیان کرد: 
کامال با شــما موافقم. الدحیل مخصوصــا در اواخر بازى 
خیلى از ســمت چپ حمله مى کرد. حتــى تغییراتى انجام 
دادیم بــراى جلوگیرى و بازیکن ســرعتى به این ســمت 
آوردیم که از فضاهاى پشــت آنها اســتفاده کنیم، ولى از 
همان نقطه آســیب دیدیم و گل خوردیم و بازى را از دست

 دادیم. 
درنهایت سوال پایانى از سرمربى سپاهان در رابطه با شرایط 
گروه بود و اینکه تیمش آماده ادامه بازى ها هست یا خیر که 
نویدکیا در واکنش به این سوال بیان کرد: هر کدام از بازى ها 
شــرایط خودش را دارد. ما باید خودمان را براى بازى آینده 
آماده کنیم. این گروه چون هر 4 تیم شــانس صعود دارند، 
اصال گروه راحتى نیست. باید ببینیم در بازى هاى بعدى چه 
اتفاقى رخ خواهد داد. هر بازى شرایط خاص خودش را دارد. 
دلیل نمى شود که تیمى اگر بازى اول را باخته شانس صعود 
نداشته باشد یا برعکس. بازى به بازى باید جلو برویم. حاال 
بازى سوم که تمام بشود شاید بهتر بشود در مورد شرایط این 

گروه نظر داد.

گروه راحتى نداریم؛ 4 تیم
 شانس صعود دارند
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سرمربى تیم فوتبال ســپاهان مى گوید از نمایش 
شاگردانش به طور کلى رضایت دارد.

محرم نویدکیا، سرمربى تیم فوتبال سپاهان در 
کنفرانس خبرى پس از مصــاف با الدحیل که با 
پیروزى یک بر صفر نماینده قطر خاتمه پیدا کرد، 
گفت: فکر مى کنم بازى بدى انجام ندادیم. هم در 
نیمه اول و هم در نیمه دوم بازى را باید به دو نیم تقسیم کرد. 
0در 20 نیمه اولخیلى خوب بازى کردیمولىاز این دقیقه به 
دادیم. سعى کردیم فضاها را کنترل بعد بازى را به الدحیل

کنیم ولى موفق نبودیم. نیمه دوم هم همین طور بود. دو سه 
کموقعیت خیلى خوب داشتیم که باید از آنها استفاده مى کردیم 
که این اتفاق برایمان رخ نداد. واقعیت این اســت که خوب 
بازى کردیم و دو موقعیت خیلى خوب داشتیم. به تیم حریف 

تبریک مى گویم.
او در رابطه با فرصت  سوزى بازیکنان تیمش در چند صحنه 
توضیــح داد: در چنیــن بازى هایى چنیــن موقعیت هایى 
با دروازه بان تک بهتک شدیم سرنوشت ساز است. دو مرتبه

و شانس هاى فوق العاده اى داشــتیم که باید از آنها استفاده 
مى کردیم ولى براى من مهم این است که بازیکنانم بتوانند 

گرو

ولسیانى:

مهدى طارمى با گلزنى در بازى با ویتوریا گیمارش 
شمار گل هاى زده خود را در این فصل از لیگ برتر 

پرتغال به عدد 15 رساند.
در این بازى مهدى طارمى دو پنالتى به دست آورد 
که یکى از آنها را تبدیل به گل کرد که همین براى 
پیروزى پورتو و کسب 3 امتیاز و تداوم صدرنشینى 
در لیگ برتر پرتغال کافى بــود. اما اتفاق جالب این 
گل این بــود که مهدى طارمى تبدیــل به بهترین 
گلزن پورتو در فصل جارى شــد. پیــش از این او و 
دیاز مشــترکا با 14 گل بهترین گلزن تیم پورتو در 
فصل جارى بازى ها محســوب مى شدند اما با این 
گل مهدى طارمــى از دیاز فاصلــه گرفت و تصور 
مى شود در ادامه این فاصله بیشتر شود به این خاطر 
که دیاز در تعطیالت زمستانى اردوى تیم را ترك و 

راهى لیورپول شد.
با این حال مهدى طارمى براى کسب عنوان آقاى 
گلى لیگ برتر کار بســیار ســختى را پیش رو دارد 
چرا که رقیب اصلى او در این مســیر داروین مهاجم 
تیم بنفیکا اســت که تا به این جــاى کار 24 گل به 
ثمر رسانده است و به نوعى 9 گل از مهدى طارمى 
پیش است. شاید برایتان جالب باشد بنفیکا با 73 گل 
زده تهاجمى ترین تیم لیگ برتر پرتغال به حســاب 
مى آید. البته اگر در بازى یکشــنبه شــب  مهدى 
طارمى پنالتى دوم خود را گل مى کرد پورتو همانند 
بنفیکا شمار گل هاى خود را به عدد 73 مى رساند و 
لقب تهاجمى ترین تیم لیگ برتر پرتغال را به خود 

اختصاص مى دهد.
اگر چه وجه تمایــز داروین مهاجم تیــم بنفیکا با 
مهدى طارمى در تعداد گل هاى زده است و با پیش 
بودن 9 گل از مهاجم تیم ملى فوتبال ایران شانس 
بیشترى براى کسب عنوان آقاى گلى دارد اما به نظر 
مى رسد مهدى طارمى مهاجم موثرترى به نسبت 
وى در فصل جارى لیگ برتر پرتغال بود به این خاطر 
که مهدى طارمى در ســایه 15 گلى که این فصل 
براى تیم پورتو به ثمر رسانده 11 پاس گل هم داده 
و به نوعى در 26 گل تیم پورتو نقش داشته است. از 
سویى یک اتفاق بهتر براى مهدى طارمى به نسبت 
مهاجم بنفیکا در راه اســت. او و پورتو در آستانه فتح 
جام هستند. در آستانه 5 هفته مانده به پایان بازى ها 
پورتو شمار امتیازات خود را به عدد 79 رسانده است 
در حالى که اسپورتینگ تیم دوم جدول 73 امتیازى

 است.
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حضور پیدا کنند

سبقت طارمى
 از مهاجم لیورپول

03

در هفته بیســت ونهم لیگ برتر فوتبال هلنــد (اردویژه) 
فاینورد میهمان هراکلس بود و در پایان با نتیجه 4 بر یک 
پیروز شد. در این بازى ابتدا تیم هراکلس با گل دقیقه یک 
سینان باکیش پیش افتاد، اما با گلزنى اورکون کوکو (21)، 
ریس نلسون (39)، گاس تیل (45) و پاتریک والمارك (70) 
فاینورد جشــنواره گل به راه انداخت. علیرضا جهانبخش 
از دقیقه 59 این مســابقه در ترکیب فاینورد جاى گرفت. 
فاینورد با کسب این پیروزى 61 امتیازى شد و در رده سوم 

جدول اردویژه هلند باقى ماند.

پیروزى 4 ُگله 
یاران جهانبخش
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006008961- تاریخ: 1400/12/25 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شــماره 150500 مورخ 
1381/11/8 دفتر 23 نجف آباد و سند شماره 3433 مورخ 1390/11/29 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 على ترابى به شناسنامه شماره 380 کدملى 
1141670119 صادره خمینى شهر فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
تجارى به مساحت 81/05 مترمربع پالك شماره 1941 فرعى از 72 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 7/86 متر دیواریست به پالك 5000 فرعى 
شرقا به طول 9/98 متر دیواریست به پالك 5000 فرعى 

جنوبا به طول 8/30 متر درب و دیواریست به خیابان 
غربا به طول 10/10 متر دیوار به دیوار پالك 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 تشریفات ثبتى نسبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید.
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شــماره 150500 مورخ 
1381/11/8 دفتر 23 نجف آباد و سند شماره 3433 مورخ 1390/11/29 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 مهدى نکوئى فر به شناسنامه شماره 8122 
کدملى 1751319741 صادره اهواز فرزند حاجى بابا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
تجارى به مساحت 81/05 مترمربع پالك شماره 1941 فرعى از 72 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 7/86 متر دیواریست به پالك 5000 فرعى 
شرقا به طول 9/98 متر دیواریست به پالك 5000 فرعى 

جنوبا به طول 8/30 متر درب و دیواریست به خیابان 
غربا به طول 10/10 متر دیوار به دیوار پالك 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 تشریفات ثبتى نسبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/23- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07- م الف: 1298386 
– 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 /1/204

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

شــماره: 140160302006000168- تاریخ: 1401/01/16 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006001248 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم بهروز کریمیان نعمتى 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 وکالتنامه شماره 135275 مورخ 
1391/10/19 دفترخانه 63 خمینى  شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. 
لذا مالکیت آقاى/ خانم بهروز کریمیان نعمتى به شناسنامه شماره 788 کدملى 1289432279 
صادره فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمیه اعیانى به مساحت 197 
مترمربع پالك شماره 178 فرعى از 118 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 8/10 متر دیواریست به باقیمانده 

