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نقش و جایگاه خانواده در پیشگیري از آسیب هاي اجتماعىماجراى دیوار کشیده شدن درب یک خانهمحمد کاسبى تا 6 ماه نمى تواند بازى کندنخستین نمایش عمومى پهپاد کمان 22 دوست  نداشتم برگردم و اثربخش نباشم اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کاهش کتابخوانى،
 افزایش آسیب هاى 

اجتماعى را 
به دنبال دارد

همه مان فرو مى رویم!
3
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احتمال بازگشت 
خاموشى ها 
به اصفهان

مسئول دفتر نمایندگى ولى فقیه در امور اهل سنت 
خراسان جنوبى با بیان اینکه سرانه مطالعه در کشور 

قابل قبول نیست، گفت: اگر ارتباط با کتاب کمتر شود 
فضاهاى مسموم و آسیب هاى اجتماعى در جامعه 

پررنگ تر مى شود و متأسفانه طى دو سال...

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان با بیان 
اینکه اکنــون برنامه اى براى اعمال خاموشــى  
مشترکان خانگى نداریم، گفت: برنامه مدیریت 
بار و مصرف صنایع اصفهان از ابتداى اردیبهشت 
ماه اجرا خواهــد شــد.محمدرضا نوحى اظهار 
داشت: استان اصفهان نزدیک به 1500 مگاوات 
کمبود انرژى دارد کــه باید آن را با مدیریت بار و 
مدیریت مصرف صنایع جبران کرد.وى ادامه داد: 
اگر با صنایع توافق شود هیچ گونه برنامه خاموشى 
براى مشترکان خانگى در حال حاضر نداریم اما 
اگر مســائل دیگرى مانند گرماى هوا و کمبود 

تاراج «کرکس»تاراج «کرکس»انرژى در سطح کشور...
کوهخوارى در مهمترین منبع آب شیرین مرکز اصفهانکوهخوارى در مهمترین منبع آب شیرین مرکز اصفهان
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3 خیابان، 3 حادثه تکرارى و یک شهر با گودال هاى بزرگ 

چرا مجیدى به خارجى هاى استقالل 
مرخصى نداد؟

4 بازیکن خارجى استقالل در تعطیلى تمرینات به کشورهایشان نرفتند.
تمرینات تیم استقالل بعد از دیدار با نساجى در جام حذفى فوتبال به مدت 5 روز 
تعطیل شد. با اینکه معموًال در روزهایى که تمرینات تعطیل مى شود خارجى هاى 
تیم ها چند روزى به کشورهایشان مى روند تا استراحت کنند اما اینبار درباره 4 

بازیکن خارجى استقالل چنین اتفاقى رخ نداد...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سرقت  مسلحانه از 
یک طال فروشى 
نافرجام ماند

چوب معلم ار بود...
درباره 3 مورد دانش آموز آزارى که این روزها جامعه را تحت تأثیر قرار داده است 

7

یحیى و رکوردهایى که یحیى و رکوردهایى که 
بر باد رفت!

امام جمعه اصفهان:امام جمعه اصفهان:

ارتش یکى ارتش یکى 
از محورهاى از محورهاى 

پیروزى پیروزى 
درجنگ بوددرجنگ بود
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رئیس جمهور:رئیس جمهور:

قدرت نیروهاى قدرت نیروهاى 
مسلح ما قدرت مسلح ما قدرت 

بازدارندگى بازدارندگى 
استاست
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رضا عطاران به اکران رضا عطاران به اکران 
عیدفطر مى رسد؟ 

آگهی مزایده واگذاري
 بوفه مرکزي (تریا زیتون) در دانشگاه

 آزاد اسالمی واحد نجف آباد (نوبت اول)
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد بوفه مرکزي دانشگاه 
(تریا زیتون) با قابلیت فروش انواع فسفود و نوشیدنی هاي گرم و سرد و 
تنقالت را از طریق برگزاري مزایده عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان دعــوت می شود در صورت تمایل به شرکت در این مزایده 
و دریافت اسناد، حداکثر ظرف مدت ده روز کاري پس از تاریخ انتشار این 
آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد به آدرس 
(www.iaun.ac.ir قسمت مزایده/مناقصه) مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد مزایده اقدام نمایند.
شرایط مزایده :

* هر متقاضی واجد شرایط اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به 
اختیار خود در مزایده فوق شرکت و پیشنهاد قیمت ارائه دهد.

* مبلغ واریزي بابت خرید اسناد مزایده مذکور 1/000/000 ریال می باشد
* مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 120.000.000 ریال می باشد.

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مختار است.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد، بلواردانشگاه، دانشگاه آزاد 
اسالمی نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزي
تلفن دبیرخانه کمیسیون : 42292020 - 031

Email:monaghese@iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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جمعیت هالل احمر استان اصفهان درنظردارد خدمات مورد نیاز خود بشرح ذیل  را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت  به بخش خصوصى 
واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است شرکت هاى واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلى 

مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشاردر سامانه 1401/1/29 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه  ازسامانه تا ساعت 12 روز دوشنبه  1401/2/5 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 8 روز شنبه تاریخ 1401/2/17
زمان بازگشایى پاکتها: ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 1401/2/17

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه - جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه دارى  
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه (www.setadiran.ir   ) و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص 

مى باشد امکانپذیر مى باشد.

معاونت منابع انسانى وپشتیبانى

آگهى  تجدید مناقصه واگذارى  
خدمات مختلف جمعیت هالل احمر استان اصفهان

م.الف:1305283

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران (سهامى عام) در نظر دارد پاکت کاغذى لمینت دار 
ضایعاتى به وزن تقریبى 8 تن را از طریق برگزارى مزایده عمومى به باالترین مبلغ 

پیشنهادى نسبت به مبلغ برآورد کارشناسى به فروش برساند: 
لذا متقاضیان مى توانند تا تاریخ 1401/02/10 جهت دریافت اسناد مزایده به سایت 
شرکت به نشانى www.irefco.ir و یا به آدرس شرکت واقع در کیلومتر 52 جاده 
اصفهانـ  مبارکه مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 52543740-031 داخلى 204 
تماس حاصل فرمایند. ضمنًا پیشنهاددهندگان مى بایست ظرف تاریخ مذکور 
نسبت به عودت اسناد تکمیل شده به دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى 

نسوز ایران اقدام نمایند.
روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران 

 آگهى مزایده نوبت اول

نوبت اولنوبت اول

مبلغ ضمانتنامه شرکتموضوع تجدید مناقصهشماره مناقصهردیف
300/000/000 ریالواگذارى ونگهدارى تأسیسات برقى و مکانیکى31400-15

واگذارى بخشى از خدمات نظافت و حفظ و 41400-16
1/140/000/000 ریالنگهدارى ساختمان و محوطه و انجام امور جنبى

واگذارى بخشى از خدمات حفاظت فیزیکى 51400-17
480/000/000ومراقبتى

چر
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پهپاد چندمنظوره  برد بلند و راهبردى کمان 22 نیروى 
هوایى ارتش، در جریان مراســم رژه روز ارتش براى 

نخستین بار به نمایش عمومى درآمد.
«کمان 22» که در تاریخ ششم اسفند 1399 رونمایى 
شد، نخســتین پهپاد پهن پیکر رزمى ارتش است که از 
قابلیت حمل انواع محموله با مداومت پروازى بیش از 
24 ساعت برخوردار اســت. این پهپاد پهن پیکر بیش 
از 3000کیلومتــر برد عملیاتى دارد و قــادر به پرواز تا 
ارتفاع 8000 مترى است؛ که از این دو حیث، نسبت به 
پهپادهاى عملیاتى و چندمنظوره شاهد 129 و مهاجر 
6 در ســطح باالترى قرار دارد؛ اگرچه در حوزه حمل 

تسلیحات نسبت به شاهد 129 از قابلیت حمل سالح با 
وزن کمترى برخوردار است.

این پهپاد، قادر به حمل انواع مهمات و موشــک هاى 
لیزرى و هوشــمند بوده و از قابلیت هاى شناســایى، 
مراقبت و جمع آورى اطالعات و عکسبردارى از اهداف 
دوردست برخوردار است. کمان 22 در حوزه تسلیحات از 
چهار غالف بمب هاى سرى قائم و دو موشک هوشمند 
برخوردار است و همچنین مجهز به سامانه اخاللگر باند 
ایکس نیز هست. کمان 22، وجه تشابه زیادى به پهپاد 
MQ-9 آمریکایى دارد و هم اکنون مراحل تست نهایى 

را مى گذراند.

رئیس جمهور خطاب بــه رژیم صهیونیســتى گفت: 
کوچک ترین تحرك شما از نیروهاى مسلح ما مخفى 
نیست و اگر کوچک ترین حرکتى از سوى شما رخ دهد، 
مقصد نیروهاى مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستى خواهد 
بود.آیت ا... سید ابراهیم رئیســى در مراسم رژه ارتش 
گفت: تاریخ، همواره ارتــش را به عنوان افتخارآفرینان 
کشــور یاد مى کند.وى تأکید کرد: همکارى و برادرى 
ارتش و سپاه مثال زدنى اســت. نیروهاى مسلح ایران 
توانمندى هاى بسیارى دارند. محورى ترین توانمندى 
این نیروها مخلص، مکتبى، با مهارت و آموزش دیده، 
خطرپذیر  بودن است که آماده اند با هر دشمنى مواجه 

شوند.رئیس جمهور با یادآورى اینکه ارتش نیروى مجهز 
و آماده براى دفاع از کشور اســت و مورد اعتماد مردم 
خاطرنشان کرد: ارتش امیدآفرین است. آمادگى ارتش 
براى دشمن این است که بداند قدرت نیروهاى مسلح ما 
قدرت بازدارندگى است. کوچک ترین تحرکى از سوى 
دشــمن از چشــمان تیزبین نیروهاى مسلح ما مخفى 
نیست. رژیم صهیونیســتى بداند کوچک ترین تحرك 
شما از نیروهاى مســلح ما مخفى نیست و اگر کوچک 
ترین حرکتى از سوى شــما رخ دهد، مقصد نیروهاى 
مسلح ما مرکز رژیم صهیونســیتى خواهد بود و قدرت 

نیروهاى مسلح ما شما را آرام نمى گذارد.

