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ناباورى، رنگ شهرها را «سیاه» مى کندانتقاد مقتدایى از کمبود انسولین در اصفهان«اول شخص مفرد» از اصفهان به تهران رفتمعروف ترین خانه ارواح بازسازى مى شود چشم سرخابى ها به سپاهان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مشاوره پیش از ازدواج 
براى پیشگیرى

 از طالق الزم است

بخشى از خیابان حکیم نظامى هم فرو ریخت
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طعم شیرین 
دردسر در معابر 

اصفهان

معاون قضایى رییس کل دادگاه هاى عمومى و 
انقالب شهرستان اصفهان گفت: مشاوره پیش از 
ازدواج براى پیشگیرى از طالق الزم است. محمد 
شفیع زاده افزود: ضعف شناختى بین دختر و پسر 

هنگام ازدواج یکى از عوامل مهم در وقوع ...

 اردیبهشت و خرداد اصفهان همیشه طعم توت 
دارد. طعم شــیرین دردسرهایى که سال هاست 
میهمان اصفهان و پیاده روهایش شده است. از 
لکه هاى تیره گرفته تا لغزندگى و چهره زشــتى 
که نزدیک دو ماه دست از سر معابر و خیابان هاى 

شهر برنمى دارد. 
در گذشــته درختان توت براى خود ارج و قربى 
داشتند. درختانى که به واسطه سازگارى با اقلیم 
اصفهان در هر کوچه و برزنى کاشته مى شدند اما 
با توســعه اصفهان، این درختان بى توقع که در 

گذشته حتى از ...

دورنماى تیره آموزش در اصفهاندورنماى تیره آموزش در اصفهان
انتقاد از تراکم زیاد دانش آموز تا کمبود معلم و فرو نشست مدارس در حضور وزیر آموزش و پرورشانتقاد از تراکم زیاد دانش آموز تا کمبود معلم و فرو نشست مدارس در حضور وزیر آموزش و پرورش
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تنها چند روز بعد از فرو نشست زمین در خیابان هاى آمادگاه و آپادانا؛

یک بام و دو هواى حدادى فر
کاپیتان با تجربه تیم فوتبال ذوب آهن باز هم از بازگشت انصراف داد.

قاســم حدادى فر بازیکن با ســابقه تیم فوتبال ذوب آهن که پیش 
از شــروع فصل بیســت و یکم لیگ برتر با تصمیم شخصى از جمع 
شاگردان مهدى تارتار جدا شد، پس از کش و قوس هاى زیاد مدتى 
پیش طى جلســه اى با حضور کرمى رئیس هیات مدیره، احســانى 

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و مهدى تارتار...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فصل توت در راه است

351پرونده 
کثیرالشاکى
 در اصفهان
 رسیدگى شد

ایجاد فضاى جدید کار اشتراکى براى شرکت هاى دانش بنیان
معاون شهردار اصفهان خبر داد؛
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گلر پرسپولیسگلر پرسپولیس
 به درب خروج باشگاه  به درب خروج باشگاه 

معاون وزارت صمت معاون وزارت صمت هدایت شد؟هدایت شد؟
پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛

قیمت نانقیمت نان
تغییرتغییر

مى کند؟مى کند؟
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سرپرست دانشگاهسرپرست دانشگاه
 پیام نور اصفهان: پیام نور اصفهان:

جامعه ما جامعه ما 
معنویت معنویت 

برخاسته از برخاسته از 
قرآن و عترت قرآن و عترت 

استاست
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نقشم در «نجال نقشم در «نجال 22» » 
کمى از دست رفت

سید مهرداد ضیایى:سید مهرداد ضیایى:

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

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

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

www.karkevand.ir :وب سایت
تلفاکس: 52383266

«آگهی مزایده» نوبت دوم چاپ دومچاپ دوم

محمود کفعمى- شهردار کرکوند
م.الف:1298464

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

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

تلفاکس: 03152383266

«آگهی مزایده» نوبت سوم چاپ دومچاپ دوم

محمود کفعمى- شهردار کرکوند
م.الف:1298499

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

مراجعه نمایند. 
شماره تماس شهردارى 03145754545

www.gorgab.ir :سایت شهردارى

آگهى مزایده عمومى چاپ دومچاپ دوم

روح اله شاه رجبیان -  شهردار گرگاب
م.الف:1298544
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رئیس پلیس راهنمایى ورانندگى استان اصفهان  با اشاره 
به نقش غیر قابل انکار بانوان و مادران در فرهنگ سازى 
جامعه همچنیــن توســعه فرهنگى و پیشــگیرى از 
آســیب هاى اجتماعى گفت: طرح بانوان فرهنگ یار 
ترافیک در قالب مسابقه اى با همین نام اجرا  و پوستر آن 
در بزرگترین رزمایش خدمات سفر و طرح ترافیکى نوروز 

1401 رو نمایى شد.
ســرهنگ محمدى افزود: از آنجایى که مادران نقش 

مهمى در خانواده بــر عهده دارند  این نهــاد مى تواند 
مناســب ترین جایــگاه امن بــراى تربیــت کودکان 
و نوجوانان که قشــر تأثیرپذیــر و تاثیرگــذار جامعه 
هستند باشــد. چرا که نقش بانوان در فرهنگ سازى و 
پیشبرد اهداف جامعه، توســعه فرهنگى و پیشگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى غیر قابل انکار است. الزم به ذکر 
است موضوعات  مسابقه در 4 بخش زیر برگزار مى شود:

1- پیشنهاداتى از طرف بانوان براى کاهش تصادفات 

درون شهرى و برون شهرى
 2- شــعرهاى کودکانه در خصوص آمــوزش عالئم 

راهنمایى و رانندگى به کودکان
 3- ساخت کلیپ توسط کودکان در خصوص محتواى 

آموزش و فرهنگ ترافیک(زیر یک دقیقه)
4- تهیه فیلم هاى مربوط به آموزش مادران به کودکان و 
نوجوانان در خصوص نکات ایمنى و آشنایى آنها با عالئم 

تابلوهاى راهنمایى و رانندگى 

مسابقه اى براى بانوان فرهنگ یار ترافیک 

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه معاون مالى پشتیبانى این مجموعه با مدیر کل 
پست بانک اصفهان و معاونین وى دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى در این جلسه که 
در ساختمان ستاد مخابرات برگزار شــد؛ ضمن خوش آمد گویى به حضار بر گسترش 
همکارى هاى دو مجموعه مخابرات و پست بانک در راستاى توسعه زیر ساخت هاى 

ارتباطى و مخابراتى تاکید کرد.
افشین کالنى مدیر شعب پست بانک اســتان نیز با بیان محورهاى پیشنهادى جهت 
همکارى دوجانبه، آمادگى مجموعه متبوع خود را براى مذاکرات کاربردى در راستاى 

هم افزایى جهت توسعه خدمات و سرویس هاى مخابراتى در سطح استان اعالم کرد.

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با مدیر پست بانک استان
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معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکــه هر تصمیمى در مورد نحــوه توزیع یارانه 
کاالهاى اساسى گرفته شود، از قبل اطالع رسانى مى شود، 
افزود: به طور یقین اعداد و ارقام گفته شده، مانند ماهانه 
پنج هزار و 500 تومان به ازاى هر نفر کذب و نادرست است 
و هیچ ابالغى در مورد تغییر قیمت یا ســهمیه اى شدن 
نان به نانوایى ها صادر نشده است.علیرضا شاه میرزایى با 
اشاره به افزایش هزینه هاى نانوایان مانند نیروى انسانى، 
اجاره و انرژى و درخواست هاى مکرر آنان براى افزایش 
قیمت نان، اظهارکرد: براساس قانون به هیچ وجه اجازه 
افزایش قیمت نان را نداریم. شاه میرزایى افزود: عباراتى 

نظیر کوپنى شدن، سهمیه بندى، کارت نان و امثال آن، 
عبارات درستى نیستند و معموًال براى تخریب یک طرح از 
این عناوین استفاده مى کنند. معاون وزارت صمت گفت: 
بدون آنکه هیچ کارت جدیدى الزم باشد و با استفاده از 
تمام کارت هاى بانکى موجود، مى تــوان در زمان خرید 
مصرف کننده، یارانه را تخصیص داد و تمام فروشگاه هاى 
عرضه کننده کاالى اساســى از جمله نانوایى ها به این 
سامانه متصل شوند؛ بنابراین به طور یقین به صف هاى نان 
افزوده نخواهد شد و تنها نانوایى هایى که نان مرغوب ترى 
تولید مى کنند، همانند شــرایط فعلى ممکن است صف 

داشته باشند و مردم آزاد هستند از هرجا خرید کنند.

رئیس کل دادگسترى استان هرمزگان از معدوم سازى و 
امحاى بیش از 275 ُتن انواع کاالهاى غیر قابل مصرف 
و متروکه موجود در انبارهاى اموال تملیکى بندرعباس 

خبر داد.
مجتبى قهرمانى گفت: در راســتاى اجراى دستورات 
ریاست قوه قضاییه مبنى بر لزوم ساماندهى  به وضعیت 
انبارهاى اموال تملیکى، پس از بررسى هاى کارشناسى 
و تفکیک کاالهاى تاریخ مصرف گذشته، تقلبى، فاسد 
شده و غیر بهداشتى از ســایر اقالم موجود در انبارهاى 
اموال تملیکــى بندرعباس، بیــش از 275 تن کاالى 
غیرقابل مصرف متروکه شامل 11 کانتینر انواع نوشابه 

انرژى زا به همراه یک کانتینر آناناس و یک کانتینر پیاز 
آلوده به ارزش 109 میلیارد ریال معدوم شد.

وى در ادامه افزود: این اقالم تاریخ مصرف گذشته پس از 
بررسى هاى دقیق و انجام آزمایش هاى مختلف، جهت 
امحا در اختیار ســازمان اموال تملیکى قرار گرفت که 
سازمان مذکور نیز ضمن وصول دستورات و آراى مراجع 
قضایى مبنى بر معدوم سازى و همچنین اخذ تأییدیه از 
وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و سایر دستگاه هاى 
ذیربط مبنى بر عدم قابلیت مصرف این قبیل کاالها که 
براى سالمت جامعه مضر اســت، آنها را در فرآیند امحا 

قرار داد و از چرخه مصرف خارج کرد.

قیمت نان
 تغییر مى کند؟

275 ُتن انواع کاالهاى 
غیرقابل مصرف معدوم شد

واکنش رسمى
 به کلیپ جنجالى 

کلیپ جنجالــى قیچى کردن    برترین ها|
موى دانش آمــوزان در حیاط یک مدرســه با 
واکنش ســخنگوى وزارت آمــوزش و پرورش 
مواجه شد. سخنگوى وزارت آموزش و پرورش 
در صفحه شخصى خود نوشت: رفتار فرد خاطى با 
دانش آموزان عزیز «اعمال و رفتار خالف شئون 
ادارى یا شغلى است» که از طریق هیئت رسیدگى 
به تخلفات ادارى و تنبیهات موضوع ماده 9 قانون 

مذکور رسیدگى مى شود.

سعید رفت براى طال
سعید روستایى با «برادران    سینمادیلى|
لیال» به بخش مسابقه جشنواره کن راه یافت و 
براى نخل طال رقابت مى کند. این نخستین بار 
است که فیلمى از کارگردان جوان کشورمان در 
جشنواره کن در بخش مسابقه شرکت مى کند. 
در فیلم سینمایى «برادران لیال»  بازیگرانى چون 
نوید محمدزاده، ترانه علیدوســتى و... به ایفاى 

نقش پرداخته اند.

یغمایى مجوز نگرفت
   خبرانالین|کورش یغمایــى، اعالم کرد 
پس از شش ســال، به دلیل مجوز نگرفتن آلبوم 
تازه اش با نام «یاغى» در ایران، آن را در آمریکا 
پخش خواهد کــرد. این درحالى اســت که او از 
اندك خوانندگان دهه 50 است که پس از انقالب 
در ایران ماند و سه آلبوم هم منتشر کرد.کورش 

یغمایى پس از 17 سال، اجازه کار پیدا کرد. 

تأثیر گرانى روى دندان!
  روزنامه خراسان|گرانى درمان دندان 
باعث شده دیگر برخى به فکر درمان نباشند و به 
جاى آن قید دندان شان را بزنند. اما همین هزینه 
کشیدن دندان هم براى برخى ها گران است و به 
همین دلیل ادعا شده که در روستاها و مناطق کم 
برخوردار به جاى رفتن به دندانپزشــکى برخى 
دندان هایشان را به روش سنتى مى کشند. کاربرى 
نوشت: «براى عصب کشى و پر کردن یک دندون 
باید حداقل یک میلیون و 500هزار تومان پرداخت 

کنى که  به همین دلیل بکشیش راحت ترى.»

برنج از
 100 هزار تومان گذشت!

قیمــت انواع    روزنامه همشهرى|
برنج پرمصرف و مرغوب ایرانى در بســیارى از 
خرده فروشى هاى سطح شهر تهران از 100هزار 
تومان گذشت. در آستانه تعطیالت نوروز قیمت 
چند نوع از مرغوب ترین انواع برنج تولید داخل، 
قیمت هاى باالى 100هزار تومان را به ازاى هر 

کیلو ثبت کرده بود اما این روند عمومى نبود.

تغییر محل نمایشگاه کتاب
سى و ســومین نمایشگاه بین المللى    صبا|
کتاب تهران که قرار بود در مصالى امام خمینى(ره) 
برگزار شود، به شهرآفتاب رفت. در چند روز اخیر 
بحث مخالفت شوراى شهر تهران و پلیس بزرگ 
تهران با برگزارى سى و سومین نمایشگاه کتاب 

تهران در مصالى امام خمینى(ره) مطرح بود.

وابستگى روسیه
 به میگوى ایران

فخرالدین احمدى، مســئول حوزه    ایلنا|
آبزیان اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهى با اشاره 
به نیاز بازار روســیه به میگو و ماهى ســالمون 
گفت: تحریم ها علیه روسیه بازار این کشور را به 
محصوالت ما وابسته کرده است و به نظر مى رسد 
باید از این فرصت براى تصاحب بازار این کشور 

استفاده کنیم.

اتهام همدستى با مافیا 
تأسفبار است  

رئیــس مجمع    خبرگزارى صدا و سیما|
تشــخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخى اظهارات 
درباره نظر هیئت نظارت مجمع درباره مصوبه واردات 
خــودرو گفت: در ایــن بحث، به مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، هیئت عالى نظارت و برخى اشخاص 
جفا شــد. آیت ا... صادق آملى الریجانى افزود: اینکه 
بخاطر مخالفت بــا یک نظر، تعابیر نادرســتى مانند 
«شوراى نگهبان دوم» یا «مجلس سنا» درباره آن به 
کار برند، جاى تعجب و تأسف دارد. وى انتساب برخى 
اتهامات ناروا به اعضاى مجمع مبنى بر همدســتى 
با مافیاى خودرو یــا همکارى با واســطه ها به دلیل 
اظهارنظر کارشناسى و فنى در خصوص یک مصوبه را 

مذموم و تأسفبار خواند. 

شهروند ترکیه شدن
 سخت شد 

هیئت وزیــران ترکیه در جلســه    عصر ایران|
اخیر خــود تصویب کرد کــه از این پــس، اعطاى 
شهروندى به خارجى ها با سرمایه گذارى 400 هزار 
دالرى صورت گیــرد. پیش از ایــن، دولت ترکیه به 
خارجى هایى که ملک یا امالکى به ارزش 250 هزار 
دالر مى خریدند، شهروندى اعطا مى کرد. ایرانى ها، 
عراقى ها و روس ها، بیشترین خریداران ملک در ترکیه 

در سال هاى اخیر بوده اند. 