شرقا به طول 24/13 متر دیوار به دیوار پالك 118/157/1
جنوبا به طول 8 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 24/87 متر دیوار به دیوار پالك 118/1383 مجزا شده از 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 تشریفات ثبتى نسبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/23- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/07- م الف: 1298418 – رئیس اداره راه و شهرســازى – سعید حاج احمدى. عضو 
قضائى – مجتبى پورعلى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر – مرتضى ملک زاده /1/206

فقدان سند مالکیت
آقاى حسین زمانى علویجه فرزند اکبر  باستناد دو  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
که تحت شماره 19088 – 1400/11/04 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده مدعى 
است  که سند مالکیت 12983 (دوازده هزار و نهصد هشتاد و سه ) سهم مشاع از 666000 ( ششصد 
و شصت و شش هزارم سهم ششدانگ ) ( معادل یک حبه و سه هزار و هفتصد و سى و سه – نه 
هزار و دویست و پنجاهم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ ) ، پالك شماره 4708  فرعى 
واقع در علویجه یک اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 211 دفتر 47 امالك بنام حسین  
نامبرده  سند صادر و  معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجائى  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 ذکرشده) 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: 1401/01/23 - 1300222/م الف- سرپرست 

ثبت اسناد و امالك مهردشت – نصراهللا علینقیان /1/208

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  پالك  شماره 5108 فرعى مجزى 
شده از پالك 1951 فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به 
نام آقاى قاسم اسماعیلى فرزند محمد در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید 

حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1401/02/15  ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.

لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/01/23 - 1299799/ م 

الف - سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت  – نصراله علینقیان /1/209

تحدید حدود اختصاصى
چون  تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  شماره  2323  فرعى واقع در علویجه یک اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام  زهرا مصرى پــور فرزند محمد و غیره در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز پنچ شنبه مورخ 1401/02/22 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/01/23 - 1299802/ م الف - سرپرست اداره  ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت  – نصراله علینقیان /1/210

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 6635 مورخه 1400/12/15 آقاى  على اصغر محمدى فرزند قاسم على ششدانگ 
یکبابخانه  به  استثناء  بهاى ثمینه اعیانى به مساحت 119/61 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
370 باقیمانده  واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 01/23/ 1401 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07 
- 1299822/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/211

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 5819 مورخه 1400/11/07 آقاى محمد امین اکرامیان فرزند ناصر ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 109/25 مترمربع قســمتى از پالك شماره 2  فرعى از 13 اصلى واقع در 
قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/01/23 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/07 - 1299759/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/213

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6145 مورخه 1400/11/18خانم اکرم ســلیمانى نجف آبادى فرزند محمد رضا 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 152/07 مترمربع قســمتى از پالك شماره 736   اصلى واقع 
در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07 - 1299749/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/215 

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5223 مورخه 1400/10/08خانم لیال نصرتى فرزند غالمحسین ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 133/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3  فرعى از 864 اصلى واقع در قطعه3 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07 - 1299467/ م الف - حجت اله کاظم 
زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/217

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 4704 مورخه 1400/09/17آقاى ســید حمید قریشى پور فرزند سید محمد نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 121/60 مترمربع قسمتى از پالك 0 فرعى از 505  اصلى 
واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07 - 1299811/  م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/219

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شماره 3309 مورخ 1400/09/28 هیأت: آقاى رسول کوچکى نصرآبادى به شناسنامه 
شماره 1250074177 کدملى 1250074177 فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 278 مترمربع پالك شماره 39 فرعى از 4 اصلى واقع در عیسى آباد بخش دو حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمدرضا پورعسگرى
2) رأى شماره 4568 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى محمدتقى هوشنگى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 6793 کدملى 6199230124 فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
143,2 مترمربع پالك شماره 3304 فرعى از 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على مسیبى
3) رأى شماره 4700 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى عباس داروغه بیدگلى به شناسنامه شماره 
141 کدملى 6199544463 فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198 مترمربع 
پالك شماره 1046 فرعى مفروز و مجزى از 107 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسن مسعودى نژاد بیدگلى
4) رأى شماره 4678و4679 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى محمد افتخاریان به شناسنامه 
شماره 61 کدملى 6199656245 فرزند على عباس و خانم زهرا شاطریان به شناسنامه شماره 
8687 کدملی 6199249178 فرزند ماشااله (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128 
مترمربع پالك شماره 1047 فرعى مفروز و مجزى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش 

سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى محمد و احمد احمدى بیدگلى
5) رأى شــماره 4687 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى مصطفى اهلى به شناســنامه شماره 
1250088968 کدملى 1250088968 فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
366 مترمربع پالك شماره 244 فرعى مفروز و مجزى از 2 فرعى از 112 اصلى واقع در اماکن 
بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على محمد نوحیان احد از ورثه 

على نوحیان
6) رأى شــماره 4695 مورخ 1400/12/26 هیأت: موسسه داراالرشاد آران و بیدگل به شناسه 
ملى 10861695117 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 112,93 مترمربع پالك 
شماره 43 فرعى مفروز و مجزى از 30 فرعى از 139 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
7) رأى شــماره 4188و4189 مورخ 1400/11/30 هیأت: آقاى على اصغر صالحى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 5779 کدملى 6199219953 فرزند تقى نسبت به چهار دانگ و خانم صالوت 
بقال زاده بیدگلى به شناسنامه شــماره 268 کدملى 6199393058 فرزند حسین نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 298,71 مترمربع پالك شماره 5 فرعى مفروز و 
مجزى از 3 فرعى از 215 اصلى و قسمتى از مشاعات واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. مالکین رسمى
8) رأى شــماره 4706 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم مرضیه احمدى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 110 کدملى 6199642880 فرزند نصرت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
120,3 مترمربع پالك شماره 25 فرعى مفروز و مجزى از 228 اصلى و 1و2و3و4 فرعى و قسمتى 
از 24 فرعى از اصلى مذکور واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى 

و ابتیاعى از مالکین رسمى خانم بتول عظیمى و بانو سلطان داروغه
9) رأى شماره 4587 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم بتول محسنى به شناسنامه شماره 401 
کدملى 6199547063 فرزند صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127,5 مترمربع 
پالك شماره 109 فرعى مفروز و مجزى از 7 فرعى از 235 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
10) رأى شماره 4588 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم بتول محسنى به شناسنامه شماره 401 
کدملى 6199547063 فرزند صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117,75 مترمربع 
پالك شماره 110 فرعى مفروز و مجزى از 7 فرعى از 235 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
11) رأى شماره 4688 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى علیرضا فروتنى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 8550 کدملى 6199247809 فرزند محمدتقى نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 20,60 مترمربع پالك شــماره 107 فرعى مفروز و مجزى از 18 فرعى از 290 اصلى 
واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى 

محمدتقى فروتنى
12) رأى شــماره 4690و4691 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى علــى محمد همائى پور به 
شناسنامه شماره 121 کدملى 6199600614 فرزند احمد نسبت به چهاردانگ و خانم شایسته 
همائى پور به شناسنامه شــماره 7695 کدملى 6199239148 فرزند احمد نسبت به دودانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132,5 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 971 اصلى 
واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى 

وراث عباس کجائى
13) رأى شماره 4692 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى حسین دولوسى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 357 کدملى 6199556941 فرزند عباس نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
112,10 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 971 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى وراث عباس کجائى
14) رأى شماره 4693 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى ابراهیم همائى پور به شناسنامه شماره 
203 کدملى 6199657667 فرزند احمد نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 102,20 
مترمربع پالك شــماره 3 فرعى از 971 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى وراث عباس کجائى
15) رأى شــماره 4694 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى على محمد همائى پور به شناسنامه 
شماره 121 کدملى 6199600614 فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 178,25 
مترمربع پالك شــماره 4 فرعى از 971 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى وراث عباس کجائى
16) رأى شماره 4715و4716 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم اعظم جوبیان آرانى به شناسنامه 
شماره 8720 کدملى 6199127161 فرزند رحمت اله نسبت به چهار و نیم دانگ و آقاى حسن 
جوبیان آرانى به شناسنامه شماره 342 کدملى 6199569733 فرزند رحمت اله نسبت به یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 241,25 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 
1450 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از 