نخستین نمایش عمومى
 پهپاد کمان 22 

قدرت نیروهاى مسلح ما 
قدرت بازدارندگى است

مادر یزدى
 چهارقلو به  دنیا آورد

  ایرنا|رئیس بیمارستان آیت ا... خاتمى هرات 
اعالم کرد: مادر 22 ساله ساکن شهرستان خاتم 
استان یزد در نخستین زایمان خود چهارقلو به دنیا 
آورد. دکتر روح ا... حیدرى گفــت : این نوزادان 
چهارقلو دو پسر و دو دختر هســتند. وى افزود: 
میانگین وزن این  نوزادان یک کیلو و400 گرم 
است و به روش سزارین  متولد شدند و در سالمت 

به سر مى برند. 

رکورد تماشاى فیلم 
شکست

یــک مــرد در فلوریدا    سینما دیلى|
به نام «رامیرو آالنیس» با تماشــاى 292 باره 
فیلــم «اســپایدرمن: راهى به خانه نیســت» 
رکورد بیشــترین میزان تماشــاى یک فیلم را 
شکســت. رامیرو قبًال با تماشاى 191 باره فیلم 
«انتقام جویان: پایان بازى» این رکورد را در دست 
داشت، فیلمى که بیش از سه ساعت و دو دقیقه 
است. اما دو سال بعد «آرنو کلین» رکورد او را با 
تماشاى 204 باره فیلم «کملوت: قسمت اول» در 

سال 2021 شکسته بود. 

قیمت تلویزیون هاى 
الکچرى 

  خبرانالین| این روزها قیمت ها در بازارهاى 
مختلف آنچنان عجیب و غریب شده که بسیارى 
از شهروندان را از خرید پشیمان مى کند. در بازار 
لوازم صوتى و تصویرى تلویزیون هم تلویزیون 
لمسى جى پالس (برد هوشــمند) 98 اینچى با 
قیمت 212 میلیون تومان به فروش مى رسد که 
تقریبًا از قیمت این روزهــاى خودروى پراید نیز 
باالتر است. در جایگاه بعدى، تلویزیون لمسى 86 
اینچ سى تاچ قرار دارد که خرید آن با صرف هزینه 
136 میلیون تومانى ممکن اســت. ارزان ترین 
محصول این لیست تلویزیون دوو سایز 65 اینچ 
است که قیمتى بین 58 تا 68 میلیون تومان دارد.

افزایش کمک به عتبات 
معاون فرهنگى و مشــارکت هاى    ایسنا|
مردمى ستاد توسعه و بازســازى عتبات گفت: 
میزان نــذر و کمک هاى اهدایــى خیران براى 
توسعه و بازسازى حرم هاى عتبات در سال 1400 
نســبت به ســال قبل از آن، با وجود تنگناهاى 

اقتصادى، 30 درصد افزایش داشت.

تتو رشته دانشگاهى شد!
نخستین دانشکده تتو در ترکیه    روزیاتو|
در پردیس دانشــگاه بِى کنت در منطقه اروپایى 
ساریر استانبول، کالنشــهر ترکیه، آغاز به کار 
کرد. هنرجویان ایــن دوره ها، پــس از گذران 
دوره هاى دو ماهــه و درصورت کســب تأیید 
اســاتید خالکوبى، موفق به دریافــت گواهى 
پایان دوره این مدرسه مى شــوند که عالوه بر 
ترکیه، در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز معتبر

 خواهد بود. 

ابتالى روزنامه نگار 
معروف به سرطان  

  جماران|هــادى خانیکــى، روزنامه نگار 
معروف ایرانى، اســتاد علوم ارتباطات و سردبیر 
سابق مجله آئین که در بیمارستان پارس تهران 
بسترى است، در پیامى ویدیویى از ابتالى خود به 
بیمارى سرطان و آغاز شیمى  درمانى خبر داد. وى 
عضو شوراى مرکزى حزب اتحاد ملت ایران نیز 
مى باشد. همچنین او سابقه عضویت در شوراى 
مرکزى جبهه مشارکت را دارد. هادى خانیکى 
در دوران اصالحات مشاور رئیس جمهور در امور 
رسانه و مطبوعات و سپس مشاور رئیس جمهور 

در امور فرهنگى بود.  

درخواست وزیر بهداشت
 از حوزه 

   ایرنا| وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: زمان اجراى برنامه تنظیم خانــواده همه جا با 
پوســترهاى «فرزند کمتر، زندگى بهتر» پر شده بود 
اما اکنون براى افزایش جمعیت هیچ تبلیغى نمى شود. 
بهرام عین  اللهى تصریح کرد: حوزویــان در ایام ماه 
مبارك رمضان به اقصى نقاط کشور براى تبلیغ مراجعه 
مى کنند و این ماه فرصت خوبى براى تبلیغ روحانیون 
در زمینه مسئله بحران جمعیت و ضرورت افزایش نرخ 
بارورى است همچنین به جز این ماه هم از حوزه انتظار 

داریم به مردم بیشتر آگاهى بخشى کنند.

ادعاى جنجالى  
  روزنامه جوان|برخى از بانکــداران بخش 
خصوصى گویا جــزو بدهکاران بانک هــاى دولتى 
مى باشند، در یک مورد یکى از خبرگزارى هاى داخلى 
به ابر بدهکار بانکى اشاره کرده که یک بانکدار بخش 
خصوصى است. سئوال این است که یک ابر بدهکار 
بانکى چطــور مى تواند بانک خصوصى داشــته و به 
امر بانکدارى مشغول باشد؟ ســئوال مهمتر اینکه آیا 
واقعاً چنین فردى نمى توانســته بدهى اش را به بانک 
ملى پرداخت کند؟ مگر مى شــود که فــردى بانک 
داشــته باشــد آن وقت نتواند بدهى خود را به بانک 
دیگرى پرداخت کند؟ اصًال چــرا باید از بانکى دیگر 

وام بگیرد؟

ناگفته برجامى 
  خبرآنالین| على جنتى از بدون دستاورد بودن 
تیم مذاکرات برجامى  انتقاد کرد. وزیر ارشــاد دولت 
یازدهم در توییتى نوشت: گفته مى شود یکى از موانع 
توافق براى احیاى برجام مخالفت آمریکا با حذف سپاه 
پاسداران از فهرست تروریسم FTO است در حالى که 
در دولت دوازدهم خارج ســاختن رهبرى و نهادهاى 
وابســته به رهبرى از تحریم و حذف سپاه از فهرست 
تروریسم به عنوان پیش شــرط هرگونه مذاکره مورد 

توافق آمریکا قرار گرفته بود.

پیشنهاد عراق به ایران 
رئیس سازمان حج و عمره عراق در دیدار    انتخاب|
با هیئت ایران، بر الزام بازگشایى راه زمینى عتبات عراق 
تأکید کرد و ترانزیت زائران ایرانى از عراق به عربستان 
را پیشنهاد کرد. او گفت: ما خواهانیم سفر عمره و حج 
هم به صورت ترانزیت از عراق به عربســتان صورت 
گیرد. قبًال هم خیلى از کشــورها به صورت زمینى از 

عراق راهى عربستان مى شدند.

خبرخوان

ارتش آمریکا درحالى که جنگ میان اوکراین و روسیه در 
جریان است، در صحراى کالیفرنیا رزمایش برگزار مى کند 
تا با اســتفاده از تجارب این جنگ، نیروهاى خود را براى 

رویارورى احتمالى در آینده با مسکو آماده کند.
«کریستین ورمات»، معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا در 
امور سیاسى درباره این رزمایش به خبرگزارى آمریکایى 
«آسوشیتدپرس» مى گوید: درحال حاضر تمام ارتش 
آمریکا نظاره گر وقایع اوکراین است و سعى مى کند از 

جنگ در این کشور درس بگیرد.
او مى افزاید: این درس ها شــامل تجهیزات روسیه و 
مشکالت ترابرى و پشــتیبانى و همچنین ارتباطات و 

استفاده از اینترنت است.
وورمات کــه دو روز را در صحراى مجــاوه (موهاوى) 
در کنار رزمایش نیروهاى آمریکایى علیه یک دشــمن 
فرضى گذرانده است، توضیح مى دهد: تجربه روسیه و 
اوکراین یک نمایش بسیار قوى براى ارتش آمریکا در 

مورد اهمیت آینده حوزه اطالعات است.
این مقام سابق پنتاگون تصریح مى کند: ما 5 سال است 
که در مورد این جنگ صحبت کرده ایم اما دیدن آن به 
صورت زنده و اینکه زلنســکى چقدر قوى عمل کرده 
است، احســاس بســیار قوى ایجاد مى کند. این مقام 
نظامى آمریکا اذعان مى کنــد: این یک جنگ جهانى 
اســت که در واقع تمام جهان به صورت زنده مى تواند 

آن را مشاهده کند.
خبرگزارى آمریکایى «آسوشــیتدپرس» مى نویسد: از 
ســوى دیگر مربیان ارتش آمریکا هم اکنون با استفاده 
از تجارب جنگ روســیه در اوکرایــن  درحال آموزش 

سربازان آمریکایى در صحراى کالیفرنیا هستند تا آنها 
را براى جنگ احتمالى علیه رقباى بزرگ آمریکا مانند 

چین و روسیه آماده کنند.
بر اســاس این گــزارش، نیروهاى شــرکت کننده در 

رزمایش مــاه جــارى ارتــش آمریکا، زبان روســى 
آموخته اند و موضوع این رزمایــش، نیروهاى فرضى 
هستند که با استفاده از رســانه هاى اجتماعى درحال 

انتشار تبلیغات علیه تیپ ارتش آمریکا هستند.