علف هرز تماشا نمى خواهد
  روزنامه جوان|  مافیا باید براى مدیر دولتى 
و انقالبى از پیش مرده فرض شود. اینکه گفته مى شود 
فقط در ستاد یکى از خودروسازان 20هزار نیروى مازاد از 
فک وفامیل مدیران دولتى جمع شده اند و خودروسازان 
مجبورند بــراى پرداخت حقوق بعضــاً نجومى اینها 
خودروى مرگ را هر روز گران کنند، با «بررسى» حل 
شدنى نیست. این علف هرز تماشا نمى خواهد، از ریشه 
و بن کندن مى خواهد. دولت ســیزدهم امید و انتظار 

ایجاد کرده است. نباید وقتش را تلف کند. 

بدهى خارجى ما چقدر است؟ 
  تسنیم|بانک جهانــى کل بدهى خارجى 80 
کشور ابَربدهکار جهان را 95772 میلیارد دالر اعالم 
کرده است که بدهى خارجى 5 میلیارد دالرى ایران در 
مقایسه با این رقم بسیار ناچیز و در حد صفر به حساب 
مى آید. روند بدهى خارجى ایران طى 10 سال گذشته 

نزولى بوده است. 

خبرخوان

ویالیى متروکه  با معمارى عجیب و غریب در روســتاى 
ُکُلمه کالردشت باالى یک تپه قرار دارد که روایت هاى 

مختلفى از ساخت آن نقل شده است.
این خانه ده ها نکته عجیب دارد از جمله اینکه هیچ قسمت 
این خانه با یکدیگر قرینه نیســتند، هیچکــدام از ده ها 
در و پنجره اى که در آن به کار رفته شــبیه هم نیستند، 
دیوار هاى آن نیز صاف نیست و وجود حفره اى بزرگ در 
طبقه همکف و قفس آهنى چند مترى در طبقه اول، این 

خانه را مرموزتر کرده است.
برخى  مى گویند: این خانه  یک شبه ساخته شده وگنج هاى 
زیادى در زمین هاى آن پنهان شــده بود و برخى ها نیز 
معتقدند این ویال در حال ســاخت بود کــه مورد توجه 
موجودات خیالى قرار گرفت و آنها نیز با اذیت و آزار مالک 

این خانه باعث فرارى دادن او شدند.
مرموز بودن این خانه سبب شد برخى آن را خانه ارواح  یا در 
گویش محلى «جن کولى» بنامند و همین عبارت در کنار 
معمارى عجیب و غریب آن باعث شد پاى گردشگران و 

ماجراجویان زیادى به خانه ارواح کالردشت باز شود.
مقدم یکى از اهالى منطقــه از راز این خانه عجیب پرده 
برمى دارد و مى گوید: این ویال یک شــبه ساخته نشد و 
سال ها قبل توسط یک فرد که عالقه مند به معمارى هاى 
عجیب و غریب بود ساخته شــده است، اما دستگاه هاى 
خدمات رســان به دلیل قرار گرفتن این ملک در عرصه 
طبیعى و کشاورزى با دادن انشعابات آب و برق و گاز به 
مالک آن مخالفت کردند و خانه به همان شکل نیمه ساز 
رها شده است. وجود یک قفس آهنى سه متر در 5 مترى 
در طبقه همکف نیز شــاید به دلیل قرار دادن ابزارآالت 
ساخت این ویال در آن و جلوگیرى از سرقت این تجهیزات 

در هنگام ساخت بوده باشد.
اما پیگیرى بیشتر خبرنگار «باشــگاه خبرنگاران جوان 

مازندران» از این ساختمان مرموز نشان مى دهد این ویال 
نه تنها یک شبه توسط موجودات خیالى ساخته نشده است 

بلکه مالک آن زنده است و قصد بازسازى آن را دارد.
منصورى، رئیس شوراى روستاى ُکُلمه مى گوید: این ویال 
در سال 1383 توسط یک جوان دانشجوى ساکن گرگان 
که به این سبک معمارى عالقه داشت و بر اساس طراحى 

خودش با مصالح معمولى ساخته شده است.

او مى گوید: این فرد بعد از ساخت ویال آن را به شخص 
دیگرى اهل مشــهد که ســاکن یکى از کشور هاى 
خارجى اســت فروخت و مالک جدید نیز مى خواهد 
این ویال را تکمیل کند. بــه گفته منصورى این ویال 
در زمینى به مســاحت 600 متر و در سه طبقه ساخته 
است و قرار بود به عنوان کافه سنتى هم از آن استفاده 
شود، اما به دلیل نداشتن مجوز هاى الزم اجازه تکمیل 

دریافت نکرد.
رئیس شوراى روستاى ُکُلمه در خصوص اینکه برخى ها 
مى گویند این ویال یک شبه ساخته شده است و شب ها 
صدا هاى عجیب و غریبى از آن شنیده مى شود نیز گفت: 
این ویال توســط کارگران و اســتادکاران همین روستا 
ســاخته شــده و حضور ارواح در این ویال بیشتر به طنز

 شبیه است.

داستان ویالیى متروکه در کالردشت که سال هاست باعث وحشت مردم شده است

معروف ترین خانه ارواح بازسازى مى شود

کارخانه الستیک ســازى کیان تایر که به 
نوعى بزرگ ترین تولیدکننده تایرهاى معدنى 
و دامپتراك کشور محسوب مى شد و تایرهاى 
خودروهاى نظامى و بــا اندازه هاى بزرگ و 
خاص نیز تولید مى کرد، به دلیل بالتکلیفى 
مالکیت کارخانه و مشکالت مالى و مواد اولیه، 
از چند روز پیش تعطیل و درب کارخانه روى 
کارگران بسته شده تا حدود 1200 خانواده با 

معضل بیکارى مواجه شوند.
کیان تایر که در منطقه چهاردانگه اســتان 
تهران واقع شــده، در دهــه 70 به بخش 
خصوصى واگذار شــد، اما همان زمان هم 
به نظر مى آمد که خریدار بــه طمع اراضى 
ارزشــمند این مجموعه -کــه در محدوده 

شهرى واقع شده بود- آن را در اختیار گرفته باشد.
 به دلیل عدم بازپرداخت بدهى تسهیالت بانکى از جمله به بانک سپه و بانک کشاورزى، این کارخانه از مالک خصوصى آن 
خلع ید شده بود و از چند سال پیش با مدیریت دولتى اداره مى شد و حتى شنیده شده که مالک خصوصى آن در بازداشت به 
سر مى برد.  ظرفیت اسمى این شرکت سالیانه 15 هزار ُتن است و تا همین بهمن ماه پارسال هرچند به صورت محدود، تولید 

مى کرد و فعال بود.

همزمان با برســرزبان افتادن طنازى هاى 
ســیروس میمنت در مجموعــه «جوکر» 
عکسى از او  در فضاى مجازى منتشر شده 
است که این هنرپیشه سینما و تلویزیون را 
در روز ثبت نام براى دوازدهمین انتخابات 
ریاســت جمهورى در وزارت کشور  نشان 

مى دهد.
میمنت آن زمان گفته بود: «پنج شش سال 
اســت بیکارم و ثبت نام کــردم. به میزان 
رأى آورى فکر نکردم چون مطمئنم تأیید 
صالحیت نمى شوم دوست داشتم حرکتى 

کنم تا ساکن نباشم.»
یک روزنامه نگار نوشت: اگرچه میمنت در 
آن انتخابات رد صالحیت شده بود اما به نظر 
مى رسد بخت با او  یار بوده است زیرا بعید است که در صورت تأیید و حتى ریاست جمهورى او، هم چهره اى محبوب 

شود و هم دیدن چهره  و مرور کارنامه اش مثل امروز، لبخند بر لبها بیاورد!

 محمدزمان گلدسته، شاعر آیینى و سراینده 
قطعــات  صادق آهنگــران بر اثر ســانحه 

تصادف درگذشت.
ابراهیم سنایى، شاعر، با تأیید این خبر گفت: 
«محمدزمان گلدســته، روز سه شــنبه 23 
فروردین با حاج صادق آهنگران قرار داشت 
اما به دیدار او نرفت. حــاج صادق هرچقدر 
با تلفن همراه او تماس مى گیرد، پاســخى 
دریافت نمى کند و براى همین با خانواده او 
تماس مى گیرد. خانواده مرحوم گلدسته هم 
به حاج صادق مى گویند که از او خبرى ندارند 
و به دنبال او مى گردند. در نهایت مشخص 
مى شود که محمدزمان گلدسته، دو روز پیش 
در جاده بین رودهن و بومهن تصادف کرده 

و ماشینش سوخته است.»
او افزود: «روز چهارشنبه، 24 فروردین ماه 1401 جسد او شناسایى شد. اما هنوز مشخص نیست که بر اثر تصادف از دنیا 

رفته است یا چون راه فرارى از ماشین نداشته، سوخته است.»
محمدزمان گلدسته در آخرین روز شهریورماه 1354 در شهرستان گرگان متولد شد.

به تازگى یکى از نجومى بگیران دولت    فارس|
قبل که پیش از این در گزارشى به دریافت حقوق هاى 
نجومى وى اعتراض شده بود، علیه خبرگزارى «فارس» 
در دادگاه شکایت کرده که میزان حقوق  اعالمى اش  در 

«فارس»، کمتر از رقم دریافتى وى مى باشد!
مردادماه سال گذشــته بود که خبرگزارى «فارس» با 
انتشار گزارشــى ، از حقوق هاى نجومى برخى مدیران 
وقت  دبیرخانه شــوراى عالــى مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادى پرده برداشت و اعالم شــد که حداقل 9 نفر 
از این مدیران، بیش از رقم ســقف حقــوق در قانون 
بودجه سال 1400 دریافتى داشــته اند و حتى دریافتى 
ســه نفر از افراد مذکور باالى 50 میلیــون تومان در

 ماه است.
در  گزارش مستند «فارس» قید شده است که سرپرست 
وقت مدیریت فناورى اطالعات دبیرخانه شوراى عالى 
مناطق آزاد حدود 54 میلیون تومان در خرداد  سال 1400 

خالص دریافتى داشته  است .
پس از انتشار این گزارش، وى در شکایتى از خبرگزارى 
«فارس»، مدعى نشــر اکاذیب، جعل اسناد و استفاده 
از اسناد جعلى شد و اعالم کرد انتشار این خبر موجب 

بدبینى به نظام مى شود. با بررسى هاى دادگاه مشخص 
شد، گزارش «فارس» در مورد فیش حقوقى نجومى 
54 میلیون تومانى سرپرســت وقت مدیریت فناورى 
اطالعات دبیرخانه شــوراى عالى مناطق آزاد دقیق 
بوده و نه تنها خبر «فارس» تأیید شــد، بلکه به اذعان 
بازپرس، ناخالص دریافتى شــاکى 60 میلیون تومان 
بوده اســت، یعنى 6 میلیون بیش از آنچه در خبر آمده 
بود. بازپرس شعبه 4 دادســراى فرهنگ و رسانه با بى 
مورد خواندن این شکایت در قرار صادره نوشته است: 
«شاید شاکى این اختالف مبلغ 60 میلیون ریالى را که 
در خبر منتشر شده کمتر اعالم گردیده است را مصداق 
افتراء، جعل، نشر اکاذیب و اســتفاده از سند مجعول 

دانسته است.»
وى پــس از این به قرار صادره از دادســراى رســانه 
اعتراض کرد، اما درنهایت قرار مذکور  در دادگاه کیفرى 
یک اســتان تهران نیز تأیید و اصالت خبر خبرگزارى 
«فارس» تأیید شــد؛ با این حال، ایــن نجومى بگیر 
 درکمال تعجب در دولت فعلــى نیز به عنوان مدیریت 
فناورى اطالعات دبیرخانه شــوراى عالى مناطق آزاد 

منصوب شده است.

مرگ دلخراش شاعر نوحه هاى صادق آهنگران 

نان 1200 خانواده آجر شد
بازیگر «جوکر» مى خواست رئیس جمهور شود!

چرا حقوقم را 6 میلیون کمتر اعالم کردید؟!
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تغییر ساعات کار ادارات
اسـتاندارى اصفهـان بـا صـدور اطالعیـه اى تغییـر 
سـاعات کار دستگاه هاى اجرایى اسـتان اصفهان در 
ماه مبارك رمضان را ابالغ کرد. اسـتاندارى اصفهان 
در اطالعیـه اى اعـالم کرد: مقرر شـد، سـاعات کار 
کلیـه دسـتگاه هاى ادارى و اجرایـى اسـتان از روز 
پنجشـنبه مورخه 25 فروردیـن  تا پایان مـاه مبارك 
رمضان سالجارى، از ساعت 8 تا 14:30 و در روزهاى 
پنجشنبه از 8 تا 13:30 محقق و اجرایى شود. در این 
اطالعیه آمده است: زمان شروع کار کلیه دستگاه هاى 
ادارى و اجرایى استان در روزهاى 19 و 23 ماه مبارك 

رمضان از ساعت  9  صبح اجرایى مى شود.

تصادف زنجیره اى 
سـاعت 00:40 بامـداد روز پنجشـنبه حادثه تصادف 
چندین خودرو از جمله دو خودروى سـوارى پراید، به 
مرکز اورژانس 115 اصفهان گزارش شد. این حادثه 
بعد از پـل خواجه عمیـد در اتوبان آقابابایـى رخ داد و 
بالفاصله سـه آمبوالنس 115 به محـل حادثه اعزام 
شد. در این حادثه پنج نفر شامل چهار مرد و یک زن، 
مصدوم و دو نفر از آن ها به بیمارستان امین و سه نفر 
به بیمارستان کاشـانى اصفهان براى انجام اقدامات 

درمانى بیشتر، منتقل شدند.

تمدید طرح ترخیص 
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اسـتان  اصفهان از 
تمدید طرح ترخیص وسایل نقلیه عیدانه پلیس تا عید 
فطر، خبر داد. سـرهنگ محمدرضـا محمدى اظهار 
کـرد: در طرح ترخیص وسـایل نقلیـه عیدانه پلیس، 
امـکان پرداخت اقسـاطى جرایم معوقـه بدون پیش 
پرداخت فراهم شـده اسـت و هزینه پارکینـگ نیز با 
تخفیف ویژه محاسبه مى شود. وى با بیان اینکه این 
طرح شامل خودروهایى نمى شود که با دستور قضائى، 
انتظامى یا به علت تصادف توقیف شده اند، خاطرنشان 
کرد: در صورتى که شهروندان قبض پارکینگ را گم 
کرده اند، متصـرف حین توقیـف هسـتند و به مالک 
دسترسـى ندارند یا فاقد بیمه نامـه و گواهینامه معتبر 
هستند، مى توانند با شـرایط خاصى وسیله نقلیه خود 

را تحویل بگیرند.

آبفا عقب نشینى کرد
به دنبـال دسـتور رئیـس جمهـور و تاکید ریاسـت 
دادگسترى استان اصفهان مبنى بر آزاد سازى حریم 
و بسـتر رودخانه زاینـده رود در شـهر باغبهادران و 
محل تاسیسـات آبرسـانى، آبفاى لنجـان اقدام به 
آزادسازى حریم و بستر رودخانه زاینده رود وانتقال 
تجهیزات و منصوبات کرد. این اقدام در هفته سوم 
فروردین ماه با توافق فنى و نظرکارشناسان شرکت 
آب منطقه اى مطابق خط بدنه توافق شده، صورت 

گرفت.

افتتاح نخستین مرکز اوتیسم
اولین مرکز تخصصى اوتیسـم در اصفهان به همت 
بنیاد نیکوکارى دسـتان مهربان و همزمان با سـفر 
وزیر آمـوزش و پـرورش بـه اصفهـان افتتاح شـد. 
این پروژه آموزشـى که با زیربناى 3 هـزار و 52 متر 
مربع، مسـاحت 1800 متر مربع در ناحیه 3 آموزش 
و پرورش اصفهان احداث شـده اسـت، شـامل 15 
کالس درس، 2 اتاق ادارى و معلم، 5 کارگاه و سالن 
اجتماعات، سـالن ورزشـى، آزمایشـگاه و کتابخانه 

است.