مالک رسمى رحمت اله جوبیان
17) رأى شماره 4589 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم معصومه سلمان زاده به شناسنامه شماره 
9062 کدملى 6199130561 فرزند جواد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33,33 
مترمربع پالك شــماره 329 فرعى مفروز و مجزى از 20 فرعى از 1965 اصلى واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
18) رأى شماره 4573و4574 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى اصغر نداف آرانى به شناسنامه 
شماره 226 کدملى 6199647009 فرزند عباس نسبت به دو دانگ و خانم لیال حسامى آرانى 
به شناسنامه شــماره 11240 کدملى 6199152379 فرزند رضا نسبت به چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117 مترمربع پالك شــماره 2540 اصلى و پالك 1 فرعى از 
2550 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى 

از مالک رسمى عباس نداف
19) رأى شماره 4681 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم بتول رزاقیان آرانى به شناسنامه شماره 
13 کدملى 6199500679 فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 173 
مترمربع پالك شــماره 10 فرعى مفروز و مجزى از 4و5 فرعى و قسمتى از مشاعات از پالك 
2553 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از 

مالک رسمى کبرى مرنجابیان

20) رأى شــماره 4683و4684 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى محمدرســول پناهیده به 
شناسنامه شماره 1250723000 کدملى 1250723000 فرزند احسان و آقاي علی پناهیده به 
شناسنامه شماره 1250733219 کدملی 1250733219 فرزند حسین (بالمناصفه)، ششدانگ 
قطعه زمین محصور با بناى احداثى بمساحت 137,50 مترمربع پالك شماره 10305 فرعى مفروز 
و مجزى از باقیمانده 1320 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى احسان پناهیده
21) رأى شماره 4556و4557 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى حســن احسن زاده آرانى به 
شناسنامه شــماره 99 کدملى 6199522699 فرزند على و خانم زهرا گل کاریان به شناسنامه 
شماره 252 کدملى 6199509056 فرزند حسینعلى (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
135 مترمربع پالك شماره 3566 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ماشااله اکرمیان
22) رأى شماره 4583 مورخ 1400/12/22 هیأت: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آران و 
بیدگل به شناسه ملى 14002064461 نسبت به ششدانگ قسمتى از یکباب مدرسه به مساحت 
4810 مترمربع پالك شماره 3570 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عباس بصره آرانى و محمد خلعت برى
23) رأى شماره 4572 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم اشرف السادات اردستانى به شناسنامه 
شماره 4 کدملى 0421801166 فرزند سیدعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 112 مترمربع پالك شماره 3571 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عباس بصره اى
24) رأى شماره 4590 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم پروین احمدى به شناسنامه شماره 717 
کدملى 3253149056 فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112,75 مترمربع 
پالك شماره 2168 فرعى مفروز و مجزى از 235 فرعى از 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش 

سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى عباس اوقانى
25) رأى شماره 4685 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم لیال على آقائى آرانى به شناسنامه شماره 
436 کدملى 6199670949 فرزند نصرت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124,50 
مترمربع پالك شماره 2169 فرعى مفروز و مجزى از 235 فرعى از 2640 اصلى واقع در آراندشت 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى آراندشت
26) رأى شماره 4707 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم فاطمه زهرا قرنى آرانى به شناسنامه 
شــماره 399 کدملى 6199480988 فرزند میرزا نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
170,5 مترمربع پالك شماره 2170 فرعى مفروز و مجزى از 1886 فرعى از 2640 اصلى واقع 
در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى نعمت اله احسنى 

و زهرا بلندى
27) رأى شــماره 4576 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم رقیه قندانى به شناســنامه شماره 
6190002439 کدملى 6190002439 فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
115 مترمربع پالك شماره 1265 فرعى مفروز و مجزى از 350 فرعى از 2645 اصلى واقع در 

وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسن خادم حضرتى
28) رأى شــماره 4680 مورخ 1400/12/26 هیأت: خانم اکرم دانیالى بیدگلى به شناســنامه 
شماره 8157 کدملى 6199243870 فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103 
مترمربع پالك شماره 1266 فرعى مفروز و مجزى از 838 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشاد 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى ماشااله عباس زاده
29) رأى شماره 4682 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى على اکبر رحمانى قرانقیه به شناسنامه 
شماره 402 کدملى 0492425280 فرزند قوچعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
95 مترمربع پالك شــماره 1267 فرعى مفروز و مجزى از 341 فرعى از 2645 اصلى واقع در 
وشاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على اکبر منصورى ورثه 

محمدعلى منصورى
30) رأى شــماره 4581 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم کبرا رضائى به شناسنامه شماره 62 
کدملى 1263519040 فرزند صدراله نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90 مترمربع 
پالك شماره 464 فرعى مفروز و مجزى از 372 فرعى از 2716 اصلى واقع در ریجن بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى صدراله رضائى
31) رأى شــماره 4561 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى مهدى رجبى به شناسنامه شماره 4 
کدملى 1262497167 فرزند رجبعلى نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان کارگاه به مساحت 
3000 مترمربع پالك شماره 411 فرعى مفروز و مجزى از 390 فرعى از 2815 اصلى واقع در 
على آباد فخره بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى مسلم اسماعیلى

32) رأى شماره 4549 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى حسین خیردست به شناسنامه شماره 
1661 کدملى 6199963288 فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 
170 مترمربع پالك شماره 6778 فرعى مفروز و مجزى از 6707 فرعى از 2840 اصلى واقع در 

ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى جواد فخار
33) رأى شماره 4582 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاى رحمت اله عظیم زاده آرانى به شناسنامه 
شماره 162 کدملى 6199487427 فرزند محمدصادق نسبت به ششدانگ قطعه زمین محصور 
با بناى احداثى به مساحت 3338,2 متر مربع پالك شماره 6779 فرعى مفروز و مجزى از 122 
فرعى از 2840 اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک 

رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى حمید عظیم زاده آرانى
34) رأى شماره 4579و4580 مورخ 1400/12/22 هیأت: موقوفه عباس دهقانى به تولیت آقایان 
شیخ مصطفى مهدوى فر وشــیخ صادق خدامیان آرانى با نظارت اداره اوقاف و امورخیریه آران و 
بیدگل به شناسه ملى 14000946572 نســبت به چهاردانگ و موقوفه ماشااله دهقانى به تولیت 
آقایان شیخ مصطفى مهدوى فر وشــیخ صادق خدامیان آرانى با نظارت اداره اوقاف و امورخیریه 
آران و بیدگل به شناسه ملى 14000687914 نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه 
بمساحت 395مترمربع پالك شماره 6781 فرعى مفروز و مجزى از 205فرعى از 2840 اصلى واقع 
در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى صادق خدامیان
35) رأى شماره 4708و4709 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى قاسم موالئى آرانى به شناسنامه 
شماره 10383 کدملى 6199143809 فرزند على اکبر و خانم مریم نوذرزاده آرانى به شناسنامه 
شماره 11449 کدملى 6199154479 فرزند احمد (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
71 مترمربع پالك شماره 6783 فرعى مفروز و مجزى از 1372 فرعى از 2840 اصلى واقع در 
ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى مهدى سیارى

36) رأى شماره 4704و4705 مورخ 1400/12/26 هیأت: آقاى حسین رحیم بشناسنامه شماره 
192 کدملى 6199653629 فرزند علیجان و خانم فرزانه سادات دولت آبادى آرانى بشناسنامه 
شماره 10215 کدملى 6199142111 فرزند سیدعباس(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 154مترمربع پالك 16 فرعى مفروز از 10و11 فرعى و قسمتى از 12 فرعى از 2621 
اصلى و پالك 2167 اصلى و پالك 3188 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
37) رأى شماره 4686 مورخ 1400/12/26 هیأت: داود حیدریان به شناسنامه شماره 878 کدملى 
1262322162 فرزند محمد نسبت به ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 1775,35 
مترمربع پالك شماره 632 فرعى از 14 اصلى واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى وراث غالمرضا افتخارى
38) رأى شماره 3182 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى علیرضا شاطریان آرانى به شناسنامه 
شماره 6190025846 کدملى 6190025846 فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 178,25 مترمربع پالك شماره 1883 فرعى مفروز و مجزى از 45 فرعى از 41 اصلى 
واقع در حسن آباد نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

محمدرضا فاطمى نوش آبادى
39) رأى شماره 4563و4564 مورخ 1400/12/22 هیأت: خانم اشرف السادات احمدزاده نوش 
آبادى به شناسنامه شماره 154 کدملى 6199871121 فرزند سیدعباس و خانم مهین خوش 
حساب آرانی به شناسنامه شماره 4370 کدملی 6199320867 فرزند نعمت اله (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 140,25 مترمربع پالك شماره 1889 فرعى مفروز و مجزى 
از 24 فرعى از 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى حسین خوش حساب
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/07 – 

م الف: 1300596 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان آرانى /1/221
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محسن ایروانى سرپرست دفتر امور توانمندسازى معلوالن 
سازمان بهزیستى کشور اظهار کرد: هزینه ایاب و ذهاب به 
ازاى هر فرد داراى معلولیت سالیانه 686 هزار تومان معادل 
میانگین 57 هزار تومان در ماه است که اکنون به 51 هزار 
و 818 نفر خدمات با اعتبارات جارى پرداخت مى شود. وى 
با بیان اینکه 30 هزار نفــر از افراد داراى معلولیت در نوبت 
دریافت خدمات ایاب و ذهاب هســتند، خاطرنشان کرد: 
اکنون این هزینه بــراى افــراد داراى معلولیت در تهران 
ماهانه 80 هزار تومان، شهرســتان هاى استان  تهران 60 

هزار تومان و سایر کالنشهرها هم 80 هزار تومان است.