«کرت تیلور»، فرمانده این تیــپ، روش هاى بازى و 
تجارب روسیه را آموزش مى دهد تا سربازان آمریکایى 
را براى جنگ و پیروزى بر یک دشــمن پیچیده آمریکا

 آماده کند.

صحراى کالیفرنیا، میزبان مقدمات جنگ جهانى سوم

مانور ارتش آمریکا براى رویارویى با روسیه 

همین چند روز پیش بود که حضور چهره هاى سرشناس دنیاى 
فوتبال در تهران خبرســاز شــد. «لوتار ماتئوس»، «مارکوس 
مرك»، «آندریاس برمه» و «پیر لوییجى کولینا» مهمانان ویژه 
افتتاحیه باشگاه بدنسازى متافیتنس در طبقه نهم مجتمع سام 

سنتر خیابان فرشته تهران بودند. 
اما داستان این باشگاه بدنسازى ســوپرالکچرى همینجا تمام 
نشد. امیرحسین اصالنیان، مهاجم اسبق تیم پرسپولیس که در 
مراسم افتتاحیه حضور داشت مى گوید آن شب به مهمانان اعالم 
شد هزینه یکسال تمرین در این باشگاه 124 میلیون تومان است 
که حاضرین در مراسم مى توانند از تخفیف 25 درصدى افتتاحیه 

نیز استفاده کنند.
از طرفى، برخى شنیده ها حاکى از آن است که اشتراك طالیى 
این باشــگاه که به ورزشــکار اجازه تمرین هر روزه و استفاده 
از امکانات باشــگاه را مى دهد، ماهانه نزدیــک به 27 میلیون 

تومان است.
با توجه به شهریه ســنگینى که براى این باشگاه در نظر گرفته 
شــده، اینطور که پیداســت هرکسى توان پا گذاشــتن به این 
مجموعه ورزشى بزرگ تجهیزشده با امکانات روز دنیا را ندارد. 
موضوعى که از حضور مهمانان ویژه مراسم افتتاحیه هم قابل 
حدس بود؛ چرا که حتماً هزینه هاى دالرى هنگفتى صرف دعوت 

آنها به ایران شده است.
البته آنطور که به نظر مى رســد این باشــگاه از ابتدا هم براى 
خدمت رسانى به مدیران با حقوق هاى نجومى راه اندازى شده 
است. گفته مى شود مدیرعامل شرکت همایش سازان و باشگاه 
مدیران تأثیرگذار با تأسیس این مجموعه ورزشى مدرن و فوق 
تخصصى قصد ارائه خدمات فوق تخصصى ورزشى و پزشکى 

ورزشى به مدیران برتر کشور را دارد.

 معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى با تکذیب شــایعه لغو 
کنسرت هاى موســیقى که در فضاى مجازى منتشر شــده است، گفت: عدم 
برگزارى کنسرت در نیمه دوم ماه رمضان به سبب ایام پرفیض قدر تا آستانه عید 

سعید فطر سنت همه ساله بوده است.
شــامگاه 28 فروردین 1401 مطلبــى در فضاى مجازى مبنى بــر لغو تمامى 
کنسرت ها در کشور منتشر شــد. بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقى در این 
باره ادعا کرد: همه  کنســرت ها در ایران لغو شده و به گفته حراست ارشاد، هیچ 
خواننده اى قبل از حذف آثارش از رادیو جوان و ملوبات اجازه برگزارى کنسرت 

در سال 1401 را نخواهد داشت. بسیارى از تهیه کننده ها با ضرر سنگین مالى 
رو به رو شده اند تا برخى پلتفرم هاى شخصى، با حذف رقبا، به زودى به قدرت 

برسند!
محــاال حمــود ســاالرى معــاون وزارت ارشــاد محتــواى ایــن توییت 
در فضــاى مجــازى را کــذب محــض دانســته اســت.  ســاالرى گفت: 
مســلم اســت که به مناســبت عید ســعید فطر و ایام بعــد از آن بــار دیگر 
روند اجراى کنســرت هاى موســیقى مطابــق مجوزهاى صادر شــده ادامه 

خواهد داشت.

طالبان در دستورى تازه به پرسنل مرد بخش خدمات درمانى افغانستان 
هشدار داده که تنها تا عید فطر امسال فرصت دارند ریش بگذارند. پیش از 
این، طالبان به همه کارمندان مرد دولت دستور داده بود که ریش گذاشته 
و لباس هایى که قوانین این گروه را رعایت کرده باشد بپوشند و در هنگام 
کار، کاله به سر بگذارند در غیر این صورت اخراج خواهند شد. بر اساس 
این نامه، به فرمان هبت ا... آخوندزاده رهبر طالبان، محل هاى کار زنان 
و مردان در داخل ساختمان هاى بخش بهداشت باید از هم جدا باشند و 

همچنین مردان از مداخله در کارهاى زنان منع شده اند.

عالوه بر این، از زنان نیز خواسته شــده در طول ساعات کارى حجاب را 
رعایت کرده و از گشت و گذار در راهروهاى ساختمان هاى بخش ادارى 
خوددارى کنند. پیش از این نیز نیروهــاى وزارت امر به معروف و نهى از 
منکر طالبان به ادارات دولتى رفته و به بررســى وضعیت ریش مردان و 
حجاب زنان در این مراکز پرداخته بودند. آنها عالوه بر گذاشتن ریش، از 
مردان کارمند مى خواهند که لباس محلى متشکل از پیراهن بلند و شلوار 

گشاد و کاله یا سر بند بپوشند.
بر اســاس ادعاها، مقامات طالبان از ورود مردان بدون ریش و کســانى 

که لباس و سربند محلى به تن نداشــته به مراکز دولتى جلوگیرى کرده 
اند. قبل تر نیز طالبان حضور زنان در پروازها بدون سرپرست و مرد را در 
سفرهاى خارجى ممنوعى کرده بود. از دیگر تغییرات صورت گرفته پس از 
به قدرت رسیدن طالبان باید به تفکیک جنسیتى در پارك هاى این کشور 
یاد کرد به طورى که زنان سه روز در هفته و مردان چهار روز در هفته (از 
جمله روز جمعه) مى توانند به پارك ها برونــد و حضور همزمان آنها در 
پارك ها ممنوع است و بدین ترتیب زوجین و خانواده ها نیز نمى توانند در 

پارك ها حضور داشته باشند.

فعالیت خورشید بسیار ســریع تر از آنچه دانشمندان پیش بینى مى کردند، در حال 
افزایش است. در همین رابطه هم اعالم شده است که یک موج پالسمایى غول پیکر 
که از خورشید پرتاب شد، روز سه شنبه 12 آوریل به عطارد برخورد کرده و احتماًال 
موجب ایجاد یک طوفان ژئومغناطیسى و پاك کردن مواد از سطح این سیاره شده 
است.این فوران قدرتمند در غروب 11 آوریل از سمت دور خورشید ساطع شده و 

کمتر از یک روز طول کشیده تا به نزدیک ترین سیاره به ستاره ما برخورد کند.
در سیاراتى مانند زمین که داراى میدان هاى مغناطیسى قوى هستند، امواج پالسما 
جذب مى شوند و طوفان هاى ژئومغناطیســى قوى ایجاد مى کنند. در طول این 
طوفان ها، میدان مغناطیسى زمین کمى توسط امواج ذرات پرانرژى فشرده مى شود 
که از خطوط میدان مغناطیسى نزدیک قطب ها مى گذرد و مولکول هاى موجود در 
جو را به هم مى زند و انرژى را به شکل نور آزاد مى کند تا شفق هاى قطبى رنگارنگ 
در آسمان شب ایجاد شود.حرکات این ذرات باردار الکتریکى مى تواند میدان هاى 
مغناطیسى را به اندازه کافى قوى القا کند که ماهواره ها را فلج کند و حتى به زمین 
سقوط دهد و دانشمندان هشدار داده اند که این طوفان هاى ژئومغناطیسى حتى 

مى توانند اینترنت را قطع کنند.
به گفته مرکز پیش بینى هواى فضایى سازمان ملى اقیانوسى و جوى آمریکا، فعالیت 

خورشید بسیار سریع تر از پیش بینى هاى رسمى گذشته افزایش یافته است. 

روابط عمومى ســازمان منطقه آزاد اروند ضمن تأیید بخشنامه این سازمان 
مبنى بر عدم صحبت پرسنل با مدیران و معاونین در اماکن عمومى، به سایت 

«دیده  بان ایران» گفت: این بخشنامه یک دستورالعمل داخلى است.
وى افزود: علت صدور چنین بخشنامه اى این بود که اخیراً فردى براى ارائه 
درخواست استخدام به سازمان آمده بود و در راهرو از مدیر سازمان در این رابطه 
سئوال پرســیده بود که این کار او اصًال درست نبود و به همین دلیل تصمیم 

گرفتیم این دستورالعمل را براى جلوگیرى از وقوع چنین رفتارى ابالغ کنیم.
مدیریت روابط عمومى خاطرنشان کرد: کسى که در راهرو از مدیران و معاونان 
سئوال مى پرسد به نوعى مزاحم این عزیزان مى شود. این در حالى است که در 
دفتر مدیران همیشه به روى همه باز است و اگر پرسنل سئوالى دارد مى تواند 

به دفتر مدیر مربوطه مراجعه کند.
وى در ادامه اظهار کرد: معاونت ســازمان طى بخشــنامه اى دستور داد که 

هیچکدام از پرسنل حق سئوال پرسیدن از مدیران را ندارند.
گفتنى است بر اساس متن این بخشــنامه که در فضاى مجازى منتشر شد؛ 
صحبت کردن کارکنان ســازمان منطقه آزاد اروند درباره مسائل شخصى و 
ادارى با مدیرعامل، معاونان و مدیران در اماکن عمومى ممنوع شده و اگر حرف 

بزنند طبق آیین نامه انضباطى با آنها برخورد خواهد شد.