تعطیلى تنها جایگاه سوخت 
شهردار سمیرم قول داد تنها جایگاه سوخت سى ان جى 
در سمیرم که به دلیل خرابى یک ماهى تعطیل شده 
بزودى مجدد راه اندازى شود. این جایگاه در روز هاى 
پایانى سال 1400 تعطیل شـده و مشکالتى را براى 
اهالى این شـهر ایجـاد کرده اسـت. در حـال حاضر 
تاکسى ها  و سوارى هاى مسـافر کش به نزدیکترین 
جایگاه CNG شهر حنا در 35 کیلومترى شرق سمیرم 

مراجعه مى کنند.

خبر

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شهرى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه طرح 
"عدد شــود ســبد خیر اگر خدا خواهد" به منظور کمک 

نیابتى شــهروندان به نیازمندان اجرا شده است، گفت: 
بهره برداران فروشگاه هاى کوثر سبدهاى خرید برگزیده 
شده در قرعه کشى را به صورت حواله به نیازمندان تحویل 

مى دهند.
امیرحســین ماه آورپور اظهار کرد: بازارهاى روز کوثر در 
مناطق پانزده گانه شــهردارى در حال فعالیت هستند، 
ماه مبارك رمضان در راستاى مسئولیت اجتماعى خود، 

طرحى را با هدف کمک به نیازمندان اجرا مى کنند.

وى ادامه داد: این طرح ویژه که از پانزدهم شعبان آغاز شده 
و تا پانزدهم ماه مبارك رمضان ادامه خواهد داشت، با بیانى 
خالقانه «عدد شود سبد خیر اگر خدا خواهد» نام گرفته 
اســت و در قالب آن، در میان افرادى که از بازارهاى روز 
کوثر در هر نقطه از شهر خرید مى کنند، به صورت روزانه در 
هر بازار، قرعه کشى شده و هر سبدى که انتخاب مى شود 
به اندازه مبلغ کامل آن خرید، و به نیابت از شهروند خریدار، 

به نیازمندان حواله  خرید تقدیم مى شود.
ماه آورپور خاطرنشان کرد: برگزیده شدن در قرعه کشى 
طرح «عدد شود سبد خیر اگر خدا خواهد» هنگام دریافت 

فاکتور به شهروند اعالم مى شود.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
در ســال گذشــته بیش از 350 پرونده کثیرالشاکى با 
شکات بیش از 30 نفر رسیدگى شده است، گفت: یکى از 
برنامه هاى دادگسترى کل اصفهان در سال جارى تعیین 

تکلیف پرونده هاى نیمه تمام است.
حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفرى با بیان اینکه در 
سال گذشته 351 پرونده کثیرالشاکى با شکات بیش از 30 
نفر مورد رسیدگى قرار گرفته و مختومه شده است، اظهار 
کرد: یکى از برنامه هاى دادگسترى کل استان اصفهان 
در سال جارى به سرانجام رساندن بعضى از پرونده هایى 
است که به سال جارى موکول شده و برنامه ریزى الزم 

انجام شــده تا این پرونده هاى نیمه تمام حتماً با اولویت 
تعیین تکلیف نهایى شود.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهــان تأکید کرد: 
نام گذارى هر سال از سوى رهبر معظم انقالب در حقیقت 
براى ما یک نوع فرمان و تکلیف است و مجموعه قضایى 
استان در کنار مأموریت اصلى خود که رسیدگى قضایى 
اســت، حمایت از تولید و اشــتغال پایدار در چارچوب 

مشخص و قانونى را جزو تکالیف اصلى خود مى داند.
وى گفــت: کاهش جمعیــت کیفرى زنــدان از جمله 
سیاست هاى راهبردى قوه قضاییه است و در سال جدید 

نیز این سیاست با جدیت دنبال خواهد شد.

351پرونده کثیرالشاکى در 
اصفهان رسیدگى شد

کمک نیابتى شهروندان 
اصفهانى به نیازمندان 

تنها چند روز بعد از ریزش بخشى از خیابان آپادانا به دلیل 
قدمت شبکه فاضالب، روز پنجشنبه هم بخشى از خیابان 
حکیم نظامى فرو ریخت. بر اثر این حادثه، ساکنان خیابان 
حکیم نظامى، حدفاصل کوچه ســنگتراش ها تا خیابان 
حکیم نظامى، به مدت چند ساعت با مشکل در تامین آب 

مواجه شدند.
روز 8 فروردین هم بخشى از خیابان آمادگاه فرو ریخت که 
علت آن عملیات عمرانى سازمان قطار شهرى خوانده شد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: صبح 
روز پنجشــنبه خط 600 میلى مترى فاضالب در چهارراه 
حکیم نظامى در اثر پوسیدگى و خوردگى و به دلیل قدمت 
50 ساله دچار شکستگى شد که منجر به ریزش بخشى از 

خیابان شده است.
منصور شیشه فروش اظهارداشت: بعد از بروز حادثه، عوامل 
شهردارى، آب و فاضالب و اداره گاز در محل حادثه حضور 
یافتند و اقدامات الزم توسط شــرکت آب و فاضالب در 

ایمنى محل و کنترل جریان فاضالب به منظور پیشگیرى 
از پس زدگى فاضالب انجام و با اعمال محدودیت ترافیکى 

عملیات حفارى و بازسازى شبکه اجرا شد.
شیشه فروش تصریح کرد: 300 کیلومتر از شبکه فاضالب 
شهر اصفهان به دلیل قدمت، فرسودگى و نیز خوردگى و 

مخاطرات ناشى از فرونشست زمین نیاز به بازسازى دارد.
مهرداد خورسندى، سخنگوى ســازمان آبفا اصفهان هم 
در این باره گفت: بر اثر شکستگى لوله آب و ریزش شبکه 

فاضالب، مسیر راست گرد خیابان حکیم نظامى به خیابان 
نظر میانى مسدود شد.

وى ادامه داد: این حادثه در نخســتین ساعات بامداد روز 
پنجشنبه بیست و پنجم فروردین ماه، به علت شکسته شدن 
یکى از انشعاب هاى آب منشعب از لوله آبرسانى با قطر 200 
میلى متر در چهارراه حکیم نظامى و شسته شدن خاك زیر 

سطح آسفالت رخ داد.
خورسندى اضافه کرد: به همین دلیل کارکنان رسیدگى 

به حــوادث و مدیریت بحران شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان به منظور پیشــگیرى از فرونشست 
زمین و وقوع حــوادث بعدى اقدام به مســدودکردن

 مسیر کردند.
سخنگوى آبفا اصفهان افزود: عملیات تعمیر انشعاب آب و 
عملیات بازسازى خط انتقال فاضالب خیابان حکیم نظامى 
به خیابان نظر میانى با قطر 600 میلى متر در عمق 6 مترى 

زمین انجام شد.

تنها چند روز بعد از فرو نشست زمین در خیابان هاى آمادگاه و آپادانا؛

بخشى از خیابان حکیم نظامى هم فرو ریخت

 اردیبهشت و خرداد اصفهان همیشه طعم توت دارد. 
طعم شیرین دردسرهایى که ســال هاست میهمان 
اصفهان و پیاده روهایش شده است. از لکه هاى تیره 
گرفته تا لغزندگى و چهره زشتى که نزدیک دو ماه دست 

از سر معابر و خیابان هاى شهر برنمى دارد. 
در گذشته درختان توت براى خود ارج و قربى داشتند. 
درختانى که به واسطه سازگارى با اقلیم اصفهان در هر 
کوچه و برزنى کاشته مى شدند اما با توسعه اصفهان، 
این درختان بى توقع که در گذشته حتى از چوب و برگ 
آن هم اســتفاده مى شد حاال از چشــم افتاده اند و به 

مزاحمان شهر تبدیل شده اند.
نزدیــک 600 پارك در اصفهــان وجــود دارد که از 
سال هاى گذشــته درختان توت مثمر در آنها کاشته 
شده است. به غیر این پارك ها در معابر و خیابان ها هم 
وضعیت همین است و اواخر فروردین و ماه اردیبهشت 
که مى شود، این توت ها همچنان چهره پیاده روهاى 

شهر را خط خطى مى کنند.
آنطور که مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى اصفهان به «نصف جهان» مى گوید؛ با اینکه 
اصل بر کاشــت درختان غیرمثمر در کنار خیابان ها و 
معابر بوده است، اما تشخیص نادرست درخت نر و ماده و 

یا از بین رفتن پیوند، دو احتمالى است که باعث شده این 
روزها شاهد به ثمر نشستن درختان توت زیادى در نقاط 

مختلف شهر باشیم.
به گفته مجید عرفان منش، درختان توت از گذشــته 
حضور پر رنگى در بسیارى از نقاط شهر اصفهان داشته و 
درختان توت کهنسالى در این شهر داریم، اما اتفاقى که 
در این سال ها افتاده و باعث ایجاد منظره ناخوشایندى 
شده، درختان توت ماده اى است که در کنار خیابان ها و 

محل هاى تردد کاشته شده اند.
او از مطالعات و راهکارهایى صحبت مى کند که طى 
این سال ها باعث شده درختان مثمر کمترى در اصفهان 
کاشــته شــوند: « قرار بوده درختان توتى که در شهر 
کاشته مى شوند با پایه نر باشــند که مثمر نیستند، اما 
پایه نر معموًال روى پایه اصلى و وحشــى که پایه ماده 
است، پیوند زده مى شود. در طول زمان و وقتى تنش 
به گیاه وارد مى شــود، پیوندنرك از بین مى رود و پایه 
اصلى رشد مى کند، بنابراین طى چند سال، پیوند نرك 
توت از بین رفته و پایه هاى ماده که پایه اصلى بوده رشد 

پیدا کرده است.» 
این کارشناس فضاى سبز با اظهار تأسف از اینکه معموًال 
این درختان در رفیوژها و پیاده روها کاشــته شــده اند 
مى گویــد: «در مرحله دوم ما تالش کــرده ایم که با 
کاشــت «درختان انتظار»، آنها را جایگزین توت هاى 
مثمر قدیمى کنیم اما این موضوع در کوتاه مدت اتفاق 
نمى افتد. بحث نازیبایى همچنین لغزندگى این درختان 
جدید نیست و به همین خاطر در کنار فعالیت هایى که 
انجام داده ایم ســعى کرده ایم با هرس این درختان، 
ثمردهى آنها باردهى آنها را کنترل کنیم. بخش عمده 
اى از این موضوع در منطقه امیرکبیر انجام شده و بین 
20 تا 30 درصد از مناطق شــهر نیز تحت این موضوع 

قرار گرفته است.» 

فصل توت در راه است

طعم شیرین دردسر در معابر اصفهان 

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس شوراى اســالمى از کمبود انسولین و نوار قند 
خون در کشــور انتقاد کرد و گفت که در صورت حل 
نشــدن این مشــکل، اقدامات نظارتى الزم صورت 

مى گیرد.
عباس مقتدایى گفت: شخصًا به همراه نمایندگان، در 
مدت گذشته دوبار به وزیر بهداشت درخصوص کمبود 
انسولین و نوار قند خون تذکر داده ایم اما اقدام موثر و 
ملموسى صورت نگرفت. وى افزود: در روزهاى اخیر در 
اصفهان انسولین و... نایاب شده و افراد مبتال به قند خون 

به طور جدى از مدیریت وزارت بهداشت گالیه مندند.
نماینده اصفهان در مجلس افرود: در خصوص نایاب 
شدن انسولین در اصفهان و کشــور به وزیر بهداشت 
نامه اى نوشتم و اگر اقدامى نشود، قطعاً برخورد نظارتى 

الزم را با آقاى عین اللهى خواهیم داشت.
مقتدایى تصریح کرد: دولــت نباید اجازه دهد که عدم 
مدیریت صحیح متولیان در وزارت بهداشــت باعث 
کاهش ســرمایه اجتماعى دولت شــود. اخیراً وزارت 
بهداشت در بحث آزمون دستیارى پزشکى نیز حجم 

باالیى از نارضایتى را ایجاد کرده است.

انتقاد مقتدایى از کمبود انسولین در اصفهان

معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى شهردار اصفهان 
از ایجاد فضاى جدید کار اشــتراکى براى شــرکت هاى 

دانش بنیان در این کالن شهر خبر داد.
ســعید ابراهیمى در بازدید میدانى از ســاختمان در حال 
بازسازى فضاى کار اشتراکى شــرکت هاى دانش بنیان، 
اظهار کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبرى در حمایت 
از مجموعه هاى دانش بنیان و تقویت و بهبود اکوسیســتم 
کارآفرینى در اصفهان، شــهردارى اصفهان با مشــارکت 
بخش خصوصى فضــاى جدید کار اشــتراکى را در حوزه 
فناورى اطالعات جهت تأمین نیازهاى شهر و تسهیل امور 

شهروندان در حال راه اندازى است.
وى افزود: ارتقا و بهبود ساختمان در جهت ایجاد فضاى کار 
اشتراکى، تقویت و بهبود اکوسیســتم کارآفرینى در حوزه 
فناورى اطالعات در اصفهان، امکان استقرار طیف متنوعى 
از افراد، تیم ها، استارتاپ ها و شرکت هاى دانش بنیان در این 
مجموعه، ایجاد فرصت براى جوانان و کسب و کارهاى نوپا 
در راستاى رفع نیازهاى شهروندان، شهردارى و سازمان فاوا 
در حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات و مدیریت شــهرى 
از اهداف ایجاد فضاى جدید کار اشــتراکى شــرکت هاى 
دانش بنیان است. معاون برنامه ریزى و توسعه سرمایه انسانى 

شــهردار اصفهان تصریح کرد: عملیات اجرایى بازسازى 
مجموعه فضاى کار اشــتراکى واقع در خیابان آمادگاه از 
 BOLT شهریورماه سال گذشته با انعقاد قرارداد مشارکتى
و با همکارى و ســرمایه گذارى بخش خصوصى به مدت 
پنج سال بهره بردارى شــد و سپس انتقال آن به شهردارى 

اصفهان آغاز شد.
ابراهیمى خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزى هاى انجام شده 
در پایان اردیبهشت ماه سال جارى مرکز فضاى کار اشتراکى 
شــرکت هاى دانش بنیان به بهره بردارى خواهد رســید و 

میزبان عالقه مندان خواهد بود.

ایجاد فضاى جدید کار اشتراکى براى شرکت هاى دانش بنیان 

صدوپنجاه وهفتمین شــوراى آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان روز پنجشــنبه با حضور وزیر آمــوزش و پرورش 
تشکیل شد. در این جلسه، آینده نچندان روشنى از کیفیت 
آموزش هم در بعد سخت افزارى و هم دربعد نرم افزارى در 

مدارس اصفهان پیش چشم وزیر مطرح شد.
یوسف نورى وزیر آموزش و پرورش در این جلسه گفت: به 
دلیل تراکم دانش آموز زیاد در اســتان اصفهان، الزم است  

مســئله فرو نشســت زمین در این استان در 
اولویت قرار بگیرد. موضوع فرونشست استان 
اصفهان در نخستین جلسه هیئت دولت مطرح 

خواهد شد.
نــورى گفت: بایــد دو مدرســه بــا رویکرد 
دانش بنیان در اصفهان ســاخته و حداقل دو 
پژوهش سرا در استان اصفهان به خانه خالق 
تبدیل شــود؛ همچنین از آموزش محورى به 
پژوهش محورى، سپس کارآفرین محورى و 

مسئولیت محورى برسیم.
وى ادامه داد: با اســتفاده از ظرفیت هاى موجود، مشــکل 
مدارس کانکســى اصفهان حل خواهد شــد. شرکت ها و 
صنایع بزرگ اصفهان هم در بخش مسئولیت هاى اجتماعى 
مى توانند پشتیبان بخشى از مدارس استان باشند. اصفهان، 
بازارى براى هنرستان هاى طالسازى و منبت کارى است و 
باید هنرستان ها را به کارخانه ها و کارگاه ها انتقال دهیم تا 

مهارت آموزى و ورود به بازار کار تسریع شود.
اســتاندار اصفهان  هم در این جلسه گفت: الزم است نگاه 
جدیدى در کشور به استان اصفهان ایجاد شود. در بیش از 
20 سال گذشته با استفاده از تبلیغات و پروپاگاندا، اصفهان 
به نحوى معرفى شده که همواره در رده هاى پایانى بودجه 
قرار گرفته اســت و این امر منجر به عقب نشینى رشد در 

استان شده است.
ســیدرضا مرتضوى افزود: اصفهان به عنوان استان معین 

استان هاى مختلف در حوادث اســت، اما با کمبود بودجه 
مواجه است و رشد و توسعه متوازن در این استان با مشکالت 
جدى روبه رو است. وى گفت: در زیرساخت، نیروى انسانى 
و محتــواى آموزش وپرورش چالش هاى بســیارى وجود 
دارد. بیش از 20 هزار نیروى انســانى در اســتان اصفهان 
نیاز است که این تعداد امســال به 28 هزار نیروى انسانى 
مى رسد. مرتضوى ادامه داد: باید فکرى براى نیروى انسانى 

شــود؛ نحوه جذب فعلى در آینده مشکالت بسیارى ایجاد 
خواهد کرد. 