کمک به 51 هزار معلول 

01

حجت االسالم سیدمهدى میرپارســایى کارشناس ادیان 
و مذاهب سازمان تبلیغات اسالمى گلستان ماه رمضان را 
باعث افزایش تقوا و کاهش آسیب هاى اجتماعى دانست 
و تصریح کرد: یکى از آثار و برکات روزه دارى رســیدن به 
آرامش اســت که از رعایت تقوا نشــئت مى گیرد و باعث 

مراقبت انسان از نفس خود در برابر گناه مى شود.

ماه کاهش آسیب ها 

آگهى تغییرات
شرکت مهراد تجارت پارتاك شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 26544 و شناسه ملى 10260472870 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 18 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: شرکت بوسیله هیئت مدیره اى مرکب از 3 الى 5 نفر عضو که 
بوسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحبان سهام انتخاب مى شوند اداره خواهد شد. مدیران کًال یا بعضاً قابل عزل مى باشند. هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را از بین خود یا خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین مى تواند براى اعضاء خود سمت هاى دیگرى تعیین 
نماید. ضمناً مدیرعامل مى تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب گردد. ماده 19 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: نحوه امضاى اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و ســایر اوراق تجارتى و غیره و نیز اشخاصى را که حق امضاء دارند هیات مدیره تعیین خواهد نمود. محل 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سفلى ، کوچه (برنج کوبى عالى) ، بلوار ارغوانیه ، پالك 0 ، ساختمان محمد رسول اله ، طبقه دوم ، واحد 12 کدپستى 8159889674 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. موارد 
زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع فعالیت بشرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: ارائه خدمات مهندسى، تولید، توزیع، خرید و فروش، واردات و صادرات کاالهاى صنعتى و غیر صنعتى از جمله برق، الکترونیک، شیمیایى، مکانیک، هیدرولیک، کشاورزى، 
متالورژى، معدنى، ساختمانى، اکتشاف، استخراج و تولید مواد و سنگهاى معدنى (باستثناى استخراج، اکتشاف و بهره بردارى از نفت، گاز و پتروشیمى)، فرآیند، ساحل و فراساحل و کشتى سازى - ارائه خدمات و سرمایه گذارى در زمینه مهندسى صنعتى و عمومى در پروژه هاى صنعتى، عمرانى و تجارى و صنایع نفت و 
گاز و پتروشیمى و همچنین صنایع مرتبط با فوالد سازى، آلومینیوم و مس شامل: مدیریت، مطالعات اولیه طرح و بررسى، تحلیل و بهینه سازى سیستم ها و کنترل پروژه، امکان سنجى (مطالعات توجیهى فنى - اقتصادى)، طراحى مفهومى، پایه و تفصیلى، طراحى و انجام محاسبات و تهیه نقشه هاى اجرایى، ساخت و 
انجام امور نظارت و بازرسى فنى، نصب و راه اندازى، نظارت عالیه و کارگاهى، ارائه خدمات مهندسى و تامین تجهیزات در دوران بهره بردارى و بهینه سازى در خطوط تولید - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى بین المللى و داخل کشور - انجام فعالیت هاى بازرگانى مجاز - تامین و حفظ بخش هاى مهندسى 
نظیر پروسس، کنترل و ابزار دقیق، سیویل، پایپینگ، تاسیسات مکانیکى و برقى، تاسیسات زیربنائى و لوله کشى خدمات مهندسى و مشاوره جهت انجام فعالیت هاى تخصصى در صنایع و ارائه خدمات: طراحى، ساخت و تامین تجهیزات و قطعات کارخانجات و پروژه هاى صنایع فلزات اساسى، کانى هاى غیرفلزى، 
گندله سازى، احیاء مستقیم، ریخته گرى، صنایع نفت و گاز و پتروشیمى(باستثناى استخراج، اکتشاف و بهره بردارى از نفت، گاز و پتروشیمى)، صنایع ساحل و فراساحل، کشتى سازى و کارخانجات سبک و سنگین صنعتى و صنایع مختلف شامل: تهیه و تدوین استانداردهاى مورد نیاز بخش هاى مختلف صنعت و بهبود 
کیفیت محصوالت و انطباق آنها با استانداردهاى معتبر - تجهیزات فرایندى و کانه آرایى شامل انواع سنگ شکن، آسیاب، فلوتاسیون، سیکلون، تیکنر، سرندها، هیدروسیکلونها، فیلترینگ، میزهاى ویبره، کالسیفایر به همراه پروژه هاى آزمایشگاهى تجهیزات خطوط فوالد سازى و نورد شامل کوره هاى ذوب و پیشگرم، 
ریخته گرى، گاز زدایى، پاتیل، نورد تجهیزات فیلتراسیون بگ فیلتر و بگ هوس، الکتروفیلتر ها، فیلتر هیبریدى، اسکراپر، غبار گیرها تجهیزات جابجایى مواد شامل انواع جرثقیل، کانوایر، فیدر، ماشین آالت انباشت و برداشت، گراب، مکنده ها و شیپ لودرها تجهیزات توربین، فن، پمپ، کمپرسور و قطعات مجموعه هاى 
وابسته. انواع مخازن تحت فشار و سایر صنایع مرتبط. سازه هاى فلزى صنعتى و عمومى سنگین نیروگاه ها، صنایع نفت، گاز و پتروشیمى (باستثناى استخراج، اکتشاف و بهره بردارى از نفت، گاز و پتروشیمى) و همچنین سازه هاى فلزى صنعتى و ساختمانى تجهیزات و سیستمهاى الکتریکى فشار ضعیف و متوسط، 
تابلو هاى کنترل و پروسس و مانیتورینگ، سیستم ارتینگ و الیتینگ صنعتى، کابل و کابل کشى سیستم هاى حرارتى و برودتى شامل انواع چیلرهاى تراکمى و جذبى، برج هاى خنک کننده و انواع دیگ هاى بخار، هوا، لوله کشى، عایق کارى سیستم هاى هیدرولیک، پنوماتیک و فیلتراسیون بهمراه ادوات و اتصاالت مربوطه 
- استفاده از تکنولوژى جهت حفاظت محیط زیست و کاهش آلودگیهاى صنعتى - انجام فعالیت هاى اکتشاف، استخراجى، بهره بردارى از معادن(باستثناى استخراج، اکتشاف و بهره بردارى از نفت، گاز و پتروشیمى)، همچنین کانه آرائى، تغلیظ، کلسیناسیون و فراوانى مواد معدنى با کسب مجوز از مراجع ذیصالح - عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى - گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها - اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - اخذ نمایندگى مجاز از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها - 
مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامى خاص تبدیل گردد. اساسنامه جدید در 64 ماده و 11 تبصره بتصویب رسید. مدت شرکت از ثبت به مدت نامحدود مى باشد. موضوع شرکت عبارت 
است از : ثبت موضوع فعالیت بشرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد: واردات وصادرات و خرید و فروش کاالى برقى الکترونیک ، ابزار دقیق انجام پروژه هاى صنعتى برقى و ساختمانى میباشد. ارائه خدمات مهندسى، تولید، توزیع، خرید و فروش، واردات و صادرات کاالهاى صنعتى و غیر صنعتى از 
جمله برق، الکترونیک، شیمیایى، مکانیک، هیدرولیک، کشاورزى، متالورژى، معدنى، ساختمانى، اکتشاف، استخراج و تولید مواد و سنگهاى معدنى (باستثناى استخراج، اکتشاف و بهره بردارى از نفت، گاز و پتروشیمى)، فرآیند، ساحل و فراساحل و کشتى سازى - ارائه خدمات و سرمایه گذارى در زمینه مهندسى صنعتى 
و عمومى در پروژه هاى صنعتى، عمرانى و تجارى و صنایع نفت و گاز و پتروشیمى و همچنین صنایع مرتبط با فوالد سازى، آلومینیوم و مس شامل: مدیریت، مطالعات اولیه طرح و بررسى، تحلیل و بهینه سازى سیستم ها و کنترل پروژه، امکان سنجى (مطالعات توجیهى فنى - اقتصادى)، طراحى مفهومى، پایه و تفصیلى، 
طراحى و انجام محاسبات و تهیه نقشه هاى اجرایى، ساخت و انجام امور نظارت و بازرسى فنى، نصب و راه اندازى، نظارت عالیه و کارگاهى، ارائه خدمات مهندسى و تامین تجهیزات در دوران بهره بردارى و بهینه سازى در خطوط تولید - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى بین المللى و داخل کشور - انجام 
فعالیت هاى بازرگانى مجاز - تامین و حفظ بخش هاى مهندسى نظیر پروســس، کنترل و ابزار دقیق، سیویل، پایپینگ، تاسیسات مکانیکى و برقى، تاسیسات زیربنائى و لوله کشى خدمات مهندسى و مشــاوره جهت انجام فعالیت هاى تخصصى در صنایع و ارائه خدمات: طراحى، ساخت و تامین تجهیزات و قطعات 
کارخانجات و پروژه هاى صنایع فلزات اساسى، کانى هاى غیرفلزى، گندله سازى، احیاء مستقیم، ریخته گرى، صنایع نفت و گاز و پتروشیمى(باستثناى استخراج، اکتشاف و بهره بردارى از نفت، گاز و پتروشیمى)، صنایع ساحل و فراساحل، کشتى سازى و کارخانجات سبک و سنگین صنعتى و صنایع مختلف شامل: تهیه 
و تدوین استانداردهاى مورد نیاز بخش هاى مختلف صنعت و بهبود کیفیت محصوالت و انطباق آنها با استانداردهاى معتبر - تجهیزات فرایندى و کانه آرایى شامل انواع سنگ شکن، آسیاب، فلوتاسیون، سیکلون، تیکنر، سرندها، هیدروسیکلونها، فیلترینگ، میزهاى ویبره، کالسیفایر به همراه پروژه هاى آزمایشگاهى 
تجهیزات خطوط فوالد سازى و نورد شامل کوره هاى ذوب و پیشگرم، ریخته گرى، گاز زدایى، پاتیل، نورد تجهیزات فیلتراسیون بگ فیلتر و بگ هوس، الکتروفیلتر ها، فیلتر هیبریدى، اسکراپر، غبار گیرها تجهیزات جابجایى مواد شامل انواع جرثقیل، کانوایر، فیدر، ماشین آالت انباشت و برداشت، گراب، مکنده ها و شیپ 
لودرها تجهیزات توربین، فن، پمپ، کمپرسور و قطعات مجموعه هاى وابسته. انواع مخازن تحت فشار و سایر صنایع مرتبط. سازه هاى فلزى صنعتى و عمومى سنگین نیروگاه ها، صنایع نفت، گاز و پتروشیمى (باستثناى استخراج، اکتشاف و بهره بردارى از نفت، گاز و پتروشیمى) و همچنین سازه هاى فلزى صنعتى و 
ساختمانى تجهیزات و سیستمهاى الکتریکى فشار ضعیف و متوسط، تابلو هاى کنترل و پروسس و مانیتورینگ، سیستم ارتینگ و الیتینگ صنعتى، کابل و کابل کشى سیستم هاى حرارتى و برودتى شامل انواع چیلرهاى تراکمى و جذبى، برج هاى خنک کننده و انواع دیگ هاى بخار، هوا، لوله کشى، عایق کارى سیستم 
هاى هیدرولیک، پنوماتیک و فیلتراسیون بهمراه ادوات و اتصاالت مربوطه - استفاده از تکنولوژى جهت حفاظت محیط زیست و کاهش آلودگیهاى صنعتى - انجام فعالیت هاى اکتشاف، استخراجى، بهره بردارى از معادن(باستثناى استخراج، اکتشاف و بهره بردارى از نفت، گاز و پتروشیمى)، همچنین کانه آرائى، تغلیظ، 
کلسیناسیون و فراوانى مواد معدنى با کسب مجوز از مراجع ذیصالح - عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى - گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها - اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - اخذ نمایندگى 
مجاز از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها - مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح سرمایه شرکت مبلغ 1.000.000.000 ریال منقسم به تعداد 10.000.000 سهم 100 ریالى با نام که تماماً پرداخت 
شده میباشد. مرکز اصلى شرکت : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سفلى ، کوچه (برنج کوبى عالى) ، بلوار ارغوانیه ، پالك 0 ، ساختمان محمد رسول اله ، طبقه دوم ، واحد 12 کدپستى 8159889674 مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1299685)