اولتیماتوم طالبان به پرسنل مرد بخش درمان  افغانستان

ریش بگذارید و لباس محلى بپوشید

شهریه نجومى باشگاهى
 که ماتئوس

 براى افتتاحش  آمد

همه کنسرت ها در ایران لغو شد؟!

حرف زدن پرسنل
 با مدیران، ممنوع! 

ضربه خورشید
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ماجراى دیوار کشیده شدن 
درب یک خانه 

فرماندار شهرسـتان گلپایـگان گفت: دیوار کشـیده 
شـدن درب یکـى ازمنازل شـهروندان گلپایـگان از 
طریق حکم قضایى صورت پذیرفته است. محمدرضا 
عسگریان در پاسـخ به سـئوالى پیرامون علت دیوار 
کشـیدن درب خانه یکى از سـاکنان این شهرستان 
از سوى شـهردارى اظهار داشـت: این حکم قضایى 
است و باید از طریق مجارى قضائى پیگیرى شود و 
در راستاى اجراى حکم قضائى انجام شده است. وى 
افزود: به طور کلى این اتفاق بـه دنبال اختالف بین 
2 همسـایه صورت پذیرفتـه که پس از آنکـه به قوه 
قضائیه ارجاع داده شده است، حکم قضائى براى این 
موضوع صادر شده است. پیشـتر در یک فیلم که در 
فضاى مجازى منتشر شد، یکى از ساکنان این خانه 
مى گوید در حالى که چند نفر در خانه هسـتند مقابل 

در منزل دیوار کشیده شده است!

توزیع 88 هزار بسته 
نان رایگان 

رئیس اتحادیه نانوایان شـهر اصفهـان گفت: تعداد 
هزار و صد واحد نانوایى در شهر اصفهان به مناسبت 
والدت امام حسن مجتبى(ع) به نام کریم اهل بیت، 
88 هزار بسته نان پخته و در بیمارستان ها، زندان ها 
و دانشگاه ها  توزیع کردند. محمود پهلوان زاده اظهار 
داشت: تعداد هزار و صد واحد نانوایى در شهر اصفهان 
به مناسبت والدت امام حسن مجتبى(ع) به نام کریم 
اهل بیـت، پخت و توزیع نان داشـتند. وى گفت: هر 
واحد نانوایى در زمان پخت بعد از ظهر از هزار تا هزار 

و 500 قرص نان، پخت دارد.

جمع آورى ریشه 
خانوادگى سادات 

مؤلف و محقق اصفهانى، با تالش 40 سـاله ریشـه 
خانوادگى سادات اصفهان را جمع آورى کرده است. 
حجت االسالم محمدعلى بهشتى نژاد مولف کتاب 
گفت: تاکنـون 5 جلد کتاب شـامل بیـش از 4 هزار 
خانواده سادات استان اصفهان را جمع آورى کرده که 
15 سال قبل یک جلد از این کتاب ها چاپ و منتشر 
شـد. بنابر تحقیقـات این مولـف حوزه دین، ریشـه 
سادات اصفهان بیشتر حسنى است. حجت االسالم 
بهشـتى نژاد کار خود را کامل نمى داند و اعتقاد دارد 
هنوز سـاداتى هستند که اطالعات شـان را به دست 
نیاورده براى همین درخواسـت دارد هر شخصى که 
اطالعاتى از سادات اصفهان دارد به وى منتقل کند.

پلمب
 22 واحد صنفى متخلف

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
گفت: از ابتداى سـال جارى تاکنون 22 واحد صنفى 
متخلف در سـطح اسـتان پس از تذکر، پلمب شـده 
انـد. امیررضـا نقـش تصریـح کـرد: نظـارت هـا و
 پیگیرى ها مى باید از سـطح کالن عرضه تا فروش 
خرد به شـیوه اى راهبردى و موثر محقق و عملیاتى 
شـود و در یک برنامه ریزى جامع با اصناف متخلف 
و قانون گریز برخـورد قاطـع و داراى بازتاب خبرى 
صورت پذیرد. وى خاطر نشـان کرد: بعضا مشـاهده 
مى شود، بسـته بندى کاال ها سبب شـده که قیمت 
کاال بیشتر از قیمت واقعى آن در بازار مصرف، عرضه 
شود که این یک موضوع، نوعى گرانفروشى و تخلف 

محسوب مى شود.

هنوز
 صفر نشده

مدیرعامل کانون هموفیلى اسـتان اصفهان با اشاره 
به پیشـگیرى از تولد 14نوزاد هموفیلى در یک دهه 
اخیر، گفت: تولد نوزاد هموفیلى در استان اصفهان به 
صفر نرسیده است؛ زیرا هنوز مواردى از تولد نوزادان 
به دلیل جهش ژنتیکى یا در خانواده هاى داراى یک 

فرزند هموفیلى، وجود دارد.

خبر

امام جمعه اصفهان گفت: تقویت بودجه ارتش براى بهبود 
شرایط معیشتى کارکنان این نهاد امرى ضرورى است.

آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد صبح دوشنبه در 
مراسم رژه نیروهاى مسلح اصفهان که به مناسبت 29 
فروردین روز ارتش برگزار شد با اشــاره به درایت رهبر 
کبیر انقالب بــراى نامگذارى این روز اظهار داشــت: 
بیعت ارتشــیان با رهبر کبیر انقالب یکى از اصلى ترین 
محورهاى پیروزى در هشت سال دفاع مقدس و انقالب 
بود، اضافه کرد: حضرت امام (ره) دستور دادند که ارتش 
باید در خیابان هــا رژه برود و همه به اســتقبال بیایند و 
همواره این نیروى نظامى مورد توجه رهبر کبیر انقالب 

بود.وى گفت: نیروهاى مســلح از جمله ارتش، نیروى 
نظامى، انتظامى، سپاه و بسیج جنود اسالم هستند و عزت 

براى کشور به ارمغان آوردند.
امام جمعه اصفهان با تاکید بــر اینکه بزرگترین نعمت 
موجود در کشــور امنیت اســت، افزود: ارتش عهده دار 
تأمین امنیت اســت و از این رو باید قدردان تالش همه 

فرماندهان و سربازان ارتش باشیم.
وى با تاکید بر اینکه توجه به معیشت ارتشیان در کشور 
ضرورى است، تصریح کرد: باید بودجه مناسب ترى براى 
ارتش در نظر گرفته شــود تا بتوانند با خیالى آسوده تر از 

کیان کشور دفاع کنند.

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه اکنون 
برنامه اى براى اعمال خاموشى  مشترکان خانگى نداریم، 
گفت: برنامه مدیریت بار و مصرف صنایع اصفهان از ابتداى 
اردیبهشت ماه اجرا خواهد شــد.محمدرضا نوحى اظهار 
داشت: اســتان اصفهان نزدیک به 1500 مگاوات کمبود 
انرژى دارد که باید آن را با مدیریت بار و مدیریت مصرف 
صنایع جبران کرد.وى ادامه داد: اگر با صنایع توافق شود هیچ 
گونه برنامه خاموشى براى مشترکان خانگى در حال حاضر 
نداریم اما اگر مســائل دیگرى مانند گرماى هوا و کمبود 
انرژى در سطح کشــور به وجود آید آن زمان برنامه ریزى 

براى خاموشى هاى خانگى نیز خواهیم داشت.

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان با بیان اینکه روز 
یکشنبه دراین باره جلسه اى در استان برگزار شد، افزود: قرار 
است که تا پایان هفته وزارت نیرو با وزارت صمت توافقى 
داشته باشند و برنامه آن به ادارات برق منطقه اى ارسال شود.

نوحى با بیان اینکه مدیریت بار و مصرف براى صنایع بزرگ 
استان از ابتداى اردیبهشــت ماه سال جارى اعمال خواهد 
شد، خاطرنشــان کرد: اکنون هیچ برنامه خاموشى براى 
مشترکان خانگى در دستور کار نیست اما اگر مسائلى مانند 
گرماى شدید هوا، افزایش پیک مصرف و کمبود تولید داشته 
باشیم آن زمان براى اعمال خاموشى مشترکان خانگى نیز 

برنامه ریزى خواهد شد.

احتمال بازگشت خاموشى ها 
به اصفهان

ارتش یکى از محورهاى 
پیروزى درجنگ بود

چهــارراه حکیم نظامــى، آنجا که معمــوًال به محله 
اعیان نشین ها معروف است و یک طرفش به خیابان 
نظر وصل مى شود، همین چند روز پیش یکدفعه دهان 
باز کرد و موجب وحشــت مردم این منطقه شد. کسبه 
محل مى گویند این فرورفتگى باعث نگرانى آنها شده 

است و چندان دل خوشى از این اتفاقات ندارند.
خبرهــاى فرونشســت زمیــن کــه همــه روزه در 
رسانه ها منتشر مى شود، حاال آنها را ترسانده. ساکنان 
محله اى که حدود ده روز پیش از باالى برج ها و خانه 
هاى ویالیى به پایین نگاه کردند تــا گودالى را ببینند 
که کنار خیابان مثل یک صفر بزرگ خالى شــده بود. 
محمد عامرى یکى از کســانى است که در این منطقه 
فروشگاه کفش فروشى دارد. او در حال فروختن کفش 
به مشترى هایش بوده که یکدفعه صدایى شنیده و بعد 
مردمى را دیده که دور گودال کنار خیابان جمع شــده 
بودند. ابروهایش را درهم مى کشــد و مى گوید: «این 
اولین بار نیست که این اتفاقات در این منطقه مى افتد، 
سال گذشته هم یکدفعه زمین دهان باز کرده و شبکه 
فرسوده فاضالب شکسته شد و چند روزى خیابان بسته 