محمدرضا ابراهیمى مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان هم 
اظهار کرد: عمده مدارس خطرآفرین استان در شهر اصفهان 
و شهرهاى با تراکم جمعیتى باال قرار گرفته است. وى افزود: 
فرونشست به ویژه در نواحى شمال شهر اصفهان بیشتر است 

که جمعیت دانش آموزى در این مناطق باال است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: یکى از 
عناصر اصلى و تأثیرگذار تعلیم و تربیت نیروى انسانى است، 
در سال آینده تعداد دانش آموزان استان از 969 هزار و 500 
دانش آموز به حدود یک میلیون دانش آموز خواهد رســید. 
با وضع موجود، اســتان در بخش نیروى انسانى با مشکل 

مواجه است.
ابراهیمى اظهار کرد: متوسط تعداد دانش آموز در هر واحد 

آموزشى مقطع ابتدایى، در کشور 121 و در استان اصفهان 
198 اســت. در ناحیه 5 اصفهان چهار مدرسه با سه هزار 

دانش آموز در دو ساختمان خطرآفرین وجود دارد.
وى افزود: هفت هزار و 598 نیروى انســانى امســال در 
آموزش وپرورش استان بازنشســته خواهند شد، 16 هزار و 
386 نیروى انسانى در اصفهان نیاز است که 27 درصد از آن 
از طریق خرید خدمات آموزشى تأمین مى شود. سال گذشته 
تنها یک درصد از نیروى مــورد نیاز آموزش و 
پرورش استان از دانشگاه فرهنگیان تأمین شد.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: هفــت هزار نفــر نیروى 
حق التدریس در اصفهان فعالیت مى کنند که 
برخى از آنان بازنشستگان آموزش و پرورش 
بوده و سن زیادى دارند. به واسطه کمبود شدید 
نیروى انسانى مجبور هستیم کیفیت را نادیده 

گرفته و به کمیت بپردازیم.
وى افزود: در مهرماه امسال، 16 هزار و 976 نفر 
کسرى نیرو در آموزش وپرورش استان وجود خواهد داشت. 
کسرى نیرو با روش هاى مختلف جبران خواهد شد اما منجر 

به کاهش کیفیت آموزشى مى شود.
سرپرست اداره کل نوســازى مدارس استان اصفهان هم با 
اشاره به وجود مدارس سنگى و کانکسى در استان گفت: طى 
چندسال اخیر با توجه به شرایط خشکسالى شهر اصفهان، 
همه تأسیســات و ابنیه درگیر فرونشست شد که فضاهاى 
آموزشى هم از جمله آن است؛ تاکنون 32فضاى آموزشى در 

شهرستان اصفهان به طور جدى با فرونشست درگیر است.
مجید نسیمى ادامه داد: 69 فضاى آموزشى در استان شرایط 
بسیار بحرانى داشت که تخلیه شد، در بخشى از 21 فضاى 
آموزشى نیز دستور تخلیه صادر شد. در مجموع 117 فضاى 
آموزشــى خطرآفرین در اســتان وجود دارد. 40 درصد از 

مدارس خطرآفرین در شهرستان اصفهان متمرکز است.

دورنماى تیره آموزش در اصفهان
دریا قدرتى پور
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ســید مهرداد ضیایى که در شــب هاى ماه 
مبــارك رمضان ســریال «نجــال 2» و «از 
سرنوشــت 4» را روى آنتن دارد، مى گوید: از 
«نجالى 2» بازخوردهاى خوبى دریافت کرده 
است و گویا این مجموعه همچون سرى اول 
خود مخاطبان زیادى دارد. او که در این سریال 
ایفاگر نقش شیخ ابراهیم (پدر نجال) است، فکر 
مى کند نقشش در سرى دوم، بعضى جاها از 

دست رفته و حضور کمرنگى دارد.
ضیایــى درباره اینکــه «نجــال 2» را چطور 
مى بیند و ارزیابى اش از این سریال و نقشى که 
دارد چیست؟ خاطرنشان کرد: بنا بر بازخوردى 
که خودم شخصًا از کار گرفتم، به نظرم سریال 
موفقى بوده و استقبال عموم از سرى دوم، دست 
کم از چیزى که من فکر مى کردم بیشتر بود. من 
هم به عنوان یک بازیگر نقشم را دوست داشتم. 
همان طور که مى دانید نقش شیخ ابراهیم، پدر 
نجال را بازى مى کنم که در سرى اول هم حضور 
داشتم با این تفاوت که این کاراکتر در سرى دوم 
فراز و فرودهاى بیشــترى دارد، البته به گمانم 
بعضى از جاها حضور شــیخ ابراهیم از دست 
رفته است؛ یعنى جایى که باید وجود مى داشت 

وجود ندارد.

وى سپس خبر داد که تصویربردارى «نجال 2» 
همچنان ادامه دارد ولى کار او به تازگى در این 

مجموعه به پایان رسیده است.
بازیگر سریال هاى «مختارنامه»، «معراجى 
ها»، «آشپزباشى»، «کیمیا»، «گاندو» و «از 
سرنوشت 4» در پاسخ به اینکه نظرتان درباره 
دنباله دار بودن سریال هاى تلویزیون چیست 
و فکر مى کنید چه سریال هایى معموًال بعد از 
پخش سرى اول موفق مى شوند؟ بیان کرد: 
در سریال هایى که از دید عموم موفق هستند، 
قطعًا دســت اندرکاران تولید به فکر مى افتند 
که سرى هاى بعدى را نیز تولید کنند که این 
اتفاق در همه جاى دنیا مرسوم است؛ حتى در 
مورد آثار سینمایى به خصوص در یکى دو دهه 
اخیر که اتفاقا خیلى هم از این مسئله استقبال 
شده است. در ایران هم به همین شکل است 
ولى اینکه سریال ها بتوانند با ادامه فصل هاى 
جدیدشــان موفق شوند، بســتگى به شرایط 
تولید دارد که چقدر بتواند موفقیت سرى اولش 
را حفظ کند و مخاطبش را همچنان نگه دارد.

ضیایــى که در ســه فصــل از مجموعه «از 
سرنوشت» حضور داشت، درباره فصل چهارم 
این مجموعه و نقشــش در این سریال که در 

شب هاى ماه مبارك رمضان از شبکه دو سیما 
پخش مى شود، توضیحاتى ارائه کرد.

وى گفــت: در ســریال «از سرنوشــت 4» 
هــم مخاطب طبیعتــا با شــخصیت من در 
فصل هاى قبلى آشنایى پیدا کرده است و مرا 
مى شناســند، بنابراین توضیح خاصى درباره 
نقشــم ندارم فقط بگویم که در سرى چهارم 
یکسرى اتفاقات، جالب تر مى شود که بماند 
تا ببینید. درباره دنباله دار بودن این مجموعه 
و کشــیدن آن تا فصل چهار، باید گفت حتما 
بازخوردها به اندازه اى بوده که داستان ادامه 
پیدا کند و آنقدر مخاطب داشته که تهیه کننده 
فکر کند ســرى چهارم را هم بسازد، بنابراین 

باید نظر مخاطبان را هم شنید.
ایــن بازیگـــر در بخشــــى دیگـــر از 
صحبت هایش درباره اینکــه نظرش درباره 
رقابت شــبکه هاى تلویزیون چیست؟ اظهار 
کرد: من فکر مى کنم اساسًا رقابت متعلق به 
یک فضاى آزاد است. زمانى که تلویزیون ما 
متعلق به بخش حاکمیتى است که نمى شود با 
آن رقابت کرد تا اینکه خودش با خودش رقابت 
کند. با خــود رقابت کردن هم بــه نظرم چیز 

عجیبى است.

سید مهرداد ضیایى:

نقشم در «نجال 2» 
کمى از دست رفت

پیش فروش بلیت سه روز نخســت نمایش «اول شخص مفرد» به تهیه کنندگى پرویز 
پرســتویى و کارگردانى امید نیاز که از 5 الى 30 اردیبهشت ســاعت 21:30 در سالن 3 

پردیس تئاتر شهرزاد روى صحنه مى رود در سایت تیوال آغاز شده است.
«اول شخص مفرد» روایتگر زندگى پر فراز و نشیب مردى به نام مهرداد است که با شیرین 
زندگى مى کند و در حال حاضر به آرامش رسیده اســت. امید نیاز و مونس پورفاتحیان 

بازیگران این نمایش هستند.
امید نیاز بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر اهل اصفهان است که بیشتر او را به عنوان یکى 

از فعاالن تئاتر کودك و نوجوان در ایران مى شناسند.
نمایش هاى «بز زنگوله پا»، «پسر شجاع»، «نیلوفر و عروسک هایش»، «آن مرد آمد» 

و… از جمله آثار نمایشى این هنرمند است.
نمایش «اول شخص مفرد» پرمخاطب ترین نمایش سال 1400 در اصفهان بوده است 

و حاال اجراى خود را در تهران شروع مى کند. 
پرویز پرستویى مدتى است در حوزه تهیه کنندگى تئاتر فعال شده است. وى سال گذشته 
نمایش «کوئین» به کارگردانى کیارش حقگو، نویسندگى مهدى زندیه  را تهیه کرده بود.

«اول شخص مفرد»
 از اصفهان به تهران رفت

جدیدترین خبر از پروژه فیلم ســینمایى بخارســت، 
حکایت از این دارد که امیرحســین آرمــان هم به تیم 
بازیگران این فیلم پیوست. پیش از این پژمان جمشیدى 
و حسین یارى هم براى بازى در فیلم بخارست قرارداد 

بسته اند.
فیلم سینمایى بخارست به تهیه کنندگى على طلوعى، 
کارگردانى ســید مســعود اطیابى و نویسندگى حمزه 

صالحى جدید ترین محصول نبراس پیکچرز است.
این فیلم در مرحله پیش تولید است و پس از عقد قرارداد 

با سایر بازیگران، وارد مرحله فیلمبردارى مى شود.
فیلم بخارست دومین همکارى مشترك على طلوعى و 
امیرحسین آرمان است که پیشتر در سریال مانکن که 
پرمخاطب ترین سریال سال 98 در شبکه نمایش خانگى 

بود، همکارى داشته اند.

امیرحسین آرمان
 به «بخارست» پیوست

آرام جعفرى بازیگرى که به دلیل افت شــدید قند خون در بیمارستان 
بسترى بود، خبر خودکشى اش را تکذیب کرد.

روز چهارشــنبه 24 فروردین اخبارى در رابطه با بسترى شدن 
آرام جعفرى بازیگر تلویزیون به علت مسمومیت دارویى در 

شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى شد.
از همان ساعات ابتدایى انتشار این خبر، برخى رسانه ها 
مدعى شدند جعفرى خودکشى کرده است. دلیل این 
ادعا نیز واکنش این بازیگر به خبر درگذشت مرحوم 
زهره فکور صبور بود که پس از آن اتفاق در صفحه 
خود نوشته بود: «زود میام پیشت... الاقل توى قبر 

آرامش داریم.»
در عرض چند ساعت اخبار ریز و درشــتى از خودکشى این بازیگر و به 
کما رفتنش منتشر شد، اخبارى که به نظر مى رسید بیشتر براى به دست 

آوردن مخاطب از طرف صفحات زرد استفاده مى شود.
اما بعد آرام جعفرى با انتشار مطلبى در صفحه شخصى اش در فضاى 
مجازى، ضمن رد ادعاى خودکشــى و اخبار و حواشى به وجود آمده، 

عنوان کرد که عاشق زندگى است و دلیلى ندارد خودکشى کند.
وى در متن کوتاهى که به همراه خبر جعلى خودکشــى اش منتشــر 
کرده بود نوشت: «چرا قضاوت مى کنید؟ من به دلیلى از هوش رفتم و 
متاسفانه در ابتدا به اشتباه به خانواده ام گفتند کما. من عاشق زندگى ام. 

خودکشى آخه چرا؟!»
همچنین جعفرى با انتشــار یک استورى دیگر نوشــت:«افت قند 
شــدید ربطش به مســمومیت دارویى چیه؟ این شــایعات را ازکجا 

مى آورید؟»
این بازیگر ساعاتى پس از انتشار شایعه به کما رفتنش بیان کرد: من به 
خاطر افت قند شدید و اینکه کسى در منزل نبود بى هوش شدم و بعد 
از چند ساعت اعضاى خانواده ام آمدند و با اورژانس تماس گرفتند و من 
را به بیمارستان بردند.  بیمارستان رفتن من اصًال ربطى به مسمومیت 
دارویى ندارد و خواهشم از خبرگزارى هاى معتبر و قدرتمند این است 

که دامن به اخبار زرد نزنند.

آنچه در چند ساعت بر آرام جعفرى گذشت
آرام جعفرى بازیگر
بسترى بود، خبر خ
روز چهارشــ
آرام جعفر
شبکه ه
از هم
مد
ا
ز
خ

رامبد جوان، در پستى اینستاگرامى، به انتشــار فیلمى از قیچى کردن موى دانش آموزان یک 
مدرسه، واکنش نشان داد.

جوان در حمله اى تند به معلمى که فیلم قیچى کردن موهاى دانش آموزانش در فضاى مجازى 
سر و صدا به پا کرده است، نوشــت: «خجالت بکش آقاى کم هوش و کم سواد و وحشى. این ها 
شاید پروفسور سمیعى و استاد شفیعى کدکنى و استاد شجریان و استاد على دایى و استاد فیروز 
نادرى هستند که اینقدر ساکت و مظلوم زیر دست ها و نگاه ابله و حقیر تو قرار گرفتن. واى به حال 

مملکتمون واى به حال آیندمون.»
رفتار ناهنجار با دانش آموزان به بهانه انضباط در برخى از مدرسه هاى کشورمان، هنوز با معیارهاى 

تربیتى و آموزشى روز جهان، فرسنگ ها فاصله دارد که نیازمند یک بازنگرى جدى است.