آگهى تغییرات
شرکت استیل تانکر سهامى خاص به شماره ثبت 9549 و شناسه ملى 10260306350 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقاى مجید هاشمى درچه عابدى به شماره ملى 1291071660 و خانم فاطمه محمدى هویه به شماره 
ملى 1111117144 و خانم شیرین مصلى نژاد به شماره ملى 2280959542 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند 
.آقاى سید محسن اخبارى درچه به شماره ملى 1130424790 به سمت بازرس اصلى و آقاى رضا رضازاده مبارکه به شماره ملى 5410044411 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1299681)

فقدان مدارك
برگ سبز و سندکمپانى خودرو سوارى وانت مزدا تیپ 1600 مدل 1370 بنزینى به شماره 
موتور 199085 و شماره شاسى 70609531 به شماره پالك 13 - 446 د 33 متعلق به 
محمد داداش زاده قولقاسم به شماره ملى 1379774411 فرزند عین اله مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تاسیس
شرکت سهامى خاص تجارت خالق نوپا درتاریخ 1400/11/10 به شماره ثبت 70022 به شناسه ملى 14010742759 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید، فرآورى، بسته بندى، پخش، خرید، فروش، صادرات و واردات و مشارکت در 
تولید کلیه مواد و محصوالت غذایى و نوشیدنى هاى مجاز – ایجاد سوپر مارکت، هایپر مارکت و فروشگاه هاى زنجیره اى – تامین نیروى متخصص در امر فروش 
و نگهدارى مواد و محصوالت غذایى – خرده فروشى و عمده فروشى کلیه محصوالت غذایى و نوشیدنى هاى مجاز – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى 
– برگزارى و شرکت در نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور (بجز فرهنگى هنرى) – شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – اخذ وام وتسهیالت از بانکها و موسسات دولتى و خصوصى 
صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رزمندگان ، کوچه پیروزى ، بن بست نوید 
، پالك 22 ، طبقه همکف کدپستى 8139866381 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 14009524430 مورخ 1400/10/13 نزد بانک سامان شعبه 
خانه اصفهان با کد 9524 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم نیلوفر اورنگى به شماره ملى 1272326373 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى سجاد نورى کوهانى به شماره ملى 1272538761 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مصطفى نورى کوهانى به شماره ملى 1285128141 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد جواد نورى به شماره ملى 1272373975 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال آقاى محمد حسن نریمانى زمان آبادى به شماره ملى 1272590887 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1299659)

«دریافت تسهیالت ازدواج از بانک ها، براى 
زوج هایى که چندسالى از عقدشان گذشته و 

هنوز وام ازدواج نگرفته اند!»
این تبلیغى است که این روزها در فضاهاى 
مجازى به چشــم مى خورد. به این ترتیب 
زوج ها طــالق صورى مى گیرنــد و پس از 
ثبت طالق، محضرخانه دوبــاره براى آنها 
عقد رســمى، جارى مى کند. سپس تاریخ 
عقد جدید توسط محضرخانه به بانک اعالم 
مى شــود و متقاضى مى تواند وام خود را از 

بانک دریافت کند. 
در این آشفته بازار اقتصادى عده اى به نواى 
رسیدن به این وام از دست رفته سر و دست 
مى شکنند و برخى هم از اول به شکل صورى 
ازدواج مى کنند! ازدواج هایــى که با دادن 
آگهى در فضاى مجازى شــکل جدیدى به 
خود گرفته است و حاال با ازدواج هایى روبه رو 
هستیم که بیش از یک پیوند زناشویى به یک 
نوع معامله شبیه است! مسئله اى که اولین بار 
محمد مهدى تندگویان، معاون امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان دولــت دوازدهم 
آن را مطرح کرد و اعالم کرد: «بســیارى از 
متقاضیان وام ازدواج کــه در حال حاضر به 
بانک مراجعه مى کنند درخواســت رقم وام 
کمترى دارند چرا که قادر به پرداخت اقساط و 
باز پرداخت وام نیستند. در حال حاضر اقساط 

مربوط به وام 100 میلیونــى ازدواج تا یک 
میلیون تومان مى رسد که جوانان باید بتوانند 
از پس این اقساط بر بیایند، افزایش وام ازدواج 
بیش از این مقدار منجر به مشکالتى نظیر 
ازدواج صورى یا کودك همســرى به دلیل 
مشکالت اقتصادى و فرهنگى خواهد شد.»