بود و مردم این منطقه بسیار گله مند بودند.»  
قفسه کفش هایش را مرتب مى کند و بعد آه مى کشد و 
حرفش را ادامه مى دهد: «تا کى باید این اتفاقات بیافتد؟ 
واقعًا عادى نیست. بقیه خیابان ها را ببینید! آسفالت ها 
ترك خورده. این واقعاً وحشتناك است. به نظر من علت 

این موضوع فقط شبکه فرسوده فاضالب نیست.» 
یک فروشــنده لباس که چهار پنج متــر آن طرف تر 
مغازه دارد مى گویــد: «بعد از اینکه ایــن اتفاق افتاد 
مردم منطقه به فکر مهاجرت افتاده و مى خواهند جاى 
دیگرى خانه بخرند. آنها مــى گویند اصفهان دارد فرو 
مى رود. مســئوالن مى گویند این نشست ها مربوط 
به شبکه فاضالب اســت اما انگار موضوع بیش از این 

حرف هاست.»
این اتفاق که افتاد، خیابان قفل شد. یک گودال بزرگ 
توى زمین باز شده بود. این فروشنده از خالى شدن زمین 
در این منطقه به شدت شاکى است و معتقد است کامًال 
مشهود اســت که اصفهان دچار مشکل شده؛ حاال چه 
فرونشست زمین باشد یا به دلیل فرسوده بودن شبکه 

فاضالب، باید فکرى برایش کرد. 
جاى گودال هنوز مشــخص اســت اما تلــى از خاك 
و ســیمان روى گودال را پوشــانده و حاال به زحمت 
مى شــود تصور کرد که اینجا سوراخ شــده است. اما 
همسطح نبودن تل سیمانى با آســفالت خیابان نشان 
مى دهد که در حدود دو سه مترى این قسمت از خیابان 
خالى شده بود. پشته سیمانى به زحمت از دید رهگذران 
مخفى مى ماند، هر رهگذرى که رد مى شود، با نگاهى 

مکث مى کند و بعد از این قسمت مى گذرد.  
کمى جلوتر، کارمندان بانک ملت که چســبیده به پیاده 
رویى است که حادثه در آن اتفاق افتاده هم این صحنه 
را دیده اند. به نظر آنها این حفره هاى ایجاد شده بخاطر 
شبکه فرسوده فاضالب بوده اســت. به گفته آنها سال 
گذشــته هم، چنین اتفاقى افتاده و ربطى به فرونشست 
زمین ندارد و هر بار این خیابان دچار این حادثه مى شود. اما 
اهالى و کسبه جور دیگرى به این قضیه نگاه مى کنند به 
نظر آنها پدیده فرونشست باعث شده که شبکه فاضالب 

هم در فاصله هاى کوتاه دچار مشکل شود. 
هر چه هست، آدم هاى اینجا ترســیده اند و نگران از 
اینکه یکدفعه زمین دهان باز کند و مغازه هایشــان را 
ببلعد. احســان جوان 35 ساله اى اســت که در همین 
خیابان یک مغازه لباس ورزشى و اسپرت دارد و چند متر 
آن طرف تر است اما نگران از خسارت وارد شده است 
و مى گوید: «شــما خودتان را بگذارید جاى کسبه این 
محدوده. اگر زمین یکدفعه فرو برود تکلیف ما چیست.» 
کمى آن طرف تر مرد جوانى که مغازه تجهیزات جانبى 
موبایل دارد با لُپ هاى گل انداخته و بدنى فربه در پاگرد 
مغازه اش ایستاده و به شــوخى مى گوید: «همه مان 
قرار است فرو برویم؛ امروز نشــد، فردا. باید مى دیدید 
چطورى اینجا گودال درست شده بود. شیب شده بود به 
داخل. خدا را شکر که این بار خطر جانى و مالى نداشت 
اما معلوم نیست دفعه بعدى چه اتفاقى بیافتد. به سرعت 
درستش کردند و گفتند بخاطر شبکه فاضالب بوده اما 
ما باور نمى کنیم. زاینده رود آب ندارد و زمین دارد مى 

تَپد، این را همه اهالى این محله مى دانند.» 
گوداِل پر شده خیابان حکیم نظامى، حاال مردم و کسبه 
محله را به وحشت انداخته است. آنها مى ترسند که جان 
و مالشان را از دســت بدهند و معتقدند تا سال گذشته 
این همه ترس و نگرانى نبود اما حاال با شــنیدن اخبار 
فرونشســت اصفهان و وضعیت بحرانى که پیش آمده 

وحشت کرده اند.
پیرمردى که ســاکن همین محله اســت بــا ناراحتى 
مى گوید: «ما نمى دانیم دست به دامن چه کسى بشویم؛ 
پلیس؟ شهردارى منطقه؟ یا استاندارى؟ هر کسى که باید 
این وضعیت را سامان دهد باید پا پیش بگذارد وگرنه ما از 
نگرانى و دلواپسى معلوم نیست به کجا برسیم. نباید این 
مســئله را نادیده بگیرند. امروز اینجاست؛ حتمًا چند روز 
دیگر، چند متر آن طرف تر. نباید این مســئله را َسرسرى 
گرفت، وضع خطرناکى است، شــاید هم نمى خواهند به 
ما بگویند که چه اتفاقى افتاده و مى گویند بخاطر شبکه 

فاضالب است. خدا به دادمان برسد.» 
وحشــت مردم محلــه از این وضعیت وصف شــدنى 
نیست، فقط کافى است حرف هاى مردم محله و کسبه 

را بشنوى. 

■■■
در خیابــان آپادانا هم وضعیت بهترى حاکم نیســت. 
حرف هاى مردم این منطقه هم چندان خوشایند نیست. 
17 فروردین ماه بود که بخشــى از ایــن خیابان دچار 

فرونشست شد. 
کســبه این خیابان مى گویند ما نگرانیم اما هیچ کارى 
هم از دســتمان برنمى آید. یکى از کسانى که در این 
محله مغازه لباس فروشى دارد و مغازه اش درست مقابل 
گودال فرونشسته قرار گرفته از این وضع ابراز ناراحتى 
مى کند و مى گوید: «از کجا معلوم که یک روز ما پایین 
نرویم. اینجا خطرناك شده.» انگشت اشاره اش مى رود 
رو به سوى مغازه کنارى اش که لوازم آرایش فروشى 
است: «این بنده خدا را مى بینید! سه ماه نیست که اینجا 
را اجاره کرده و حاال قصد دارد برود. مى گوید اگر زمین 
اینجا یکباره فرو برود، تمام اجناســى که در مغازه اش 
هســت از بین مى رود. بماند که موضوع تنها به افراد 
تازه وارد ختم نمى شود و کســانى که ساکنان قدیمى 
این منطقه هســتند نیز نگران از فرونشست شده اند. 
آنها هم از این وضعیت شاکى هستند و نگران که نکند 
خانه هایشان در گودال هایى که قرار است در آینده حفر 

شود فرو برود.»
عباس حسینى، به قول خودش 40 سال است که صاحب 
یک مغازه شیرآالت فروشــى در خیابان آپاداناست. در 
حالى که کتــاب قطورى را به دســت گرفته و در حال 
خواندن است مى گوید: «نگرانیم. نه فقط براى خودمان؛ 
بلکه براى چند میلیون نفر اصفهانى. فرونشست حتمًا 
راهکار دارد. باید با کارهاى مطالعاتى و زمین شناسى 
کارى کرد. به هر حال خشکسالى وجود دارد ولى اینکه 
بنشینیم و دست روى دست بگذاریم و بگوییم چاره اى 
نیست فکر غلطى است. مســئوالن باید به این معضل 
به شکل کارشناسى شــده نگاه کنند. امروز اینجا فرو 
مى نشیند و معلوم نیســت فردا کجا باشد. به هر حال 
پایین رفتن سفره هاى آب زیرزمینى این معضل را ایجاد 
کرده است و به همین خاطر باید با آن به شکل درست 

برخورد شود.»  
■■■

پایین رفتن سفره هاى آب زیرزمینى و شبکه فرسوده 
فاضالب به خیابان آمادگاه هم رحم نکرد. 9 فروردین 
ماه امسال بخشى از خیابان آمادگاه شرقى هم به دلیل 
آسیب ایجادشده ناشى از حفارى مترو فرونشست و این 
اولین حادثه اى از این جنس بود که امسال در اصفهان 
تجربه شد و بعد از آن دو فرونشست دیگر ابتدا در خیابان 
آپادانا و بعد در خیابان حکیم نظامى؛ سه حادثه تکرارى 
طى یک ماه در خیابان هــاى اصفهان که هنوز هم به 
درستى معلوم نیست ناشــى از فرونشست زمین بوده 

است یا فرسوده بودن شبکه فاضالب.

3 خیابان، 3 حادثه تکرارى و یک شهر با گودال هاى بزرگ 

همه مان فرو مى رویم!  انباشــت زباله در کوى 101 خیابان  نصف جهان
ضابط زاده دغدغه این روز هاى ساکنان این منطقه 
شده است. ساکنان کوى 101 در خیابان ضابط زاده 
روزانه با انباشت زباله در برخى نقاط در بافت هاى 
تخریب شده فرسوده مواجه هستند و تاکنون هیچ 

اقدامى در این زمینه صورت نگرفته است. 
در این منطقه از اصفهان بافت هاى فرسوده قدیمى 
و تخریبى رها شده اى هســتند که میزبان زباله ها 

شده و مردم این منطقه از این موضوع گالیه دارند. 
پیگیرى «نصف جهان» در این زمینه نشــان داد 
که اهالى این منطقه مدت هاســت از چهره نازیبا 
و آلودگى در نزدیکى منازلشــان شــکایت دارند 
ولى تا کنون شــهردارى اصفهان نســبت به این 
گالیه ها توجهى نکرده و ایــن محل مکانى براى 
انباشــت زباله ها و جمع شــدن موجودات موذى 

شده است.