حمله تند رامبد جوان به معلم خاطى

«لیام نیسون» بازیگر تمام نشدنى سینماى هالیوود با فیلم سینمایى «حافظه» به سینماى هالیوود 
باز خواهد گشت، نیسون که طى دهه گذشته در آثار اکشن متعددى بازى کرده همچنان و در 

آستانه 80 سالگى همچنان در ایفاى این نقشها درخشان عمل مى کند. 
این فیلم یک قاتل حرفه اى به نام الکس لوئیس با بازى لیام نیسون را نشان مى دهد که به دنبال 

از بین بردن یکى از اهداف خود است.
از تریلر مى توان فهمید که الکس در کار خودش بسیار حرفه  اى است؛ زیرا پس از اینکه او به آن ها 
مى رســد، آن ها فقط چند لحظه تا مرگ فاصله دارند. گرچه الکس نیز مشکالت خاص خود را 
دارد، الکس به علت سن باال به شدت با حافظه  خود دست و پنجه نرم مى کند. به همین علت، 
او اشتباهاتى را انجام مى دهد که باعث نزدیک شدن پلیس به او مى شود. مثًال در جایى از تریلر 
مى بینیم که او فراموش مى کند تا ردپاى خود را از یک صحنه  جرم پاك کند یا اطالعات چند مورد 

جدا از هم را نمى تواند از یکدیگر تشخیص دهد.
همچنین او به دنبال انتقام از یک شبکه  تبهکارى است. پس از اینکه او مى فهمد براى به قتل 
رساندن یک کودك بى گناه استخدام شده است؛ به دنبال کارفرمایان خود مى رود تا آن ها را از 

بین ببرد. آن ها افراد قدرتمندى هستند که پلیس از پس آن ها بر نمى آید.
فیلم حافظه توسط کارگردان فیلم کازینو رویال یعنى مارتین کمپبل کارگردانى شده است.  این 

فیلم در 29 آوریل 2022 (9 اردیبهشت) به روى پرده ى نقره اى مى رود.

بازگشت «لیام نیسون» تمام نشدنى 
با فیلم اکشن «حافظه»

■■■

■■■

■■■

بازیگر سریال «زیر تیغ» با اشاره به رفاقتى بودن قراردادهاى سینمایى اضافه 
کرد: متاســفانه همه چیز در سینماى کشــور رفاقتى پیش مى رود و همین 
رفاقت ها باعث مى شــود که گاها برخى افراد سوءاستفاده کرده و در هنگام 
پرداخت دستمزدها از زیر تعهد خود شانه خالى کنند. گاها این افراد به نوعى 
وارد عمل مى شوند که بازیگر ناخواسته امتیازاتى فراتر از تعهد خود به طرف 

اول قرارداد مى دهد. 
کورش تهامى در همین رابطه اظهار کرد: گاها اگــر یک بازیگر بخواهد به 
دنبال دریافت دستمزد خود برود باید ماه ها در رفت و آمد باشد،  به طور طبیعى 
این اتفاق زمان گیر بوده و طبیعتا براى فردى که به واســطه حرفه اش کمى 
شناخته شده سخت خواهد بود. اینکه شما بخواهید براى چند میلیون تومان 
ماه ها دوندگى کنید درســت نیست و شــما را به حدى مى رساند که قید آن 

هزینه را بزنید. 
این بازیگر سینما با اشاره به تجربه خود در عدم تعهد تهیه کنندگان اضافه کرد: 
طبیعتا من هم طى سالهاى سال فعالیت خود تجربه هایى این چنین داشته ام، 
بى تعهدى تهیه کننده و عدم پرداخت دستمزد گریبان گیر من هم شده است، از 
سالیان گذشته تا همین امروز من درگیر مشکالت مالى با برخى تهیه کنندگان 
بوده ام، همیشه مى گویم این هم یک تجربه است اما ما واقعا تا کى باید تجربه 

کنیم، چه زمانى باالخره این مشکالت پایان خواهد یافت؟
تهامى خاطرنشان کرد: من شاید نتوانم رقمى درباره طلب خود از سینما بگویم 
اما همین را بگویم که طلبم از سینما بسیار زیاد است، متاسفانه بسیارى از افراد 
صرفا به منافع خودشــان فکر مى کنند و این منفعت طلبى به ضرر ما خواهد 
بود. بدون شک این عدم تعهد افراد باعث مى شود که روابط و اعتماد بین افراد 

از بین برود.

کهدامن به اخبار زرد نزنند.. 

تهامى: 
  طلبم از سینما بسیار زیاد است

آتش تقى پور:
به «عصر جدید» معترضم 

برنامه «عصر جدید» با اجراى احسان علیخانى، جزو برنامه هاى پربیننده نوروز 
بود. این برنامه که کپى یک برنامه مشهور خارجى است صداى برخى منتقدان 
را درآورده است. برخى به شــیوه اجراى علیخانى ایراد مى گیرند و برخى به 
نوع انتخاب داورها و برخى هم معتقدند همه اســتعدادها در این برنامه دیده 
نمى  شوند. یکى از منتقدان این برنامه کسى نیست جز آتش تقى پور که مویى 

در سینما و تئاتر سفید کرده است و سالها خاك صحن خورده است.
او در این باره به همشهرى آنالین گفته است: وقتى خارجى ها چنین برنامه اى 
تدارك مى بینند، داورانشان هم برنامه اجرا مى کنند و مردم آنها را مى بینند. بر 
این منوال عیارى در دست تماشــاگران وجود دارد. کدامیک از این داوران و 
دست اندارکاران عصر جدید تا به حال در برنامه اى خودشان محل آزمون و خطا 
قرار گرفته اند؟ به عنوان هنرپیشه باید بگویم که تخصصى به فرض در حوزه 
آوازهاى ایرانى ندارم اما دســت کم داوران مى توانند به جاى سرکوفت زدن، 
شرایط اجتماعى را درنظر بگیرند که شرکت کننده در عصر جدید از چه دانش و 

بینش و هنرى برخوردارند. چنین شیوه اى به نظرم مردود است.
تقى پور گفت: کاش اصًال از کسى تقلید نمى کردیم. ما مى توانیم برنامه هاى 
ویژه خودمان را بســازیم. یعنى آنچه در سنت هایمان هم ممکن است وجود 
داشته باشد و اگر بیابیم، دریافت خواهد شد. نه اینکه زنگ طالیى بزنیم و از 

این جور کارها.
وى تاکید کرد:  اهل دعوا نیستم اما محترمانه باید بگویم که نسبت به این برنامه 

و نحوه داورى اش معترضم.
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 12 بازى باقیمانده سرخابى ها تعیین کننده قهرمان لیگ بیست و یکم خواهد بود که در 
این بین سپاهان در رسیدن هر یک از این دو تیم تهرانى به قهرمانى نقش بسزایى دارد.

سازمان لیگ در حالى برنامه هفته هاى باقى مانده این فصل لیگ برتر را اعالم کرد که 
استقالل با 56 امتیاز، پرسپولیس با 50 امتیاز و سپاهان با 46 امتیاز، تنها تیم هایى هستند 
که روى کاغذ شانس قهرمانى دارند اما دو تیم سرخابى  با شانس بیشتر لیگ برتر را دنبال 

مى کنند.
در 6 بازى پایانى فصل، پرســپولیس دو بازى را در ورزشــگاه آزادى برگزار خواهد کرد 
و استقالل ســه میزبانى خواهد داشت. این در حالى است که اســتقالل دو بار زودتر از 
پرسپولیس به میدان مى رود و پرسپولیس نیز دو مرتبه زودتر از حریف خود دیدار خواهد 

کرد و دو هفته پایانى هم به صورت همزمان برگزار مى شود.
پرســپولیس به ترتیب با تیم هاى پیکان، ذوب آهن، ســپاهان، تراکتور، شهرخودرو و 
فجرسپاسى دیدار مى کند. استقالل اما با تیم هاى سپاهان، شهرخودرو، فوالد، آلومینیوم، 
مس رفسنجان و نفت مسجدسلیمان رودررو خواهد شد. در این بین سپاهان و شهرخودرو 

دو تیمى هستند که حریف مشترك مجیدى و گل محمدى خواهند بود.

قهرمانى بى دردسر استقالل یا سبقت پرسپولیس؟
در یک حالت نایب قهرمانى سپاهان و حضور در کورس قهرمانى براى این تیم کامال در 
دســترس خواهد بود: غلبه نمایندگان اصفهان بر پرسپولیس و پیروزى محرم بر فرهاد 
مجیدى. در این صورت در هر حالتى، سپاهان هفته بیست و هشتم را به عنوان تیم دوم 

آغاز مى کند.
از طرف دیگر، چشم پرسپولیس به سپاهان است تا بتواند با متوقف کردن استقالل، در 
آغاز کورس 6 هفته اى روحیه این تیم براى کم کــردن اختالف را باال ببرد. نکته جالب 
اینکه تقابل استقالل با سپاهان پیش از بازى پرسپولیس - پیکان خواهد بود و به این ترتیب 
اگر محرم در خانه از استقالل امتیاز بگیرد، پرسپولیس با انگیزه باال پاى به میدان خواهد 

گذاشت.
اما استقالل هم وضعیتى مشــابه با پرسپولیس خواهد داشــت؛ آبى پوشان باید امیدوار 
باشــند که ذوب آهن و ســپاهان، پرســپولیس را متوقف کنند که در این صورت اگر 
اســتقالل ســه بازى پیش رو را ببرد، در پایان بازى با فوالد خوزســتان، قهرمانى را 

جشن مى گیرد.

پرسپولیس - استقالل؛ بدون بازى تشریفاتى
نگاهى به برنامه پرسپولیس و استقالل نشــان مى دهد که این دو تیم برخالف فصول 
گذشته، با حریفانى رودررو خواهند شــد که هنوز امیدوار به بهبود جایگاه خود و کسب 

دستاورد از لیگ بیست و یکم هستند.

نفت مسجدسلیمان، شهرخودرو، تراکتور و فجرسپاسى، چهار تیمى هستند که براى بقا در 
جدول مقابل پرسپولیس و استقالل قرار مى گیرند. پیکان، فوالد و مس رفسنجان براى 
کسب رتبه چهارم پاى به زمین مى گذارند و سپاهان نیز عالوه بر شانس قهرمانى و نایب 

قهرمانى، به چشم یک جدال حیثیتى به این بازى نگاه خواهد کرد.
شــاید تنها بازى نیمه تشــریفاتى، دیدار بــا ذوب آهــن (پرســپولیس) و آلومینیوم 
(اســتقالل) باشــد که این بازى هم حساســیت و اهمیت خاص خود را براى دو رقیب 
ســبزپوش خواهد داشــت. مهدى تارتار به عنــوان آلترناتیو نیمکت پرســپولیس به 
دنبال شکســت یحیــى خواهد بــود و از آن ســو مهدى رحمتــى هم در جــدال با 
تیم ســابق خود و فرهاد، باید پیروز شــود تا شایســتگى اش را به هــواداران این تیم

 نشان دهد.

نتایج دور رفت؛ قهرمانى آسان استقالل؟
استقالل در دور رفت موفق شد از این 6 بازى، 16 امتیاز بگیرد و حاال در صورتى که موفق 
به تکرار این نتایج شود، یک هفته مانده به پایان لیگ، قهرمان مى شود و در هفته پایانى 

جام را باالى سر مى برد.
پرســپولیس نیز از این 6 بازى در دور رفت موفق شــد 5 برد و یک تســاوى کســب 
کند تا نتایجى مشــابه استقالل گرفته باشــد. سرخ پوشان مقابل شــهرخودرو توقف

 بدموقع داشتند.
حاال اگر پرسپولیس نتایج دور رفت را تکرار کند و اســتقالل دو مساوى بیشتر را بدهد، 
قهرمانى در دسترس شاگردان یحیى گل محمدى خواهد بود اما همچنان استقالل شانس 

باالیى براى قهرمانى دارد.

قهرمان لیگ از بین 3 تیم انتخاب مى شود

چشم سرخابى ها به سپاهان

سیدجالل حسینى در لیســت مازاد پرسپولیس قرار ندارد 
و یحیى تصمیــم دارد کاپیتان پرافتخار سرخپوشــان را 
در این تیم نگــه دارد. گفته مى شــد یحیى گل محمدى 
اسامى بازیکنان تمدیدى را به درویش مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس داده و نام جالل حســینى در این لیست قرار 
ندارد. اما یک منبع آگاه باشگاه پرسپولیس این مطلب را 
تکذیب کرد و گفت قرار گرفتن سید جالل در لیست مازاد و 
حضور نداشتن وى در بین بازیکنان تمدیدى صحت ندارد 

و حاشیه سازى برخى از رسانه هاست.

شجاع خلیل زاده بعد از جدایى از پرسپولیس راهى قطر شد 
تا پیراهن الریان را برتن کند. طبق اعالم روزنامه الوطن 
قرارداد مدافع ملى پوش کشــورمان با الریان دو فصل بود 
و مأموریت ایــن بازیکن در این تیم به پایان رســید. این 
روزنامه قطرى پیش بینى کرد که قرارداد شجاع با الریان 
تمدید نشود و اعالم کرد که کار این بازیکن به پایان رسیده 
است. خلیل زاده اخیراً بخاطر آسیب دیدگى  از ناحیه کشاله 
ران زیر تیغ جراحان رفت و با مرخص شدن از بیمارستان 
راهى منزل شــد تا دوران نقاهت خود را ســپرى کند. با 
نظر پزشکان، مدافع تیم ملى ایران از حدود 10 روز دیگر 
تمرینات ســبک خود را آغاز خواهد کرد تا با طى کردن 

دوران ریکاورى بتواند تمرینات با توپ را آغاز کند.

سید جالل
 در لیست مازاد نیست

 پایان کار شجاع در الریان؟

02

با توجه به شرایط استقالل در لیگ برتر بیست و یکم به نظر 
مى رسد آنها مى توانند عنوان قهرمانى فصل جارى لیگ 
برتر را کسب کنند. با توجه به حذف استقالل از جام حذفى 
این تیم فرصت دبل را از دست داد. در تاریخ لیگ برتر تنها 
دو تیم موفق شــدند عالوه بر جام قهرمانى این مسابقات 
در جام حذفى نیز قهرمان شده و دبل کنند. پرسپولیس (2 
بار) و سایپا یک بار موفق به این کار شده اند. پرسپولیس 
در سال هاى 77 و 98 با على پروین و برانکو ایوانکوویچ 
به این افتخار رسید و سایپا نیز در سال 72 با ذوالفقارنسب 

به این عنوان رسید.

دبل پرسپولیس در دبل!

01

03

لیگ قهرمانان اروپا ســه شــنبه و چهارشــنبه شب ها با 
هیجان بسیار زیادى اهالى فوتبال را پاى تلویزیون و یا در 
ورزشگاه ها میخکوب هیجان و سطح فنى باالى بازى ها 
مى کند. اخیراً نیز بازى هاى بزرگى مانند دیدار چلسى و رئال 
مادرید با هیجان زیادى همراه شد و یا در سوى مقابل ویارئال 
با شکست بایرن مونیخ شگفتى ساز شد. بعد از این بازى ها، 
پیج گینس در توییتر خود تأیید کرد که لیگ قهرمانان را به 
عنوان بزرگ ترین رقابت ورزشى تاریخ اعالم مى کند. در 
حالى که برخى بر این بــاور بودند که جام جهانى فوتبال به 

علت سابقه خود مى توانست این عنوان را از آن خود کند.

فیلمبردارى فیلم «قیصر» بــا تمرکز بر زندگى «فرانتس 
بکن باوئر»، فوتبالیست و مربى مشهور آلمانى، در کشور 
پراگ آغاز شد. در این فیلم بکن باوئر با ساختارهاى انعطاف 
ناپذیر و قوانین و مقررات تاریخ گذشــته در فوتبال مبارزه 
مى کند تا بتواند امور را طبق سلیقه خود پیش ببرد. نقطه اوج 
این فیلم پیروزى تیم ملى فوتبال آلمان در جام جهانى سال 

1990 است که تحت سرمربیگرى بکن باوئر محقق شد.

لیگ قهرمانان اروپا
 گینسى شد

«قیصر» آلمان فیلم مى شود
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در بازى برگشت دو تیم پرسپولیس و سپاهان، پرسپولیس میزبان است و به همین دلیل سرخ پوشان تهرانى 
باید محل این دیدار را انتخاب کنند.