این در حالى است که شــرایط بد اقتصادى 
باعث شده بانک ها زیر بار مشکالت نتوانند 
از پس دادن وام برآیند و وام گیرندگان هم با 
بازپرداخت وام و همچنین نبود ضامن براى 
گرفتن وامشان روبه رو هستند. در این میان 
قانون تسهیل ازدواج هم با نواقصى که دارد 
نتوانسته آنطور که باید و شاید از پس افزایش 

ازدواج و تشکیل خانواده برآید.
از سوى دیگر نبود شــغل مناسب و اشتغال 
پایدار براى جوانــان، اجاره بهــاى زیاد و 
مشــکالت مالى عدیده در زمینه تشــکیل 
نهاد خانواده باعث شده جوانان کمتر روى به 
ازدواج بیاورند و در این میان است که کسانى 

راه داللى و ازدواج صورى را یاد گرفته اند.
به گفته معاون ســابق امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانــان، ایــن قانون بایــد حتمًا 
بازنگرى شود چرا که موضوعات آن بسیار 
کلى است و مشخص نیست که کدام نهاد و 
بخشى از دولت مسئول اجراى قانون هستند. 
از طرفى عدم تشکیل صندوق ذخیره اى که 
قرار بود توســط آن موضوعــات مربوط به 

تســهیل ازدواج جوانان عملیاتى شود عدم 
اجراى قانون مذکور را رقم زده است.

اگــر به آمارهــا هم نقبــى بزنیــم متوجه 
مى شــویم که افزایش یا کاهش وام ازدواج 
نمى تواند به تحکیم نهاد خانــواده و پایدار 
شدن ازدواج ها کمک کند. بر همین اساس 
آمارها نشــان مى دهد که به ازاى هر ســه 
ازدواج یک طالق در کشور اتفاق مى افتد و 
با وجود اینکه میزان وام ازدواج در ســال 98 
نسبت به ســال قبل افزایش داشته است اما 

شاهد تغییرى در روند ثبت ازدواج نبوده ایم.
حاال اگر این ازدواج هــا بخاطر وام هم بوده 
باشد چه بسا مشکالت جدى ترى به وجود 
مى آورد، چرا که اگر ازدواج صورى از ســر 
فرصت طلبى باشــد یا ناچارى، پدیده اى به 
معناى دور زدن قوانین بــه وجود مى آید و 
بر سنگینى مشکالت اجتماعى و اقتصادى 

جامعه مى افزاید.
اکبر فتح اللهى، وکیل پایه یک دادگسترى 
و عضو کمیســیون وکالت هاى تسخیرى 
کانون وکال به این سئواالت پاسخ مى دهد. 
او مى گوید: «زمانى سوء اســتفاده از قوانین 
صورت مى گیرد که فضاى قانونى کشورها 
همیشه یک قدم عقب تر از فضاى عرفى و 
نیازهاى روز جامعه باشــد. اولین بار مبحث 
سوء استفاده از قوانین با عنوان تقلب نسبت به 
قانون در جهان مطرح شد که افراد به ظاهر 

اقدامات قانونى انجام مى دادند، اما در باطن 
منافع نامشروعى را کسب مى کردند. به طور 
مثال، در کشور ایتالیا در گذشته حق طالق 
وجود نداشت و اتباع و افراد براى اینکه بتوانند 
از حق طالق اســتفاده کنند، تغییر تابعیت 
مى دادند و پس از تغییر تابعیت از صالحیت 
کشور خود خارج مى شــدند و این امر باعث 

مى شد که زوجین بتوانند از هم جدا شوند.»
فتح اللهى مى گوید: «مبحث سوء اســتفاده 
از قوانین یا تقلب نســبت به قانون در ایران 
بیشتر سابقه و زمینه اقتصادى دارد، هرچند به 
اعتقاد بنده سابقه و زمینه اجتماعى نیز دارد. 
اما ایجاد فضاى اقتصاد حاد در جامعه سبب 
شده که سوء استفاده یا تقلب نسبت به قانون 
در  خصوص برخى از قوانینى که شفافسازى 
درباره آنها صــورت نگرفته یا آنها منطبق با 
فضاى روز نیستند، بیشتر شود. به طور مثال، 
یکى از مصادیق سوء اســتفاده از قانون در 
کشور مبحث طالق هاى صورى بود که در 
خصوص فرزندان اناث براى دریافت حقوق 

پدر رقم مى خورد یا طالق هاى صورى که 
براى دریافت معافیت پسر از خدمت سربازى 
اتفاق مى افتاد. در نهایت این امر باعث شده 
بود که ســازمان تأمین اجتماعى یا بیمه ها 
با مشکل پرداخت مستمرى مواجه شوند و 
مستمرى بگیران اناث تا 6 هزار نفر افزایش 
پیدا کنند و با هزینه اى نزدیک به 50 میلیارد 

تومان در آن سال ها مواجه شوند.»
در همین رابطه امیر محمود حریرچى، جامعه 
شناس و آسیب شناس اجتماعى هم مى گوید: 
«همه چیز در کشــور ما در حــال مجازى 
شدن اســت و این روزها مى بینیم که حتى 
خواستگارى ها و ازدواج ها هم رنگ مجازى 
و صورى به خود گرفته است اما در رابطه با 
این آگهى ها باید بگویم که مســلمًا دالیل 
پشت پرده اى براى آن وجود دارد، از آنجایى 
که این نوع آگهى هــا مربوط به دخترانى در 
شهرستان اســت و از طرف دیگر مى دانیم 
که بعد ســنتى همچنان در شهرستان ها به 
شدت پررنگ است ممکن است این اشخاص 

ازدواج صورى را دستاویزى براى رسیدن به 
آزادى مى دانند و فکــر مى کنند که با یک 
ازدواج صورى و جدایى بعد از آن مى توانند 
به هر چه امروز آرزوى آن را دارند برســند! 
مثًال یکى از مواردى که جوانان امروز به آن 
فکر مى کنند و خانواده ها معموًال زیر بار آن 
نمى روند مهاجرت است و ممکن است این 
اشخاص فکر کنند که با کسب آزادى بعد از 
جدایى مى توانند به راحتى مهاجرت کنند یا 
جدا از خانواده به تنهایــى زندگى کنند و از 
این دست موارد. از طرف دیگر ممکن است 
اشــخاص آگهى دهنده به فکر منفعت هاى 
مالى پنهــان شــده در ازدواج هاى صورى 
باشند، مخصوصًا حاال که در نابسامانى هاى 
اقتصادى قرار داریم ممکن است این کارها 
براى دریافــت وام ازدواج یا امتیازاتى از این 
دست مطرح شود، به نظر من وزارت ورزش 
و جوانان باید به این موضوع ورود پیدا کرده و 
ریشه هاى آسیب شناسى آن را مورد بررسى 

قرار دهد.»

وام هایى که به تسهیل ازدواج ختم نمى شود

سور ازدواج صورى
 با وام ازدواج

03 بازآفرینى زنجیره 
کاهش آسیب ها

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى لرستان بر 
استفاده و توجه به ظرفیت هاى حوزه کاهش آسیب هاى 
اجتماعى تاکید کرد. بهرام ســتارى دستنایى تاکید کرد: 
زنجیره هماهنگ دســتگاه هاى اجرایى در حوزه کاهش 
آســیب هاى اجتماعى باید بازآفرینى شود. وى افزود: در 
این راستا باید همه ظرفیت  هاى مغفولى که در این گردونه 
مورد بهره بردارى قرار نگرفته اند اســتفاده و مورد توجه 

معاون اشــتغال وزارت کار گفت: برآورد ما از اتباع قرار گیرند.
خارجى که در ایران مشــغول به کار هســتند یک 

میلیون و 300 هزار نفر اســت که 300 هزار نفر آنها 
پروانه کار دارند.

کریمى بیرانونــد گفت: یک میلیــون تبعه خارجى 
که در ایران کار مى کنند مجــوز قانونى ندارند و در 
6 ماهه اخیر 20 هزار نفر اتباع غیر مجاز را شناسایى 
کرده ایم و اگر تصمیمى در سطح دولت گرفته شود 

بازرسى هاى دقیق و بیشترى انجام خواهد شد.
به گفته معاون توسعه اشــتغال و کارآفرینى وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى، در بسیارى از رسته هایى 
که اتباع مشغول به کار هســتند نیروى کار ایرانى 
فعالیت نمى کند و اگر اتباع نباشــند کســب و کار 

کارفرما ها در آن رسته شغلى آسیب مى بیند.

طبق اعالم وزارت کار و بر اساس بند ج ماده 11 قانون 
تنظیم بخشــى از درآمد هاى دولت، هر کارفرمایى 
که از نیروى کار خارجى غیرمجاز اســتفاده و یا در 
مشاغلى به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام 
کند، به 5 برابر حداقل دستمزد براى هر روز اشتغال 

جریمه مى شود.