نصف جهان شــهروندان اصفهانــى از وضعیت 
نابسامان جاده باغ رضوان گالیه دارند. جدولگذارى 
و باریک شــدن عرض جاده منتهى به باغ رضوان 
باعث شــده که این جاده پرتردد فاقد امنیت شود و 

امکان حوادث متعدد را ایجاد کند.
پیگیرى ها نشــان مى دهد که در مواقع شلوغى، 

رانندگانى که از این جــاده عبور مى کنند مجبورند 
در شانه خاکى تردد کنند و این موضوع باعث ایجاد 

گرد و غبار شده و امکان تصادف را بیشتر مى کند.
شــایان ذکر اســت؛ جاده بــاغ رضــوان یکى از 
جاده هاى پرتردد اســت که نیازمند ساماندهى هر 

چه سریع تر است. 

نصف جهان برخى از نقاط پیــاده روها در خیابان 
چهارباغ پایین منتهى به دروازه دولت محلى براى 
پارك موتورسیکلت ها شده اســت. این موضوع 
نه تنها کاربرى پیاده روهاى حاشــیه این خیابان 
را تغییر داده بلکه، موجب شــده که شــهروندان 
نتواننــد به درســتى از پیاده روهــاى این منطقه 

استفاده کنند. 

به گفته ساکنان این منطقه، این موضوع باعث شده 
که هر روز شاهد موتورهاى پارك شده بیشترى در 
این محدوده باشیم که نه تنها چهره پیاده روها را 
نازیبا مى کند بلکه کاربــرد و کارایى اصلى پیاده 
روهاى این منطقه را از بین برده و به همین خاطر 
مستلزم پیگیرى هاى الزم از جانب سازمان هاى 

ذیربط است.

به گزارش ایرنا، فعاالن و کارشناسان محیط زیست 
با اشاره به فعالیت ده ها معدن در منطقه کوهستانى 
کرکس در شهرستان نطنز از توابع استان اصفهان 
نسبت به برداشت هاى بى رویه از سنگ هاى این 

کوهستان هشدار داده اند.
به گفته فعاالن محیط زیســت در منطقه حفاظت 
شــده کرکس حدود 39 معدن فعالیــت مى کند 
در حالى کــه این منطقه کوهســتانى، مهمترین و 
بزرگترین منبع تولید آب شــیرین در مرکز استان 
اصفهان بشمار مى آید و فعالیت بى رویه معادن در 

آن، تناقضى تامل برانگیز است.
آنها کرکــس را بدلیل تولیدکننده آب شــیرین در 
مجاورت مناطق کویرى و خشــک مرکز اســتان 
اصفهان حائز اهمیت دانستند و تاکید کردند که در 
شرایطى که کم آبى به بزرگترین چالش این خطه 
تبدیل شده و بحران فرونشســت زمین به شدت 
تحت تاثیر آن است، چشم بســتن بر تاراج میراث 
غنى و پایدار تولید آب شــیرین در منطقه مرکزى 
استان، بر پیچیده شدن این شرایط بحرانى در آینده 

نه چندان دور مى افزاید.
گفته مى شود، کوهستان کرکس ساالنه 2 میلیارد 
مترمکعب آب شــیرین تولید مى کنــد. ارتفاعات 
کرکس در جنوب غرب شهرستان نطنز و در جوار 
منطقه کویــرى موجب تعدیل آب و هــوا و ایجاد 
چشمه ها و روان آب هاى پایدارى شده که حاال به 
گفته فعاالن محیط زیست نطنز، آب این چشمه ها و 
جوى ها به  شدت تحت تاثیر فعالیت معادن کاهش 

یافته است.

روستاى تاریخى و مشــهور ابیانه، باغشهر نطنز و 
روســتاهاى اطراف آن، همه در دامن کوهســتان 
کرکس در سالیان دراز شکل گرفته اند و اکنون به 
گفته فعاالن محیط زیست این حجم از کوهخوارى 
معادن، زیست بوم منطقه را به شدت با مولفه هاى 
مختلف از جمله تاثیر در کمیت و کیفیت آب، آلودگى 
هوا با ایجاد گرد و غبار، تهدید امنیت منطقه حفاظت 
شــده کرکس، تخریب و کاهش آبدهى قنات ها، 

تهدید باغ ها و مزارع تحت شعاع قرار داده است.
کنشگران محیط زیست و سازمان هاى مردم نهاد 
تاکید دارند مسووالن اســتان اصفهان باید براى 
حفظ میراث طبیعى کوهستان کرکس که به شدت 
در حال تخریب و کوه خوارى معادن است، قدم پیش 
بگذارند چراکه با این روند شتابنده فعالیت معادن، 
چیز دیگرى از کرکس، جز یک کوهستان مخوف 

باقى نمى ماند.

رئیس  مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان 
از نافرجام ماندن سرقت مسلحانه از یک طالفروشى 

در خیابان رباط اصفهان خبر داد.
سرهنگ جواد درستکار افزود: ساعت 10 و 30 دقیقه 
روز یک شنبه ماموران واحد گشــت کالنترى 27 
خانه  اصفهان  با اعالم مرکز فوریت هاى پلیســى 
110 از وقوع سرقت مســلحانه در یک طالفروشى 
نزدیک حوزه ماموریتى خــود مطلع و بالفاصله  در 

محل حاضر شدند. 

وى اظهار داشــت: پیش از ورود مامــوران پلیس، 
متصدى این طالفروشى  سیســتم امنیتى مغازه را 
فعال مى کند  و سارق که ســردرگم شده بود بدون 
اینکه بتواند کارى انجــام دهد با حضور کمتر از پنج 

دقیقه ماموران دستگیر مى شود. 
رییس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان افزود: از این سارق یک قبضه کلت کمرى با 
یک خشاب حاوى 13 فشنگ که 2 تیر را داخل مغازه 

شلیک کرده بود به همراه یک تیغه تبر کشف  شد.

انباشت زباله در کوى 101 

جاده باغ رضوان، نیازمند ساماندهى

کاربرى پیاده روهاى چهارباغ چیست؟

 کوهخوارى در مهمترین منبع آب شیرین مرکز اصفهان

تاراج «کرکس»

سرقت  مسلحانه از یک طال فروشى  نافرجام ماند

دریا قدرتى پور
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یک بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به رضایت 88 درصدى 
مخاطبان تلوبیون پالس از سریال جناب عالى گفت: جناب 
عالى باعث شد اهالى هنر براى نخستین مرتبه جسارت 

صحبت درباره سیستم ادارى کشور را پیدا کنند.
حسین سلیمانى با اشاره به فعالیت هاى خود در 2 سال 
اخیر اظهار کرد: سال گذشــته در فیلم  دسته دختران، 
فیلم وحید موسائیان و ســریال کیانوش عیارى بازى 
کرده بودم و مى توان گفت که اتفاقات خوبى در 2 سال 
اخیر براى من رخ داد. این موضوع باعث شــد انتخاب 
پیشنهادها برایم دشوار شود. بر این اساس مجبور شدم 

که بسیارى از پیشنهادها را رد کنم.  
وى با اشاره به ایفاى نقش بابک در سریال جناب عالى 
افزود: جناب عالى یک اتفاق مبارك داشت و آن این 
بود که براى نخستین مرتبه اهالى هنر این جسارت را 
پیدا کردند که در رابطه با سیســتم ادارى کشور حرف 
بزنند. اینکه صداوســیما چنین اثــرى را پخش کند، 
مطمئنا خیلى مخالف داشت و فشارهاى بسیارى براى 
پخش نشدن آن وارد شد اما همچنان صداوسیما پشت 
سریال ایســتاد و به هر شکل توانســتیم آن را از طریق 

تلوبیون پالس به پخش برسانیم.
سلیمانى با بیان اینکه خدا را شکر تعداد بیننده خوبى داریم، عنوان 
کرد: کار کردن با عادل تبریزى، کارگردان و مصطفى رضوانى، 
تهیه کننده ســریال جناب عالى، اتفاق خوبى بود. همچنین قرار 
گرفتن کنار امیرحسین رستمى، بیژن بنفشه خواه، مهوش وقارى 
و بســیارى از بازیگران شریف این ســریال آنقدر برایم تجربه 
لذت بخشى بود که تمام شدن 2 ماه فیلم بردارى را متوجه نشدم.

این بازیگر ســینما و تلویزیون خاطرنشــان کرد: سریال جناب 
عالى 88 درصد رضایت مخاطب در تلوبیون داشــته  و تاکنون 
بازخوردهاى بســیار خوب و عجیبى از مردم دریافت کرده ایم 
که تصور آن را نمى کردیم. وقتى سریال ناخواسته در فشار قرار 
مى گیرد که برخى نمى خواهند به پخش برســد، اتفاق بهترى 

براى آن رقم مى خورد.
وى با اشاره به تغییر رویکرد صداوسیما اضافه کرد: اتفاقى که به 
تازگى در صداوسیما رخ داده و در سال هاى گذشته خیلى کم بود، 
این اســت که مجریان در برنامه ها اگر مشکلى در سیستم هاى 
اداراى و محیط جامعه باشد، به راحتى و با جسارت در رابطه با آن 
صحبت مى کنند. سریال جناب عالى نیز بر اساس همین دیدگاه 

به مرحله پخش رسیده است.