 با رأى کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال دیدار رفت و برگشــت تیم هاى پرسپولیس و سپاهان به دلیل 
اتفاقاتى که در بازى سال گذشته در اصفهان رخ داد در زمین بى طرف برگزار خواهد شد.

در همین راستا بازى رفت که با میزبانى سپاهان همراه بود در شــهر اراك برگزار شد. بازى برگشت تیم 
پرسپولیس میزبان است و به همین دلیل سرخ پوشان تهرانى باید محل این دیدار را انتخاب کنند.

نظر یحیى گل محمدى سرمربى پرسپولیس براى میزبانى از سپاهان ورزشگاه امام رضا (ع) در شهر مشهد 
است و او از مسئوالن باشگاه خواسته تا زمینه برگزارى بازى حساس با سپاهان در این ورزشگاه که چمن 

مناسبى دارد برگزار شود.
این در حالى است که رئیس هیأت فوتبال قزوین در تماســى که با پرسپولیسى ها داشته اعالم کرده که 

ورزشگاه این شهر چمن مناسبى دارد و مى تواند میزبان خوبى براى بازى پرسپولیس و سپاهان باشد. 
از طرف دیگر شهرهاى اراك و سیرجان هم دیگر گزینه هاى میزبانى از جدال حساس پرسپولیس با 
سپاهان هستند اما به نظر مى رســد در صورت فراهم بودن همه شرایط، این بازى در مشهد مقدس 

برگزار شود که البته برگزارى این دیدار نیازمند موافقت مسئوالن ذى ربط در این شهر خواهد بود.

کاپیتان با تجربه تیم فوتبال ذوب آهن باز هم از بازگشت انصراف داد.
قاسم حدادى فر بازیکن با ســابقه تیم فوتبال ذوب آهن که پیش از شروع فصل بیست و یکم لیگ برتر 

با تصمیم شخصى از جمع شاگردان مهدى تارتار جدا شد، پس از کش و قوس هاى زیاد مدتى پیش طى 
جلسه اى با حضور کرمى رئیس هیات مدیره، احسانى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن و مهدى تارتار، آمادگى 

خودش را براى بازگشت به تمرینات تیم و حضور در جمع سایر نفرات اعالم کرد.
این بازیکن با تجربه که تاکنون از میادین دوربوده، در فرصت تعطیلى تمرینات گاندوها به صورت انفرادى در 
زمین ملت به تمرین کردن مشغول شد و قرار بود طبق هماهنگى هاى صورت گرفته با آغاز دوباره تمرینات 

تیمى به جمع بازیکنان اضافه شود.
در حالى که مسئوالن و دست اندرکاران ذوب آهن عالوه بر فراخوان براى حضور هواداران در این تمرین، 
تدارکاتى را نیز براى استقبال از حدادى فر در نظر گرفته بودند اما وى در این مراسم حاضر نشد و در تماسى 

با مدیرعامل باشگاه اعالم کرد که با حضور در باشگاه به صحبت در مورد این موضوع خواهد پرداخت.
حدادى فر ضمن اعالم انصراف از همکارى با تیم در ادامه فصل جارى، عنوان کرده که در صورت فراهم 

بودن شرایط از فصل آینده در کنار تیم خواهد بود. 
مشخص نیست سرانجام ماجراى حدادى فر و ذوب آهن به کجا خواهد رسید. این بازیکن پیش از این نیز 
درخواست برگزارى بازى خداحافظى بین دو تیم ذوب آهن و سپاهان توسط باشگاه را رد کرده بود و با این 
اتفاق جدید باید دید که باشــگاه اصفهانى چه واکنش و موضعى در قبال رفتار کاپیتان محبوب ذوب آهن 

خواهد داشت.

مشهد میزبان الکالسیکو مى شود؟

یک بام و دو هواى حدادى فر

سرمربى تیم فوتبال بایر لورکوزن ضمن تمجید از مهاجم ایرانى خود گفت: 
سردار آزمون هنوز صد درصد آماده نیست و به پنج هفته زمان نیاز 

دارد.
به گزارش نشریه «بیلد» آلمان، «جراردو سیوانه» سرمربى تیم 
فوتبال بایر لورکوزن در واکنش به بازگشــت سردار آزمون به 
تمرینات گروهى تیمش گفت: بیمارى آزمون واقعاً ناخوشایند 

بود چون او هنوز عقب است.
وى ادامــه داد: آزمون هنوز بــه زمان نیاز 
دارد تا صد درصد آماده بشــود. او به یک 
آمادگى کامل در طول چهار پنج هفته و 
بازى هاى دوستانه نیاز دارد تا به سطح 

آمادگى برسد.
سرمربى لورکوزن از مهاجم ایرانى 
تیمش تمجیــد کــرد و گفت: او 
مى تواند با یک حرکت به ما کمک 
کند. آزمون مسیرها را مى شناسد، 
هم تیمى هایــش را حس مى کند 
و کیفیت فنــى دارد اما در بازى 
با ولفســبورگ دیدید که بعد از 
یک ســاعت انرژى او تمام شد و 
انتظارى که مى رفت را نداشــت. به همین 
دلیل سعى مى کنیم او را با ریتم بازى بسازیم؛ 

گاهى با 30 دقیقه بازى و گاهى 60 دقیقه. 
سیوانه با بیان اینکه آزمون در بازى یک شنبه 
هفته بعد لورکوزن مقابل الیپزیش روى 
نیمکت حضور خواهد داشــت، گفت: 
امیدواریم در 30 دقیقه آخر بازى که 
فضا بزرگ تر مى شــود او بتواند با 
کیفیت هجومــى خود به ما 

کمک کند.

سردار آزمون 5 هفته
 زمان نیاز دارد
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نمایش ضعیف حامد لک در این فصل و اشتباهات پى در پى او باعث شد 
تا باالخره یحیى گل محمدى تصمیم به کناره گیرى این دروازه بان از 

تمرینات گروهى قرمزها بگیرد.
یحیى در نشست خبرى پیش از بازى مقابل آلومینیوم اعالم کرده بود 
با اشــاره به اینکه تصمیمى که در قبال لک گرفته براى این است که 
او بیشتر و به صورت تنهایى روى مســائل فوتبال و فنى اش فکر کند، 
مشخص کرده که قبول دارد دروازه بان اول تیمش با عدم تمرکز بزرگى 

مواجه شده است.
روزنامه گل روز پنجشنبه در گزارشى مدعى شد که حامد لک و داوود 

فنایى مدت هاست باهم مشــکل دارند به شکلى که حتى در تمرینات 
باهم حرف هم نمى زنند و یکى از دلیل هاى اصلى افت حامد لک است.

این روزنامه همچنین در بخش دیگرى از گزارش خود دلیل اصلى اخراج 
شدن لک عمیق شــدن اختالفات بین او و فنایى را عنوان مى کند. به 
صورتى که سرمربى پرسپولیس براى بازگشت لک به تمرینات شرط 
کرده اســت تا از فنایى عذرخواهى کند و از دل او دربیاورد. عجیب تر 
اینکه لک دومرتبه براى عذرخواهى پا پیش گذاشته و پیش قدم شده 

است، اما هربار با برخورد تند فنایى روبرو شده و پس زده شده است.
حال گفته مى شود در شرایطى که لک قراردادش را براى فصل آینده 

تمدید کرده اســت، فنایى به یحیى گل محمدى اعالم کرده در فصل 
بعد پرسپولیس یا جاى او است یا حامد لک و دیگر حاضر نیست با این 

دروازه بان کار کند.
گفته مى شــود یحیى در جلســه اى که با رضا درویــش مدیرعامل 
پرســپولیس داشــت به او اعالم کرد به هیچ وجه قصد بخشش حامد 
لک و بازگشــت او به تمرینات را ندارد و او را در اختیار باشــگاه قرار 
داده است. روز پنجشــنبه هم خبرى منتشر شــد مبنى بر اینکه لک 
راهى ترکیه شــده تا چند روزى از فضاى فوتبال یاران و حواشى آن به

 دور باش د.

گلر پرسپولیس به درب خروج باشگاه هدایت شد؟
صل 
ین 
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مد 
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ک 
 به
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مزایده
اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر در پرونده کالسه 0001125 له خانم 
رویا رضایى علیه آقاى مصطفى رضایى به خواسته دستور فروش، در نظر دارد ملکى واقع در 
خمینى شهرـ  خیابان امیرکبیرـ کوچه 103ـ  چهارراه صلواتـ  بن بست شماره 25/13 به 

کدپستى 8418833773 را از طریق مزایده به فروش برساند.
ملک مذکور به صورت یک باب منزل مســکونى دو طبقه (همکفـ  اول) دو نبش، درب 
به حیاط و درب به ساخت به مســاحت عرصه 297 مترمربع و اعیان 185 مترمربع واقعیت 
ساخت باالى 20 سال مى باشد. اسکلت ساختمان طبقه همکف از نوع دیوار باربر با سقف 
طاق ضربى و در طبقه اول از ســازه پروفیلى با سقف شــیروانى مى باشد. طبقه همکف به 
صورت یک واحد مسکونى مجزا با کف موزاییک، بدنه و سقف گچ پرداختى سفید، آشپزخانه 
با کابینت فلزى، درب هاى داخلى و خارجى از پروفیل با شیشه تک جداره و همچنین داراى 
پارکینگ با درب پلیتى قدیمى مى باشد. طبقه همکف به صورت یک سقف با قوطى و سقف 
شیروانى و فاقد هرگونه دیوارکشى مى باشــد. حیاط به صورت کف موزاییک، بدنه و نماى 
ساختمان از داخل و بیرون فاقد نازك کارى، داراى درب پروفیلى ماشین رو و داراى انشعابات 
آب، برق و گاز مى باشــد. طبق استعالم از شــهردارى منطقه، ملک به صورت مسکونى و 
کاربرى مسکونى و قسمتى در مسیر گذرها و فاقد سابقه و مجوز مى باشد و عوارض و جرائم 
پس از ارجاع به کمیسیون ماده 100 و به قیمت روز محاسبه خواهد گردید و صرفًا عوارض 
نوسازى تا پایان ســال 1400 پرداخت شده است که کارشــناس رسمى دادگسترى شش 
دانگ ملک را 13500000000 ریال ارزیابى نموده است. لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه 
1401/02/17 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر 
برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشــانى فوق مراجعه و مورد 
مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید،  
خریدار مى بایست ده درصد قیمت کارشناســى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســترى واریز نماید در غیر اینصورت٪ 10  اولیه پس از 
کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، شایان ذکر است اجراى احکام مدنى 

تکلیفى در تحویل مال خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایســت 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک 
بین بانکى در وجه اجراى احکام مدنى دادگســترى خمینى شهر واریز و با در دست داشتن 
اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست 
شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل چک تحویل اجرا نمایند. م 
الف: 1300560 – مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر - حسن زاده 

1/249/

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027016332 مورخ 1400/12/16 حســین ایزدى فرزند 
ابوالفضل بشماره شناسنامه 31 صادره از خور و بیابانک بشــماره ملى 5409712064 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9534 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/89 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/01/27 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/11- م الف: 1301621- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/253

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره  6682 مورخ 1400/12/17 آقــاى مجتبى  مهدوى  فرزند نــوروز على در 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 108/11 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1099   اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 - 
1301696/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/255

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5543 مورخه 1400/10/27آقاى عبدالرضا مختارى فرزند غالمعلى ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 280/71 مترمربع قســمتى از پالك شماره 931    باقیمانده 
واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – بموجب تقسیم نامه شماره 38419-

1331/03/14 دفترخانه 16 سابقه ثبت به نام خانم عفت پاینده و سهم االرث متقاضى ورثه 
عفت پاینده ). تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 
- 1301595/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/257

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 5123مورخه 1400/10/04 آقاى  محمد فاضلى فرزند محمد على ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 188/16 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 1028  اصلى 

واقع در قطعه7  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد . تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 - 
1301786/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/259

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
 راى شــماره 4991 مورخه 1400/09/28 آقاى عرفان خزائیلى نجف آبادى فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 194/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3  فرعى از 929  
اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 
-  1301425/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/261

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 5568-1400/10/28خانم آصفه زمانى فرزند مرتضى ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 129/05 مترمربع قسمتى از پالك شماره 7  فرعى از 512 اصلى و 6 فرعى از 512 
اصلى  واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 
- 1301000/م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/263

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

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

قضایى تقدیم نمایند. 
آراى شــماره 5607 و 5608 مورخه 1400/10/29 آقاى ایمان ایزدى  نجف آبادى فرزند 
مهدى نسبت به سه دانگ مشاع و خانم شــکوه فروزنده نجف آبادى فرزند احمد نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 168 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
6  فرعى از 279 اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/11 - 1301665/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/1/265

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5565 – 1400/10/28 آقاى جواد شــهیدى فرزند جعفر ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 87/66 مترمربع قسمتى از پالك شماره 347  اصلى   واقع در قطعه7 بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 - 1301815/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/1/267 

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 5834 مورخه 1400/11/07خانم سمیه شــاپورى فرزند محمود ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 155/45 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 0  فرعى از 77 اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 01/27/ 1401 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 - 
1301511/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/1/269

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 

دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027014796 مورخ 1400/11/20 مهرالســادات تقوى 
فرزند کمال الدین بشماره شناســنامه 370 صادره از شهرضا بشماره ملى 1198881860 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 151 
فرعى از اصلــى 15192 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 499/22 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/27 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/11- م الف: 1302106- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

- مهدى صادقى وصفى /1/271

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

راى شــماره 1400160302026014055 مورخ 1400/10/28 آقــاى مهدى تقیان به 
شناسنامه شماره 24916 کدملى 1282718975 صادره فرزند قدرت اله بصورت ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 151,76 مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع 

سند انتقال 5927 مورخ 91/11/5 دفتر 21 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/11 - م الف: 1301970 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /1/274 

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

راى شــماره 140060302026011614 مــورخ 1400/09/03 هیــات دو آقــاى رضا 
عصارزادگان به شناسنامه شماره 421 کدملى 1286623529 صادره از اصفهان فرزند احمد 
بصورت ششدانگ سه باب مغازه به مساحت 121 مترمربع پالك شماره 184 فرعى از 99 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان طبق مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 73994- 93,10,30 و 93950- 99,8,1 دفتر 108 

اصفهان تأیید گردید.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/11 - م الف: 1302186 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /1/276 

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

1ـ راى شــماره 140060302026014519 مــورخ 1400/11/09 آقــاى کمال فوارث 
به شناسنامه شــماره 1647 کدملى 1286664268 صادره فرزند باقر بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 101,16 مترمربع از پالك شماره 88 فرعى از 15187 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع 
الواسطه از مالکیت حسین فرازپى موضوع سند انتقال 7912 مورخ 46/7/3 دفتر 31 اصفهان 
2ـ راى شــماره 140060302026014522 مورخ 1400/11/09 خانم شادى فوارث به 
شناســنامه شــماره 1130517489 کدملى 1130517489 صادره فرزند کمال بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 101,16 مترمربع از پالك شماره 88 فرعى از 15187 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر 
قباله عادى مع الواسطه از مالکیت حسین فرازپى موضوع سند انتقال 7912 مورخ 46/7/3 

دفتر 31 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/11 - م الف: 1302411 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /1/278 

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

راى شماره 140060302026012333 مورخ 1400/09/20 هیات چهار آقاى رسول تقى 
چیان به شناسنامه شماره 72728 کدملى 1281826472 صادره اصفهان فرزند اکبر بصورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 85,50 مترمربع از پالك شماره 478 فرعى از 99 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى 
و مع الواسطه از مالکیت رسمى على سفید دشــتى موضوع سند مالکیت ذیل صفحه 118 

دفتر 108 واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/11 - م الف: 1302602 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى /1/280