 با توجه به مصوبه شــوراى عالــى کار که حداقل 
دستمزد روزانه امســال را 139 هزار تومان تعیین 
کرده اســت، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر 
مجاز اتبــاع خارجى بــه میزان پنــج برابر حداقل 
دســتمزد روزانه یعنــى معادل 696 هــزار تومان

 خواهد بود.

چند هزار تبعه خارجى 
در ایران کار مى کنند؟

دریاقدرتى پور



 به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن نصیحت پذیر، حاللش را حالل و 
حرامش را حرام بشمار و حقى را که در زندگى گذشتگان بود تصدیق 
کن و از حوادث گذشــته تاریخ، براى آینده عبرت گیر که حوادث 
روزگار با یکدیگر همانند بوده و پایان دنیا به آغازش مى پیوندد و 

موال على (ع)همه آن رفتنى است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاىروز دهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم اْجعلنى فیــِه من الُمتوّکلین علیــَک واْجعلنى فیِه من الفائِزیــَن لََدْیَک 

واْجعلنى فیِه من الُمَقّربیَن الیَک بإْحسانَِک یاغایَه الّطالِبین.
خدایا! قرار بده مرا در این روز از متوکالن به درگاهت و مقرر کن در آن 
از کامروایان حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت، 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاى نهایت همت جویندگان.

در گردهمایى پنج هزار نفره فعاالن اقتصادى 
و اعضاى اتاق بازرگانى اصفهان از 179 فرد، 
ســازمان و تشکل ســرآمد حوزه مسئولیت 

اجتماعى استان تقدیر شد.
به گزارش روابــط عمومى اتــاق بازرگانى 
اصفهان، ناصر چاوشى مشــاور کمیسیون 
مسئولیت هاى اجتماعى اتاق بازرگانى اصفهان 
در این مراسم ضمن تاکید بر اینکه آموزه هاى 
دینى و مذهبى ما یکى از شــروط مسلمانى 
را توجه به مردم و مــردم یارى مى داند اظهار 
داشت: این در حالى است که نظریه هاى علمى 
و تجارب عملى بنگاه هــا و فعاالن اقتصادى 
موفق در ســطح جهان نیز تاکید مى کند که 
الزمه موفقیت در کسب و کار ایفاى مسئولیت 
اجتماعى و توجه به اکو سیستم محل فعالیت 
صاحبان کســب و کارمى باشــد.  وى وجود 
هزاران خیریه و قرض الحسنه در اصفهان را 
بیانگر نهادینه شــدن فرهنگ نیکوکارى در 

استان اصفهان دانست.
مشاور کمیسیون مســئولیت اجتماعى 
اتاق بازرگانى اصفهان بــا بیان اینکه در 
دوره نهم اتاق بازرگانــى اصفهان که با 
شعار اتاق هاى نسل سوم آغاز به کار کرد 
همواره از حاج حســین کازرونى موسس 
این اتاق به عنوان فردى که نوع دوستى و 
مردم یارى در او تجلى یافته بود یاد شده 
است، افزود: در دوره مقابله با همه گیرى 

بیمــارى کرونا اتــاق بازرگانى اصفهان 
جزو اولین دستگاه هایى بود که به کمک 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان شتافت 
و کمیته مشــترك مقابله با کرونا با این 
دانشــگاه را تشــکیل داد. در این کمیته 
کمک هاى بالعوض و 640 میلیارد ریال 
تســهیالت قرض الحســنه با همراهى 
بانک هاى استان  به کادر درمان اعطا شد.

وى ادامه داد: توسعه و تجهیز بیمارستان ها و 
مراکز درمانى، تهیه دستگاه ونتیالتور، پالس 
اکســیمتر، بایپپ، کپسول اکســیژن و 200 
دستگاه رایانه براى مقابله با کرونا به دانشگاه 

علوم پزشکى از جمله این اقدامات بوده است.
چاوشى گفت:اعطاى تسهیالت قرض الحسنه 
به بیمارســتان ها و کمک به تجهیز و توسعه 
بیمارستان هاى الزهرا(س)، عسگریه، کاشانى 
و بیمارستان شهرستان فریدونشهر از جمله 
تأمین تخت هاى آى ســى یو در بیمارستان 
کاشــانى از دیگر اقدامــات پارلمان بخش 
خصوصــى اصفهــان در دوران همه گیرى 

ویروس کرونا بود.
وى تصریح کرد: انجام واکسیناسیون عمومى، 
تجهیز مراکز تجمیعى واکسیناسیون و تأمین 
30 هزار دوز واکسن و واکسینه نمودن اعضا و 

پرســنل فعالین اقتصادى در این دوره انجام 
گرفت. تأمین و توزیع 150 هزار بسته معیشتى 
از اســفند 98، حمایت از خانواده هاى نیازمند 
و آســیب دیده از کرونا با مشــارکت فعاالن 
اقتصــادى و توزیع هدفمنــد و فراگیر اقالم 
حمایتى از طریــق راه اندازى ســامانه مهر 
کریمانــه و ثبت 183 هزار خانــواده نیازمند 

استان در این سامانه انجام گرفت.
مشاور کمیسیون مســئولیت هاى اجتماعى 
اتاق بازرگانى اصفهان اضافه کرد: همچنین 
در راستاى ترویج اهمیت ایفاى نقش در حوزه 
مسئولیت اجتماعى جشــنواره اى در راستاى 

تجلیل از برگزیدگان و ســرآمدان این حوزه 
طراحى شــد که از این افراد با حضور مقامات 

استانى تقدیر خواهد شد. 
درپایان این گردهمایى چند هــزار نفره که 
با حضور مسئوالن ارشد اســتان برگزار شد، 
از 64اثر ارسال شــده به جشنواره مسئولیت 
اجتماعى پــس از داورى، از 5 اثــر برگزیده 
حوزه سازمانى، 3 اثر برگزیده حوزه تشکلى و 
3 اثر حوزه فردى تقدیر شد. همچنین از 115 
شخص، سازمان و تشکلى که در دوران پاندمى 
کرونا در راستاى مسئولیت اجتماعى خود یارى 

رسان مردم بوده اند تقدیر به عمل آمد.

در گردهمایى بزرگ فعاالن اقتصادى و اعضاى اتاق بازرگانى اصفهان صورت گرفت

تقدیر از سرآمدان حوزه 
مسئولیت اجتماعى استان

مدیر سامانه 1522 آبفاى استان اصفهان از اضافه 
شــدن درگاه نظرســنجى اینترنتى به این سامانه 

تلفنى خبر داد.
روح ا... ســعیدى گفت: تاکنون مشترکین از طریق 
تماس تلفنى با ســامانه 1522 و فشــردن کلید 7  
مى توانستند میزان رضایت خود را از دریافت خدمات 
غیر حضورى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اعالم کنند اما از این پس مــردم پس از دریافت هر 

کدام از خدمــات  23 گانه آبفا مــى توانند از طریق 
 www.abfa.kamrad.ir/r/ulhzwmz  نشــانى
در نظرســنجى از کاربران خدمات الکترونیک دفتر 

سامانه خدمات غیر حضورى  1522 شرکت کنند.
وى افزود: نشانى نظر سنجى اینترنتى پس از دریافت 
هریک از خدمات غیرحضورى برروى تلفن همراه 
مشترك ارسال شده و دریافت کننده خدمات مى تواند 
از طریق آن وارد صفحه نظرسنجى شده و نظرات 
خود را در خصوص  مدت زمــان دریافت خدمات، 
میزان رضایت مندى از نحوه ارائه خدمات توسط میز 
خدمت الکترونیکى، میــزان رضایت  از کیفیت میز 
خدمت الکترونیک  و میزان تاثیر ارتباط با میز خدمت 

الکترونیکى در رفع مشکل اعالم کند.
مدیردفترسامانه خدمات غیرحضورى 1522 آبفاى 
اســتان اصفهان اعالم کرد: مشــترکین همچنین 
مى توانند با حضور در این نظر سنجى، پیشنهادهاى 
خود را در خصوص بهبود ارائه خدمات الکترونیکى 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ثبت کنند.

اضافه شدن درگاه نظرسنجى اینترنتى
 به سامانه 1522 آبفاى اصفهان

رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمى کاشان گفت: 
طى سال گذشته 1555 واحد در طرح ملى مسکن 
شهرهاى کاشان  و قمصر در دست ساخت مى باشد.