حسین سلیمانى تأکید کرد؛

جسارت صحبت درباره
 سیستم ادارى با «جناب عالى»

یک بازی
مخاطب
عالى
صحب
حسی
اخیر
فیلم
کرد
اخی
پیش
که
وى
افز
بود
پید
بزن
مط

پخش
سریال

ج
 سیست

علیرضا پوراســتاد با حضور در یک برنامه تلویزیونى درباره توصیه اشــتباه 
برخى از اساتید خوانندگى که موجب آسیب دیدن صدایش شد، توضیح داد. 
او همچنین از محمدرضا لطفى به عنوان بهترین و تاثیرگذارترین استادش 

نام برد.
خواننده و سرپرست تیم صداسازى مرکز ووکولوژى ایران درباره مشکلى که 
براى صدایش به وجود آمد، گفت: در گذشــته برخى از استادان ناآگاه حوزه 
خوانندگى به هنرجویان توصیه مى کردند که بــراى یادگیرى خوانندگى و 
بهبود قدرت صدا باید کارهایى مانند آواز خواندن بــا صداى بلند در کوه را 
انجام دهند. متاسفانه من نیز از این توصیه ها پیروى مى کردم اما با گذر زمان 
متوجه عالئمى مانند گرفتگى صدا و سرفه متداوم شدم.  پس از یک مدت 
متوجه شدم مشکالت صدایم جدى است و نیاز به درمان آن ها دارم. حدود دو 
سال با این مشکالت کلنجار رفتم و سپس ناچار به انجام عمل جراحى شدم.  
او گفت: من همیشــه عاشــق یادگیرى بودم و استادان بســیارى داشتم 
امــا بهتریــن و تاثیرگذارترین اســتادى کــه مالقات کــردم محمدرضا 
لطفى بود کــه توانســت بــه تمــام آموزه هاى من شــکل و شــمایل 

درستى بدهد. 

پروانه نمایش کمدى «انفرادى» به کارگردانى ســید مســعود 
اطیابى، تهیه کنندگى ســید ابراهیم عامریان و نویسندگى حمزه 

صالحى تمدید شد.
مواد تبلیغاتى «انفرادى» در حال آماده سازى است و گمانه زنى هایى 

درباره احتمال اکران آن در عید سعید فطر زده مى شود.
کمدى انفرادى که نگاهى طنازانه به سوءاستفاده هاى برخى 
موسسات مالى دارد از حضور رضا عطاران، مهدى هاشمى و 

احمد مهرانفر در نقش هاى اصلى سود مى برد.
پیش از این، فیلم ســینمایى «دینامیــت»، دیگر همکارى 
مشــترك عامریان – اطیابى در شــرایطى که فروش فیلم ها و مراجعه 
مخاطبان به سینما نابه سامان بود، براى اکران پیش قدم شد و توانست 
با فروش حدودا 60 میلیارد تومان رونق بخش گیشــه  باشد و عنوان پر 

فروش ترین فیلم سینمایى را از آن خود بکند.
مهدى هاشمى، رضا عطاران، احمد مهرانفر، برزو ارجمند، شقایق دهقان، 
سیروس همتى، شکیب شجره، امید روحانى، مهسا طهماسبى و مهدى 

فقیه بازیگران «انفرادى» هستند.

علیرضا پوراستاد:

در کوه آواز خواندم 
حنجره ام آسیب دید!

رضا عطاران 
به اکران عیدفطر مى رسد؟ 

 اشــتباه 
ضیح داد. 
 ستادش 

شکلى که 
گاه حوزه 
نندگى و 
در کوه را 
گذر زمان 
ک مدت 
حدود دو 
حى شدم.  
ى داشتم 
حمدرضا 
شــمایل 

مارك والبرگ بازیگر سرشناس آمریکایى با صرف میلیون ها 
دالر از دارایى شخصى اش فیلم «پدر استو» را ساخت.

این فیلم جدید روایگر داســتانى واقعى از زندگى استوارت 
النگ است که به عنوان بوکسورى آماتور فعالیت مى کرد و 

در نهایت راه کلیسا را در پیش گرفت و کشیش شد.
والبرگ که در این فیلم در کنار مل گیبســون نقش آفرینى 
هم کرده گفت این فیلم چیزى بیش از یک پروژه بازیگرى 
برایش بوده و میلیون ها دالر از دارایى شخصى اش را صرف 

ساخته شدن این فیلم کرده است.
وى گفت به نوعى تالشى که مل گیبسون براى ساخته شدن 
«مصایب مســیح» کرد و با صرف 30 میلیــون دالر از پول 
خودش آن فیلم را ساخت موجب شد تا وقتى تهیه کننده اى 
نیافت خودش پا پیش بگــذارد و فیلمى را که برایش ارزش 

داشت بسازد.
والبرگ گفته اســت همیشه خواســته روى خودش حساب 
کند و تالش کرد و فیلمنامه را به دســت چند نفر رســاند تا 
شاید بخواهند آن را بســازند، اما آنها پا پیش نگذاشتند. وى 
افزود از اینجا به بعد موضوع شخصى شد و از آنجا که دیگران 
برداشت خودشان را داشــتند و احساسشان این بود که چون 
این فرد در انتها بیمار مى شود فیلم ناامید کننده خواهد بود، 

او وارد عمل شد.
وى افزود: آن ها روحیه و احســاس و اینکه چقدر این فیلم 

الهام بخش است را درك نکردند.
منتقد ورایتى از «پدر استو» به عنوان داستان واقعى غمگینى 
یاد کرده که بیش از هر چیز بر احساسات مذهبى تمرکز دارد و 
در عین حال یک سفر اودیسه اى همیشگى هالیوودى نیست.

 والبرگ براى بازى در این فیلم 14 کیلوگرم در 6 هفته وزن 
اضافه کرد و روزى 7 هزار کالرى مصرف کرد تا در بخش دوم 

زندگى این شخصیت نیز بازى کند.

جدیدترین خبر از پروژه فیلم سینمایى «بخارست»، حکایت 
از این دارد که هادى کاظمى نیز بــه تیم بازیگران این فیلم 

پیوست. 
پیش از این پژمان جمشیدى، حسین یارى و امیرحسین آرمان 

هم براى بازى در فیلم «بخارست» قرارداد بسته اند. 
فیلم سینمایى «بخارســت» به تهیه کنندگى على طلوعى، 
کارگردانى سید مســعود اطیابى و نویسندگى حمزه صالحى 

جدید ترین محصول نبراس پیکچرز است.  
این فیلم در مرحله پیش تولید اســت و پس از عقد قرارداد با 
ســایر بازیگران، وارد مرحله فیلمبردارى مى شود و اسامى 
سایر بازیگران پس از نهایى شــدن به زودى اطالع رسانى 

خواهد شد.

والبرگ و مل گیبسون
 در یک قاب 

هادى کاظمى هم بخارستى شد

پروانه نمایش
اطیابى، تهیه
صالحى تمدی
مواد تبلیغاتى «ا
درباره اح
کمدى

موسسات
احمد مهر
پیش از ای
مشــترك عامریان
مخاطبان به سینما
با فروش حدودا 60
فروش ترین فیلم س
مهدى هاشمى، رض
سیروس همتى، شک
فقیه بازیگران «انفر

به اکر

برادر محمد کاســبى گفت: بعد از گذراندن عملى 
سخت برادرم همچنان در خانه مشغول استراحت 
است، وى به گفته پزشکان حداقل شش ماه نیازمند 

استراحت مطلق و خانگى است.
محمود کاسبى پیرامون آخرین وضعیت جسمانى 
«محمد کاســبى» بازیگر پیشکســوت سینما و 
تلویزیون گفت: بعد از گذراندن عملى سخت برادرم 
همچنان در خانه مشغول استراحت است، وى به 

گفته پزشکان حداقل شش ماه نیازمند استراحت 
مطلق و خانگى است. 

وى درباره احتمال عمــل مجدد قلب روى محمد 
کاســبى اظهار کرد: طبق آنچه پزشکان گفته اند 
نیازى به عمل مجدد برادرم نیست و همین عمل 

قلب آخر کفایت کرده و وضعیت وى ثبات دارد.
برادر این بازیگر پیشکسوت درباره شرایط روحى وى 
افزود: خوشبختانه برادرم وضعیت روحى خوبى دارد، 

خودش به تنهایى به کارهایش رســیدگى مى کند 
و هوشــیارى کاملى دارد. اما آنچه مشخص است 
اینکه وى باید در این شش ماه از انجام فعالیت هاى 

سنگین پرهیز کرده و بیرون از خانه نرود. 
وى درباره زمان بازگشت محمد کاسبى به بازیگرى 
افزود: طبعا پیش از شــش ماه نقاهت این اتفاق 
مقدور نیســت، با اینکه پیشنهاداتى هم هست اما 
بازیگرى براى وى فشار زیادى دارد و به هیچ وجه 

صالح نیست فعال جلوى دوربین برود.
وى در همیــن رابطه ادامه داد: باالخره جســمى 
خارجى بــه قلب بــرادرم پیوند زده شــده و باید 
چندین ماه صبر کرد تا این جســم خارجى مورد 
قبول قلب وى قــرار گیرد. طبق نظر پزشــکان 
بــرادرم حداقل شــش ماه نیــاز به اســتراحت 
کامــل دارد تــا بتوانــد بــه وضعیــت عادى 

خود برگردد. 