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

شماره: 140060302006008167 - تاریخ: 1400/12/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1400114402006001245 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مصطفى صالحى 
فروشانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششــدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 57002 مورخ 
97/7/29 دفترخانه 139 وکالتنامه شماره 12936 مورخ 98/12/20 دفتر 288 خمینى شهر 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
مصطفى صالحى فروشانى به شناسنامه شــماره 1130297748 کدملى 1130297748 
صادره فرزند رجبعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/70 مترمربع پالك شماره 
1572 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به صورت شکسته به طول هاى 3/30 متر و 7/22 متر دیواریست به باقیمانده 

شرقا به طول 18/24 متر دیواریست به باقیمانده 
جنوبا به طول 4/45 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به صورت شکسته و پخى شکل به طول هاى 7/55 متر و 9/40 متر دیواریست به گذر 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/11- م الف: 1302164 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/282

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

شماره: 140060302006008391- تاریخ: 1400/12/08 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1400114402006000637 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم ابوالقاســم رضائى 
ادریانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 38981 مورخ 
1351/7/1 دفتر 86 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم ابوالقاسم رضائى ادریانى به شناسنامه شماره 76 کدملى 1141971565 
صادره فرزند قدمعلى در ششدانگ یک قطعه ملک به مســاحت 308/40 مترمربع پالك 
شماره 12 فرعى از 132 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 22 متر دیواریست اشتراکى با باقیمانده 

شرقا به طول 13 متر درب و دیواریست به جاده 
جنوبا به طول 21/85 متر دیواریست به حریم جوى 

غربا به طول 12/03 متر دیواریست به باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/11- م الف: 1301770 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/284

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

شماره: 140160302006000207- تاریخ: 1401/01/17 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006000859 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عفت حاجیان مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 87605 مورخ 
1374/9/2 دفترخانه 63 و صفحه 559 دفتر 115 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم عفت حاجیان به شناســنامه شماره 
12128 کدملــى 1140374303 صادره فرزند محمدرحیم در ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 146/74 مترمربع پالك شــماره 529 فرعى باقیمانده که به 2492 فرعى تبدیل 
شده از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شــماال اول به طول 7/03 متر دیوار بــه دیوار پالك 107 اصلى دوم بــه طول 1/86 متر 

دیواریست به شارع 
شرقا در چهار قسمت که قسمت دوم شمالیست اول به طول 10/69 متر درب و دیواریست 
به شارع دوم به طول 3/11 متر ســوم و چهارم به طول هاى 1/39 متر و 1/88 متر دیوار به 

دیوار پالك ثبتى 107/529 باقیمانده 
جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم غربیســت اول به طول 4/90 متر دیواریست اشتراکى 
دوم و سوم به طول هاى 1/10 متر و 9/50 متر کال به دیوار پالك ثبتى 107/529 باقیمانده 
غربا اول به طول 5/53 متر دیوار به دیوار و دوم به طول 7/39 متر دیواریســت اشتراکى با 

پالك ثبتى 107/529 باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/11- م الف: 1301623 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/286
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140160302006000357 – تاریخ: 1401/1/21
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند صفحه 547 و 242 
دفتر 81 و 710 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم رسول لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 1524 
کدملى 1141183889 صادره فرزند عباس در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه قدیمى به مساحت 86/68 مترمربع پالك شــماره 870 فرعى از 72 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند صفحه 547 و 242 
دفتر 81 و 710 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم فاطمه آقایى خوزانى به شناســنامه شماره 727 
کدملى 1141277697 صادره فرزند محمد در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه قدیمى به مساحت 86/68 مترمربع پالك شــماره 870 فرعى از 72 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
شماال به طول 4/20 متر دیواریست به زمین پالك ثبتى 72/872

شرقا در هفت قسمت که قسمت دوم جنوبى و قسمت چهارم و ششم شمالیست اول به 
طول 5/15 متر درب و دیواریست به گذر دوم الى هفتم به ترتیب به طول  هاى 0/85 
متر و 4/83 متر  0/30 متر و 0/72 متــر و 3/84 متر و 0/28 متر و 5/57 متر اول و دوم 

دیواریست اشتراکى و بعد دیواریست به پالك ثبتى 72/870 باقیمانده 
جنوبا به طول 4/27 متر دیواریست به دیوار پالك 72/869

غربا در سه قسمت که قسمت دوم شمالیست به ترتیب به طول هاى 8/95 متر و 0/96 
متر و 10/52 متر دیواریست به دیوار پالك ثبتى 72/811 

حقوقى ارتفاقى ندارد 
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى 
دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور 
سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/27- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11- م الف: 1300380 – قائم مقام 
رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/288

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

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 

بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027011743 مورخ 1400/09/24 مجید ملکوتى خواه 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1731 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286870461 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 171 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/27 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/11- 
م الف: 1302741- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى /1/290

فقدان سند مالکیت
شــماره: 140185602030000219 - آقاى عباس جمشــیدیان قلعه شاهى فرزند 
غالمرضا طبق درخواســت وارده بــه شــماره 1400021702030037852 مورخ 
1400/12/19 و به استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت چهارده حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك 
ثبتى شماره 532  فرعى از 391 اصلى  واقع در بخش نه ثبت اصفهان که درصفحه 172 
دفتر 203 امالك  فالورجان ذیل ثبت 9049 بنام آقاى عباس جمشیدیان قلعه شاهى  
فرزند غالمرضا ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار 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 نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 
1401/01/27 - 1302622/م الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى /1/292

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
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 5561 مورخه 1400/10/28 آقاى حمید علیان نجف آبادى فرزند محمد رضا 
در ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 207/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2  فرعى 
از 1039 اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/11 - 1302634/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/293

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 

بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
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 5555 مورخه 1400/10/27 آقاى جعفر فاضل نجف آبادى فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 220/10مترمربع قسمتى از پالك شماره 1062/1 و 
1047   اصلى واقع در قطعه10 بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/11 - 1302670/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/295

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
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 5817 و 5818 مورخه 1400/11/07 آقاى حسن حرى نجف آبادى فرزند 
محمود  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ و خانم الهام منتظرى فرزند اسداهللا در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 205/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 2  
فرعى از 1039  اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار 
نوبــت دوم: 1401/02/11 - 1302628/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/297 

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
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 5153 مورخه 1400/10/06 خانم فاطمه کاظمى نجف آبادى فرزند اسداله 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 220/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى 
از 1028  اصلى واقع در قطعه7  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/11 - 1302657/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/299

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
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.
آراى شــماره 5929 و 5930 مورخه 1400/11/10خانم زهرا قائد امینى فرزند بهرام 
نسبت به  یک و نیم دانگ مشاع و آقاى مهدى عادل نیا نجف آبادى فرزند عبداله نسبت 
به چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 278/18 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 1089  اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – 
قهرى موروثى و عادى از طرف عبداله عادلنیا احدى از وراث زهرا عادلنیا .... تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/11 - 1302642/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /1/301

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
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.
آراى شــماره 5679 و 5680 مورخه 1400/11/03آقاى ناصــر حمدى نجف آبادى 
فرزند حسین نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم فرخ رحیم ستارى نجف آبادى فرزند 
ابراهیم نســبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 176 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 638 و 635   اصلى واقع در قطعه6 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11 - 1302743/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین

 میرعباسى /1/303

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 رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
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 6428 مورخه 1400/12/08 آقاى سید مجتبى حسینى نجف آبادى فرزند 
سید محمود ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 127/95 مترمربع قسمتى از پالك شماره  
125 واقع در قطعه4 بخــش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشد . تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/11 - 1302762/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/305

01

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى گفت: در حوزه تأمین 
اجتماعى، پوشش بیمه اى یا بیمه اجتماعى در بعد از انقالب 
اسالمى بیش از 73 درصد جامعه تحت پوشش بیمه هاى 
اجتماعى هســتند که این عدد در قبل از انقالب حدود 20 
درصد بود. میرهاشم موسوى افزود: در حوزه رفاه و تأمین 
اجتماعى على رغم اینکه مشــکالتى داریم دستاورد هاى 
نظام قابل توجه اســت و موفقیت هاى حوزه رفاه و تأمین 

اجتماعى موفقیت هاى در خور توجهى است.

73 درصد جامعه
 بیمه هستند

معاون قضایى رییــس کل دادگاه هاى عمومى و 
انقالب شهرستان اصفهان گفت: مشاوره پیش از 

ازدواج براى پیشگیرى از طالق الزم است.
محمد شفیع زاده افزود: ضعف شناختى بین دختر 

و پسر هنگام ازدواج یکى از عوامل مهم در وقوع 
طالق در پرونده هاى استان اصفهان است.

وى بیان کرد:  مشــاوره پیش از ازدواج در ایجاد 
این شناخت و کمک به ازدواج مناسب الزم است 
که دختر و پســرها عالوه بر آموزش مهارت هاى 
زندگى از این مولفه براى انتخاب صحیح استفاده 

کنند.
معاون قضایى رییــس کل دادگاه هاى عمومى و 
انقالب شهرستان اصفهان به مهارت حل مسئله 
به عنوان پیش نیاز زندگى مشــترك اشاره کرد و 
اذعان داشت: گفت وگو ساده بین زن و شوهر براى 
حل اختالف و جلوگیرى از تنش منجر به طالق، 

نیازمند کسب مهارت است.
وى ادامه داد: انعکاس کوچکترین مسائل اختالفى 
به خانواده پــدرى در برخى از مواقع شــرایط را 
سخت تر کرده و با وجود گذشت زوجین، بعضى از 
خانواده ها اجازه تداوم زندگى را نمى دهند که این 

نتیجه دخالت هاى بى مورد است.
شفیع زاده، به آسیب هایى که به فرزندان در هنگام 
اختالفات خانوادگى وارد مى شــود اشــاره کرد، 
اظهارداشت: نباید کودکان و نوجوانان سپر و وسیله 
دفاعى بین زن و شوهر باشــند و آنان بچه ها را از 

میان میدان اختالفات خود دور کنند.

مشاوره پیش از ازدواج 
براى پیشگیرى از طالق الزم است

02

فرماندار شهرستان البرز گفت: سرمایه گذارى در آموزش و 
پرورش کاهش آسیب هاى اجتماعى را در پى خواهد داشت. 
مصطفى غفورى اظهار کرد: سرمایه گذارى در حوزه آموزش 
و پرورش به کاهش آســیبهاى اجتماعى و سالمت جامعه 
منجر مى شــود. وى افزود: ضرورى است ضمن تشویق و 
ترغیب دانش آموزان بر تحقیقات و تولیدات دانش بنیان، 

تحقق شعار سال را با همین رویکرد در نظر داشته باشیم.

اهمیت سرمایه گذارى
 در آموزش و پرورش

03

معاون فرهنگى و اجتماعى فرماندهى انتظامى چهارمحال 
و بختیارى گفت: نیروى انتظامى از آثار هنرمندان عزیز در 
کاهش آســیب هاى اجتماعى حمایت خواهد کرد چرا که 
هنرمندان در کاهش آسیب هاى اجتماعى مهمترین نقش را 
دارند. سرهنگ على اصغر مهرى افزود: اینک دیگر در همه 
دنیا به این پى برده شده که مجازات بازدارنده نیست و اگر 

بازدارنده بود اکنون نباید هیچگونه جرمى صورت بگیرد.

نقش هنرمندان در
 کاهش آسیب ها

رئیس پلیس تهران با تاکید بر اینکه شهردارى و 
سازمان بهزیستى متولى اصلى در مسئله کودکان 
کار هستند، وجود پشت پرده سازمان یافته "کودکان 

کار" را تایید کرد!
سردار حسین رحیمى درباره مسئله "کودکان کار" و 
تیم هاى سازمان یافته  اى که اقدام به توزیع و هدایت 
این کودکان در میادین و تقاطع هاى اصلى تهران 
مى کنند، اظهار کرد: اینکه بســیارى از "کودکان 
کار" سازماندهى مى شوند را تأیید مى کنیم البته این 
سازماندهى مربوط به تمام کودکان کار نیست اما 
اغلب آن ها سازماندهى مى شوند یعنى یک نفر این 
کودکان را صبح به معابر و چهارراه ها آورده و ظهر 

یا غروب آن ها را مجدد جمع آورى مى کند.
رئیس پلیس تهــران افزود: بــراى پلیس کارى 
ندارد افرادى را که اقدام به ســازماندهى کودکان 
کار مى کنند، شناســایى یا اینکه کودکان کار را از 
ســر چهارراه ها جمع آورى کند کما اینکه این کار 
را با کمک شــهردارى پیش از عید آغاز کردیم اما 
بعد از عید تاکنون اقدام خــاص و جدیدى در این 
رابطه نداشــتیم زیرا هم با تعطیــالت نوروزى و 
مأموریت هاى پلیس مواجه شــدیم و دوستان نیز 

مطالبه جدیدى از پلیس نداشتند.
رئیس پلیس تهران تصریح کرد: به نظر مى رســد 
باید سه رکن پلیس، شهردارى و دستگاه قضائى با 

جدیت بیشتر در این رابطه ورود پیدا کنند همچنین 
ســازمان بهزیســتى نیز مى تواند عضو این 

کارگروه باشد.
سردار رحیمى در پاسخ به این سؤال که 
چه ارگان یا ســازمانى متولى اصلى در 
موضوع ساماندهى کودکان کار است، 
گفت: حتمًا شــهردارى و بهزیستى در 

این رابطــه متولــى اصلى 
هســتند و مــا در این 

کمک کننده  حوزه 
هستیم.

رئیــس پلیس 

تهران در پاسخ به این ســؤال که آیا از نظر پلیس 
فعالیت کودکان کار بر سر چهارراه ها جرم 
محسوب مى شود، متذکر شد: خیر؛ 
این موضوع جرم نیست و در بخش 
جرم انگارى نمى توان از این کار به 
عنوان اقدام مجرمانه نام برد اما به 
هر حال این افــراد باید جمع آورى 
شوند زیرا جزو مظاهر برهم زننده 
نظم و انضباط شهر 

هستند.

تأیید وجود پشت پرده سازمان یافته کودکان کار

سفره کرونا براى بسیارى از مردم در عید امسال جمع شد. کرونایى 
که دو سال خانه نشــینمان کرد، دید و بازدیدهایمان را به تعویق 
انداخت و زندگى ها را تغییر داد، انگار نه انگار که اصًال وجود داشته 
است تا خیلى ها یک دل سیر عید امســال را بگذرانند، مسافرت 
بروند و با خانه تکانى کرونا دست از هر چه هست بشویند. غافل از 
اینکه کرونا هنوز هم هست. حداقل هنوز براى کسانى که باورش 

دارند و هنوز مثل روزهاى اول مراعاتش را مى کنند. 
باور چیز خوبى است. باورها باعث شد رنگ هاى قرمز شهرها به 
آبى تبدیل شــود و ناباورى ها باعث شده که دوباره رنگ شهرها 
به سمت قرمز و نارنجى برود. از بین بردن باور کار سختى نیست. 
فقط کافى است حرف مسئوالن دو تا بشود. یک نفر از پیک بعدى 
کرونا بگوید و دیگرى آن را مثل یک سرماخوردگى ساده توصیف 
کند که ادامه همان موج قبلى است اما با درصد کمتر بیمارى است. 
این ضد و نقیض ها دخل باورها را مى آورد تا مردم خسته از اقتصاد 
و اجتماع و سیاست و کرونا، دیگر به مستندات باور نداشته باشند، 
حتى اگر گوینده، متخصص و دکتر باشد. خیلى ها دیگر ماسک ها 
را کنار گذاشته اند و بى خیال همه چیز، عادى تر از قبل هم عمل 
مى کنند. آنها دیگر هیچکس و هیچ چیــزى را باور ندارند، حاال 
مى خواهد آن فرد رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه 
علوم پزشکى شهید بهشتى باشد که از احتمال پیک جدید کرونا 
در هفته هاى آینده مى گوید و یا ســتاد مقابله با کرونا که با شل 
کن سفت کن هایش سر نخ بى اعتمادى را به این جماعت داده 
است؛ بدتر از همه هم تمسخر شدن کسانى است که هنوز ماسک 

مى زنند و کرونا را باور دارند. 
آمارهاى کرونــا در بعضى جاها دارد چاق تر مى شــود. مدارس 
باز شده، بچه ها یکى در میان ماســک مى زنند. مردم عروسى 
مى گیرند و عزا. زندگى برگشته سر جاى اولش و معلوم نیست چه 
آینده اى در انتظارمان باشد. اما این معلوم است که اگر در آسیاب 
به جاى گندم، ســنگ و کلوخ بریزیم نباید انتظار داشــته باشیم 

محصولمان آرد باشد...