مصطفى رضا زاده بیان کرد:طى سال گذشته 255  
قطعه زمین  در طرح ملى مســکن در شــهرهاى 

اقمارى واگذار  شده است.
وى گفت: طى همین مدت 179 فقره تســهیالت 
ساخت مســکن در روســتاها براى هر واحد 100 

میلیون تومان پرداخت شده است.
رضا زاده ســاخت فعالیت هاى عمران روســتایى 

را یکــى از مهمترین و اصلى تریــن اقدامات بنیاد 
مســکن انقالب اســالمى  در امر عمران و آبادى 
روستاهاى کاشــان عنوان کرد و افزود: این اقدام با 
هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها و تأمین 
عادالنه امکانات و هدایــت فیزیکى جهت ارتقاى 
شرایط زیست محیطى و بهبود چشم انداز آتى نقاط 

روستایى در سراسر منطقه به انجام مى رسد.
 وى تصریح کرد: این فعالیت ها با اهداف سند چشم 
انداز توسعه 20 ساله کشور که به عنوان سند توسعه 

ملى محسوب مى گردد نیز هم راستا مى باشند.

ساخت 1555 واحد در طرح ملى مسکن شهرهاى 
کاشان و قمصر

طى مراسمى روز دوشنبه 22 فروردین، شعبه بانک رفاه کارگران در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان  افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

در این مراسم که با حضور  مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، مدیر شعب بانک 

رفاه کارگران اصفهان و جمعى از مدیران دو مجموعه برگزار گردید، برتوسـعه همکارى 
و تعامل بیش ازپیش تأکید شد.

قدیرى، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با ابراز خرسندى از همراهى شرکت 
با بانک هاى معتبر و خوشنام کشور گفت : بانک رفاه کارگران به عنوان بانک پیشتاز در 
زمینه حمایت از تولید ملى حضورى فعال دارد و امیدواریم با حضور این بانک در شرکت 
اقدامات جدید و بزرگى با همکارى این دو مجموعه انجام شــود و اثرات بزرگى را در 

اقتصاد کشور برجاى بگذارد.
بهمن آرمان، مدیر شعب بانک رفاه کارگران اصفهان نیز با بیان اینکه شرکت پاالیش 
نفت اصفهان از شــرکت هاى تولیدى موفق و برترکشوراست، افتتاح شعبه بانک رفاه 
کارگران را یکى از اقدامات مدیریت بانکدارى شرکتى این بانک دانست و آن را گامى در 

جهت ارائه سرویس ویژه به مشتریان خاص این بانک به شمار آورد.
وى افزود: افزایش رضایتمندى مشتریان در بخش هاى گوناگون با توجه به نوع فعالیت 
مشــتریان و نیازهاى آنها از جمله خدمات ویژه و هدفمند بانکدارى شرکتى بانک رفاه 

کارگران است.

معاون امور اجتماعى بهزیســتى استان اصفهان از ارائه 
بیش از دو هزار نفر خدمــات اورژانس اجتماعى در ایام 

نوروز 1401خبر داد.
عبدالرضا اسماعیلى با اشــاره به اینکه ارائه خدمات در 
اورژانس اجتماعى محدود به زمان و مکان نمى باشــد، 
اظهــار داشــت: 20 تیــم کارشناســى در حوزه هاى 
روانشناسى و مددکارى در راســتاى اجراى "طرح ملى 
نوروزى خدمات اورژانس اجتماعى" و با هدف آگاه سازى 
و اطالع رســانى در حوزه کاهش و مقابله با آسیب هاى 
اجتماعى، از 28اسفند 1400لغایت 13فروردین 1401به 

ارائه خدمت در نقاط مختلف استان پرداختند.
وى با اشاره به کالن شهر بودن و ویژگى توریستى استان 
اصفهان، از ایام نوروز به عنوان فرصتى مناســب جهت 
معرفى خدمات اورژانس اجتماعى به مردم و مسافرین 
یاد کرد و افزود: گردشــگرى چنانچه با برنامه ریزى و 
مدیریتى صحیح همراه باشد مى تواند منجر به کاهش 

آسیب هاى اجتماعى شود.
اسماعیلى در ادامه افزود: اســتان اصفهان به واسطه 
جذابیت هاى توریســتى و قرارگرفتــن در رتبه چهارم 
مهمان پذیرى در سال جدید، نیازمند برنامه ریزى ویژه 
در حوزه مدیریت و کاهش آسیب هاى اجتماعى است 
که در همین راستا با اســتقرار تیم هاى سیار اورژانس 
اجتماعى در مبادى ورودى و خروجى شــهرها، اماکن 
تفریحى و گشــت زنى در شــهرهاى مختلف استان 
توانستیم به معرفى خدمات اورژانس اجتماعى در ایام 

نوروز بپردازیم.
معاون امور اجتماعى بهزیستى اصفهان با اشاره به اینکه 
کنترل و کاهش آســیب هاى اجتماعى نیازمند توجه و 
وفاق حداکثرى مسئوالن و رســانه هاى جمعى است، 
اذعان داشت: پدیدارى آسیب هاى اجتماعى تک عاملى 
نیست بنابراین مقابله با آن نیازمند مداخله بیش از پیش 

بخش هاى مختلف جامعه است.

معاون امور اجتماعى بهزیستى اصفهان در پایان اظهار 
داشــت: خط 123 اورژانس اجتماعى آماده دریافت هر 
گونه گزارش مردمى در خصــوص اختالف خانوادگى 
حاد، کودك آزارى، همسرآزارى، سالمند آزارى و انجام 

مداخالت تخصصى در زمینه هاى فوق مى باشد.

افتتاح شعبه بانک رفاه کارگران در شرکت پاالیش نفت اصفهان

ارائه 2000 نفر خدمات اورژانس اجتماعى در ایام نوروز 

رئیس اداره مشــارکت هاى فرهنگى و اجتماعى سازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان از انتشار 
فراخوان حمایت از برنامه هاى قرآنى تشکل هاى مردمى 

و مساجد شهر اصفهان ویژه ماه مبارك رمضان خبر داد.
به گــزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، هادى سینایى اظهار داشــت: «آواى ملکوت» 
سیزدهمین فراخوان حمایت از برنامه هاى قرآنى تشکل هاى 
مردمى و مساجد شــهر اصفهان اســت که در حوزه هاى 
جلســات جزء خوانى، محافل انس با قرآن، تفسیر قرآن و 

مســابقات اذان و قرآن در رده هاى ســنى مختلف منتشر 
شده است. وى افزود: تشکل هاى مردمى و مساجد مناطق 
پانزده گانه شهر اصفهان مى توانند با ارسال مستندات خود 
از برگزارى برنامه در حوزه هاى مطرح شده در ماه مبارك 
رمضان 1401 براى اداره مشارکت هاى فرهنگى و اجتماعى 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى اصفهان، 

مشمول حمایت شهردارى شوند. 
وى ادامــه داد: متقاضیان فرصت دارند مســتندات خود 
را از طریــق فضاى مجازى واتســاپ به شــماره همراه 

09135578928 حداکثر تا 22 اردیبهشــت ماه ارســال 
کنند و نیازى به مراجعه حضورى نیست. الزم به ذکر است 
به تشکل هاى مردمى و مساجدى که محافل انس با قرآن 
را در فضاهاى شهرى با گستره مخاطب باال برگزار کنند از 

حمایت ویژه اى برخوردار خواهند شد.
وى افزود: اشخاص به صورت انفرادى مجاز به شرکت در این 
فراخوان نیستند و صرفاً تشکل هاى مردمى و فرهنگى که از 
ارگان هاى ذى ربط داراى مجوزهاى الزم هستند، مى توانند 

در آن شرکت کنند.

حمایت «آواى ملکوت» از برنامه هاى قرآنى در اصفهان 

فراخوان مناقصه عمومى 
شرکت آب  و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
 www.setadiran.ir:بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.   

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 

1401/01/22  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / 

پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

 شماره فراخوان سامانهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
ستاد و شماره مناقصه

12 ماه
 اجراي کلکتور فاضالب

 محسن آباد (1) منطقه برخوار
 (یک مرحله اى با ارزیابى

فشرده )
62,593,737,9483,130,000,0002001001434000008

401-1-42

12 ماه
 اجراي کلکتور فاضالب

 حبیب آباد (1) منطقه برخوار  (یک
مرحله اى با ارزیابى فشرده )

48,752,881,7142,440,000,0002001001434000009
401-1-43

 12 ماه
 اجراي کلکتور فاضالب سین

 منطقه برخوار  (یک مرحله اى با
 ارزیابى فشرده )

39,848,467,6782,000,000,0002001001434000010
401-1-44

6 ماه
 ایجاد و توسعه شبکه فاضالب
 شهر گرگاب 2  (یک مرحله اى

با ارزیابى فشرده )
41,879,843,3832,100,000,0002001001434000011

401-1-45

تاریخروزساعتعنوان
1401/01/25پنج شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/02/05دو شنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/02/06سه شنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/01/23