ناباورى، رنگ شهرها را 
«سیاه» مى کند 

شتر در این رابطه ورود پیدا کنند همچنین 
این  ن بهزیســتى نیز مى تواند عضو

شد.
یمى در پاسخ به این سؤال که
 یا ســازمانى متولى اصلى در 
ساماندهى کودکان کار است، 
مًا شــهردارى و بهزیستى در 

ــه متولــى اصلى 
 و مــا در این 

ک کننده 

پلیس 

تهران در پاسخ به این ســؤال که آیا از نظر
فعالیت کودکان کار بر سر چهارراه ه
محسوب مى شود، متذکر شد
اینموضوع جرم نیست و در
جرم انگارى نمى توان از این
عنوان اقدام مجرمانه نام برد
هر حال این افــراد باید جمع
شوند زیرا جزو مظاهر برهم
نظم و انضباط

هستند.

دریا قدرتى پور



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

منت نهادن، پاداش نیکوکارى را از بین مى برد و کارى 
را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گردانَد و خالف 
وعده عمل کردن، خشم خدا و مردم را بر مى انگیزاند 
که خداى بزرگ فرمود: دشمنى بزرگ نزد خدا آنکه 

موال على (ع)بگویید و عمل نکنید.

دعاى روز چهاردهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم ال تؤاِخْذنى فیِه بالَعثراِت واِقْلنى فیِه من الَخطایــا والَهَفواِت وال تَْجَعْلنى 

فیه َغَرضًا للبالیا واآلفاِت بِِعّزتَِک یا عّز المْسلمین.
خدایا! مؤاخذه نکــن مرا در ایـــن روز به لغزش هــا و درگــذر از من در آن 
از خطاها وبیهودگــى ها وقرار مــده مرا در آن نشــانه تیر بالهــا وآفات، 

اى عزت دهنده مسلمانان.

در آئین اختتامیه بیســت و پنجمین جشــنواره 
قرآن و عترت دانشگاه پیام نور استان اصفهان، 
دکتر مختارى، سرپرست دانشگاه پیام نور استان 
اصفهان ضمن تقدیر و تشــکر از همه مدعوین 
و دســت اندرکاران این جشــنواره عنوان کرد: 
در این رقابت قرآنى که بســیار ارزشمند است 
حدود 7 هزار و 127 دانشــجو و هزار و 64 استاد 

حضور داشتند.
وى با بیان اینکه این جشنواره در مدت یکسال 
در بخش هاى مختلف تشکیل شــد ابراز کرد:  
شرکت کنندگان در این جشنواره حایز رتبه هاى 

مختلف شدند.
وى با اشاره به کالم رهبر معظم انقالب مبنى بر 
اینکه قدر قرآن را بدانیم اظهار کرد: این بهترین 
کالمى است که اگر بدان جامه عمل بپوشانیم ما 

را به سعادت دنیا و آخرت مى رساند. وى ادامه داد: 
گم شده امروز جامعه ما معنویت برخاسته از قرآن 
و عترت است و این سن نوجوانى و جوانى بهترین 

سن براى انس با قرآن است.
وى در بیــان چرایــى برپایى این جشــنواره 
خاطرنشان کرد: فلسفه این جشنواره ها بازگشت 

به قرآن و عمل به قرآن است.
■■■

در این مراسم، مسئول نهاد نمایندگى ولى فقیه 
دانشگاه پیام نور استان اصفهان نیز ضمن خیر 
مقدم به فعاالن و دست اندرکاران این جشنواره 
گفت: چند سال پیش بازدیدى را با بعضى اساتید 
دانشــگاه از یک شــرکت دانش  بنیان داشتیم 
که سر در ورودى شــرکت یک آیه قرآن کریم 

منقش شده بود.

حجت االسالم حیدرى با بیان اینکه این شرکت 
به 25 کشــور دنیــا صــادرات دارد اظهار کرد: 
مدیرعامل این کشــور اذعان داشت تحریم ها 
سر سوزنى روى تولیدات آن ها تاثیر نداشته است.

وى با اشاره به اینکه آیه شــریفه «براى انسان 
بهره اى جز سعى و کوشــش او نیست» سر در 
ورودى شرکت نقش بسته عنوان کرد: خبرنگاران 
و مسئوالن خارجى راز این جمله را از مدیرعامل 
این شرکت پرســیدند و وقتى دریافتند این یک 
آیه قرآن و با چه مفهوم و محتوایى است بسیار 

شگفت زده شدند.
مسئول نهاد نمایندگى ولى فقیه دانشگاه پیام نور 
استان اصفهان در پایان تاکید کرد: عمل به آیات 
شریف قرآن موجب موفقیت و رستگارى در دنیا 

و آخرت خواهد شد.

■■■
مسئول نهاد نمایندگى ولى فقیه دانشگاه هاى 
پیام نور کشور نیز در این مراسم با اشاره به اینکه 
ماه مبارك رمضان بهار قرآن اســت اظهار کرد: 
خوب است که این اختتامیه در بهار قرآن برگزار 

شده است.
وى با تشکر از همه افرادى که در راه قرآن قدم 
بر مى دارند خاطرنشان کرد: در ماه ضیافت خدا 
پذیرایى از انسان با قرآن و دعا است و نشستن در 

جلسات قرآنى خود نوعى مهمانى است.
حجت االسالم نبوى با اشــاره به آیه دوم سوره 
انفال تصریح کرد: مومن کســى است که وقتى 
قرآن و ذکر خدا به یادش افتاد ایمانش افزون شود 
براین اساس باید قرائت قرآن در این ماه و حتى در 

طول سال موجب افزونى ایمان ما شود.
وى با اشــاره به اینکه عالمــه طباطبایى حتى 
در هنگام راه رفتن نیز قــرآن را تالوت و مرور 
مى کردند یادآور شد: آیت ا... طیب از منزل خود تا 

مدرسه یک جزء قرآن مى خواندند.
وى با بیان اینکه یکى از شاگردان آیت ا... بهجت 
نزد ایشان مى رود و از عصبانیت و خلق تند خویش 
گالیه مى کند و راهکارى از ایشان مى طلبد عنوان 
کرد: آیت ا... بهجت به ایشان توصیه کردند قرآن 

بخوان و با صداى بلند در منزل اذان بگو.
■■■

معاون فرهنگى اجتماعى دانشــجویى دانشگاه 
پیام نور نیز عنوان کرد: با توجه به محدودیت هاى 
کرونایى شرکت در این جشــنواره و برپایى آن 
امرى ارزنده و قابل تقدیر اســت. وى با اشاره به 
اینکه امام خمینى(ره) قرآن را به متن زندگى ما 
آورد اظهار کرد: این قرآن است که کشور را اداره 

مى کند و آنچه از شهداى مدافع حرم دستگیرى 
کرد همین قرآن بود.

دکتر امینى با تاکید بر اینکه قرآن را باید به متن 
زندگى آورد ابراز کرد: این انقالب ثابت کرد که 
مى شــود قرآن را به متن اصلى زندگى وارد کرد 
و خدایى که انســان را آفریده، قرآن را به عنوان 

دفترچه راهنماى زندگى انسان ها آفریده است.
وى با بیان اینکه همه چیــز در قرآن وجود دارد 
عنوان کرد اگر با دید تخصصى به قرآن نگاه کنیم 
و آن را کالبد شکافى کنیم خواهیم دید براى همه 
زندگى بشر قرآن برنامه دارد و ما در دانشگاه پیام 
نور از این برنامه حمایت مى کنیم تا متن زندگى 

خود را از قرآن بگیریم.
وى با اشــاره به اینکه اگر از قرآن درس زندگى 
بگیریم از آســیب ها مصون خواهیم بود یادآور 
شد: ما در رشته مدیریت همه تئورى هاى غربى 
را خواندیم براین اساس در مدیریت اسالمى روش 
مدیریت مدیرانى که در قرآن به آن اشاره شده را 
استخراج کردیم و بر مبناى آن مدل هاى موفقى 
را پیاده ســازى کردیم تا با الگوسازى آن براى 
دانشجویان روش زندگى و مدیریت اسالمى را 

پیاده سازى کنیم.
وى با بیان اینکه دانشــگاه پیام نور افتخار 
دارد با پایه ریزى مرحوم دکتر پارسا درس 
قرآن را در دروس دانشجویى نهادینه کرده 
گفت: این امر باعث شد چند هزار نفر با قرآن 
آشنا شدند و استقبال زیادى از آن شده که 
برکات آن را امروز در این اختتامیه شــاهد 

هستیم.
معاون فرهنگى اجتماعى دانشــجویى دانشگاه 
پیام نور با اشاره به اینکه امســال 6 هزار نفر در 

جشنواره  قرآنى ما شــرکت کردند اذعان کرد: 
این تعداد به دلیل محدودیت هاى کرونایى بوده 
و در سال آینده ان شاء ا... بدون محدودیت هاى 
کرونایى این تعداد حداقل بــه دوبرابر افزایش 

خواهد داشت.
■■■

معاون سیاسى امنیتى اجتماعى استاندار اصفهان 
نیز با اشــاره به اینکه در مسابقه افراد از یکدیگر 
سبقت مى گیرند اظهار کرد: خود مسابقه دادن 
مهم نیست چراکه امروز در خیلى از موضوعات 
مســابقاتى وجود دارد اما اینکــه قرآن موضوع 
مسابقه باشد بســیار اهمیت دارد و قابل توجه و 

تقدیر است.
محمدرضا جان نثارى با بیان اینکه در کشور ما 
نیز قرآن مهجور است اذعان کرد: قرآن در بطن 
تصمیمات نیســت و در عرصه اقتصاد، اجتماع، 
فرهنگ، ســبک زندگى و... قــرآن هنوز ورود 

نکرده است.
وى با اشــاره به اینکه افرادى که در مسابقات 
قرآن شرکت مى کنند چه آنان که رتبه اى کسب 
مى کنند و چه افرادى که موفق به کســب رتبه 
نمى شوند تالش مى کنند قرآن را از مهجوریت 
خارج کنند تاکیــد کرد: ایــن کار قابل تقدیر و 
تحسین است چراکه هیچ کار فرهنگى به اندازه 

کار قرآنى اثر مثبت ندارد.
معاون سیاسى امنیتى اجتماعى استاندار اصفهان 
با بیان اینکه امیدواریم این مســابقات موجب 
برکاتى براى امور دانشــگاه باشد تصریح کرد: 
قرائت و حفظ قرآن بسیار عالى است، رجوع به 
تفســیر قرآن نیز برکت این حرکــت را تکمیل 

خواهد کرد.

سرپرست دانشگاه پیام نور اصفهان در مراسم اختتامیه جشنواره کشورى قرآن و عترت:

با اجراى ویژه برنامه هاى سفره خوانى و نقاره زنى، جامعه ما معنویت برخاسته از قرآن و عترت است
حال و هواى حرم مطهر امام رضا (ع) در هفدهمین 

نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان جارى مى شود.
به گزارش روابط عمومى شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللــى اســتان اصفهــان، هفدهمیــن 
نمایشــگاه قرآن و عترت، روزهاى پنجم تا دهم 
اردیبهشت ماه 1401 برپا مى شود و دستگاه هاى 
اجرایى بسیارى شــرایطى را فراهم مى کنند تا 
مردم اصفهان در بهترین ماه خدا، بیشترین میزان 
بهره مندى را از ویژه برنامه هاى قرآنى و مذهبى ماه 

مبارك رمضان دریافت کنند.
از جمله برنامه هاى ویژه اى کــه براى روزهاى 
برپایــى هفدهمین نمایشــگاه قــرآن و عترت 
پیش بینى شده، اجراى برنامه هاى سفره خوانى و 
نقاره زنى است که از سوى نمایندگى آستان قدس 

رضوى در استان اصفهان اجرا مى شود.
مصطفى حجه فروش، با اعــالم این خبر اظهار 
کرد: بر اســاس برنامه ریزى هاى انجام شــده، 
برنامه نقاره زنى هر شب در نمایشگاه اصفهان اجرا 
مى شود، همچنین پیش بینى شده است که برنامه 

سفره خوانى نیز در زمان برگزارى برپا شود.
مدیر نمایندگى آســتان قدس رضوى در استان 
اصفهان با اشــاره به دیگر برنامه هاى پیش بینى 
شده براى اجرا در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان 
افزود: در این نمایشگاه همچنین ضریح حرم امام 
رضا (ع) شبیه سازى مى شود تا براى مردم اصفهان 
حال و هواى معنوى حرم مطهر رضوى بیش از 

پیش تداعى شود.
عالقه مندان به بازدید از هفدهمین نمایشــگاه 
قرآن و عترت مى توانند از ساعت 16 تا 22 روزهاى 
پنجم تا دهم اردیبهشــت ماه بــه محل برپایى 
نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در کمربندى 
شرق، روبه روى منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

حال و هواى حرم مطهر 
رضوى در اصفهان 

جارى مى شود
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1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود 
هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این 

طریق امکان پذیر مى باشد.

امالك فوق تخلیه و درتصرف بانک نیست و بانک مسئولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ندارد و امکان فروش نقد و اقساط نیز وجود دارد.  اطالعات تکمیلى امالك 
مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهانمذکور در سامانه ستاد موجود است. 

آدرسقیمت پایهنوع ملکاعیانعرصهکاربرىپالك ثبتىشعبهردیف

هجده و نیم حبه مشاع از 250360مسکونى 15261/163شهرضا 1
اصفهان هزارجریب خیابان شهید خسرو پور فرعى دوم 23,767,361,111هفتاد ودو حبه 

آزادگان بن بست رز پالك 35 

اصفهان بهارستان خیابان فرشته کوچه یاسمن پالك 799 کد 8,180,555,555سى و یک سهم از 72 سهم 200241مسکونى 2187/2176شهرضا 2
پستى 8143148376

سه دانگ و بیست صدم 263/58263/58مسکونى 409/6131دولت آباد 3
گرگاب بلوار امام خمینى خیابان شهید مطهرى کوچه شهید 4,553,280,000سهم مشاع از شش سهم 

محمد بیدرام پالك 39

267/83170مسکونى 582/13774زرین شهر 4
نوزده و هشتصد و شصت 
و نه هزارم سهم مشاع از 

هفتاد و دو سهم
فوالد شهر محله B1 پارکینگ 12 سپاه ورودى 2 پالك 9,994,071,125208

4809/2،4809/1،4809 کاشان 5
کاشان خیابان مال فتح اله در مجموعه قصر رضوان 67,778,000,000دو دانگ از ششدانگ 794/262385تاالر1308/4881/11،2240/456/3276

سى و دو سهم از هفتاد و 99/36-آپارتمان582/20617زرین شهر6
فوالدشهر محله B4 وصال شمالى خیام غربى پالك 540 3,753,600,000  دو سهم 

کدپستى 8491755986

آران و 7
آران و بیدگل خیابان شهید مفتح کوچه شهید قاسمى 9,850,000,000  ششدانگ203/86-مسکونى2640/1179بیدگل 

یازده سهم از 45سهم 180490گاودارى4572/2گلپایگان8
گلپایگان خیابان اردیبهشت-به طرف اسفرنجان-کوچه 6,350,000,000  مشاع

10مترى بوستان

م.الف:1302842