محمد کاسبى تا 6 ماه نمى تواند بازى کند 

ر هبر ارکستر ســمفونیک تهران درباره مشکالت اهالى موســیقى اضافه کرد: به 
نظر من مشکل اساسى که امروز روبروى موسیقى کشــور وجود دارد این است که 

درآمد خوبى ندارند، این مشکالت نوازندگان ارکســترها به هیچ وجه 
که بســیارى از نوزاندگان در امرار معاش تا حدى اســت 

داشته باشند و بسیارى از مجبور هســتند شغل دوم 
مسافرکشى مى کنند. آنها براى گــذران زندگى 

لوریس چکناواریان در همین رابطه ادامه داد: اگر مى خواهیم مشــکالت موسیقى 
حل شود باید آن را تبدیل به یک شغل درآمدزا نماییم، به عنوان مثال یک نوازنده 
باید تمام انرژى خود را روى این کار بگذارد و بتواند از طریق آن مخارج زندگى اش را 
تامین کند. این اتفاق باعث مى شود که نوازنده همواره وقت و فرصت تمرین و ارتقا 

داشته باشد و در ادامه موسیقى کشور رشد کند. 
وى درباره قرارداد نوازندگان اظهار کرد: قرارداد نوازندگان یک چیز فانتزى است، 
آنقدر مبلغ دریافتى نوازندگان پایین است که نوشتن قرارداد براى آن معنایى ندارد، 
پیش از بستن قرارداد باید به درستى به معیشت هنرمندان عرصه موسیقى نگاه کرده 

و چالشهاى پیرامون آنها را مرتفع کنیم. 
چکناواریان ادامه داد: معضالت عرصه موسیقى یک شبه حل نمى شود، این اتفاق 
نیازمند برنامه ریزى حداقل ده ساله اســت، اگر امروز برنامه ریزى کنیم مى توانیم 
آینده موسیقى کشور را تامین نماییم، در غیر صورت امید چندانى به موسیقى نیست، 
این موسیقیدان پیشکسوت در همین رابطه خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه 
فعال و به دلیل کرونا وضعیت کنسرتها به هیچ وجه خوب نیست، هنرمندان موسیقى 
دو سال است که درآمدى نداشته اند، اما کمک مالى و غیره هم راهکارى گذراست و 
در طوالنى مدت چیزى را حل نمى کند. ما باید براى بهبود وضعیت موسیقى کشور 
از نظر اساتید فن بهره ببریم و با حمایت دولتى این نظرات را به سرانجام برسانیم، 
موسیقى در فرهنگسازى نقش عمده اى دارد و نباید به راحتى از کنار مشکالت آن 

عبور کنیم.

مدیر انتشارات ایرانى انگلیسى شمع و 
مه از انتشــار ترجمه انگلیسى کتاب « 
قصه هاى مجید » شــامل 25 داستان ، 
نوشته هوشــنگ مرادى کرمانى براى 
عرضه در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.
افشین شــحنه  تبار ادامه داد: این کتاب 
توسط کارولین کراسکرى، شرق شناس 
و محقق دانشگاه یوسى ال اى آمریکا، به 

انگلیسى برگردان شده و کار ویراستارى اثر نیز بر عهده لیزا نوریس بوده است.
قصه هاى مجید اثر تحسین برانگیز هوشنگ مرادى کرمانى است که با ساخت نسخه سینمایى آن شناخته 
شد و مورد استقبال بسیارى از مخاطبان قرار گرفت. مرادى کرمانى در مصاحبه اى گفته بود که براى انتشار 
این کتاب 9 ماه تمام از این ناشر به آن ناشر مى رفته و هیچ ناشرى حاضر به انتشار این کتاب نمى شده است، 

آنها مى گفتند این طرز نوشتن را کسى نمى پسندد.
حاال اما «قصه هاى مجید» نه تنها با خاطرات کودکى اغلب جوانان امروز پیوند خورده است؛ بلکه به گفته 

مترجم، انگلیسى زبان ها نیز با خواندن آن شگفت زده خواهند شد.
کارولین کراسکرى مترجم این اثر گفت: «قصه هاى مجید» داستان بى نظیرى است که بخشى از فرهنگ 
ایرانیان را به شیوه اى کامال ً جذاب بیان کرده است. من فکر مى کنم باید به خانه مردم نزدیک شویم، به 
خانه مردم برویم با کتاب و داستان مردم را از نزدیک نشان دهیم  تا بفهمند ما در زبان و دین فرق مى کنیم،  

اما همه انسانیم و شبیه هم؛ اینگونه دو ملت به هم نزدیک مى شوند.

«قصه هاى مجید» بین المللى شد نوازندگان ارکستر براى امرار معاش  مسافرکشى مى کنند!

■■■ 
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سخنگوى وزارت خارجه گفت: «وزارت خارجه تالش مى کند، 
هر آنچه دستگاه هاى متولى در حوزه تیم ملى فوتبال و جام 
جهانى نیاز دارند را فراهم کند.» ســعید خطیب زاده افزود: 
«کارگروهى زیر نظر معاون اول رئیس جمهور شکل گرفته 
و وزارت خارجه عضــوى از این کارگروه اســت که تالش 
مى کنیم در حوزه دیپلماسى ورزشى هر کارى که ممکن است 
را انجام دهیم.» وى گفت: «در دیدارهایمان با مقامات غنا و 
سنگال مذاکراتى را براى برگزارى دیدار دوستان انجام دادیم، 
که فدراســیون فوتبال براى حریف هاى دیدارهاى دوستانه 
نظر متفاوتى دارد.» فدراسیون فوتبال قصد دارد حریفانى را 
براى تیم ملى انتخاب کند که از نظر سبک بازى به تیم هاى 

همگروه در جام جهانى نزدیک باشند.

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت 
پیمان رنجبرى از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه را به پرداخت 
مبلغ چهار میلیارد و 630 میلیون و 55 هزار و 908 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 92 میلیون و 602 هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم کرد. رأى صادره ظرف 
مدت هفت روز از تاریخ ابالغ، در کمیته استیناف فدراسیون 

فوتبال قابل تجدیدنظرخواهى خواهد بود.

جواب رد فدراسیون 
به وزارت خارجه

ذوب آهن محکوم شد

کاپیتان پیشین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان فعًال تصمیمى براى 
بازگشت به این تیم ندارد و مى گوید: دوست نداشتم در این مقطع 

برگردم، ولى براى تیم اثربخش نباشم.
قاسم حدادى فر درباره اینکه قرار بود دوباره به تمرینات ذوب آهن 
برگردد و در ادامه فصل ایــن تیم را همراهى کند، گفت: در چند 
ماه اخیر این بحث مطرح شد که جلسه بگذارند، ولى من قبول 
نمى کردم. در نهایت با درخواست برخى افراد که برایم قابل احترام 
هستند در جلسه شــرکت کردم و حتى عکسى هم بیرون آمد و 
رسانه ها از بازگشت من به ذوب آهن خبر دادند. البته من بعد از آن 
جلسه تصمیم گرفته بودم که در این مورد با چند نفر از دوستان و 

بزرگان صحبت کنم و سپس تصمیم نهایى را بگیرم.

وى ادامه داد: من با چند نفر صحبت کــردم و در نهایت به این 
نتیجه رسیدم که در این مقطع از فصل صالح نیست به ذوب آهن 
برگردم، این در حالى اســت که از لحاظ بدنــى هم آن آمادگى 
صد درصد را نداشتم و فقط شش بازى تا پایان لیگ باقى مانده 
است. البته بعد از جلسه اى که داشتیم، قرار شد باشگاه اقداماتى 
انجام دهد کــه در این زمینه کوتاهى شــد. در مجموع من هم 
تصمیم گرفتم تا مثل چند ماه گذشــته به عنوان یک هوادار در 
کنار ذوب آهن باشم تا اگر قسمت شد در ابتداى فصل آینده به 

تیم اضافه شوم.
حدادى فر در پاسخ به این پرسش که آیا بازگشت وى براى فصل 
بعد قطعى است، خاطرنشان کرد: بستگى به شرایط دارد و باید 

دید آیا سرمربى فصل بعد به من اعتقاد دارد یا خیر. از طرفى من 
دوست نداشــتم در این مقطع برگردم، ولى براى تیم اثربخش 
نباشم. دوست دارم اگر مى خواهیم برگردم زمانى این اتفاق رخ 

دهد که شرایط خوبى داشته باشم و بتوانم به تیم کمک کنم.
کاپیتان پیشــین ذوب  آهن با بیان اینکه پوشــیدن پیراهن این 
تیم افتخار بزرگى اســت، گفت: در این مدت هواداران خیلى به 
من لطف داشتند و پیغام هاى محبت آمیز داشتند، ولى امیدوارم 
آنها عذرخواهى مرا در این مقطع بپذیرند. اگر قســمت شــد، 
امیدوارم در شروع فصل بعد با شــرایطى ایده آل به تیم اضافه 
شوم و اگر هم این اتفاق رخ نداد مثل همیشه براى تیمم آرزوى

 موفقیت دارم.

حدادى فر: 

دوست 
نداشتم 

برگردم و 
اثربخش
 نباشم

مهدى طارمى و همبازیانش، هفته آینده مى توانند قهرمانى در رقابتهاى این 
فصل لیگ پرتغال را جشن بگیرند.

طارمى در اولین فصل حضورش در پورتو شــاهد قهرمانى اســپورتینگ در 
لیگ پرتغال بود منتهى داســتان این فصل کامال متفاوت است و با توجه به 
نتایج فوق العاده اى که شاگردان سرجیو کونسیسائو در رقابتهاى لیگ پرتغال 
گرفته اند، آنها مى توانند در فاصله ســه هفته مانده به پایان این مســابقات، 

قهرمانى شان در لیگ را قطعى کنند.
24 ســاعت بعد از پیروزى پرگل پورتو مقابل پورتیموننزه در شــب رویایى 
مهدى طارمى، اسپورتینگ به عنوان نزدیکترین تعقیب کننده پورتو، با 2 گل 
از بنفیکا شکست خورد تا کار طارمى و همبازیانش براى رسیدن به قهرمانى 

را راحت تر کند.
در حال حاضر و در پایان هفته سى ام رقابتهاى لیگ پرتغال، پورتو با 82 امتیاز 

در صدر جدول قرار دارد و اسپورتینگ 73 امتیازى، در رده دوم است.
در صورتى که پورتو، دوشــنبه هفته آینده بتواند براگا را شکســت دهد، 85 
امتیازى مى شود و در فاصله 3 هفته مانده به پایان لیگ پرتغال، قهرمانى این 

تیم را به احتمال باالى 99 درصد باید قطعى دانست. 
ستاره تیم ملى کشورمان در این فصل آمار شــگفت انگیزى از خود به جاى 
گذاشته است. ستاره ایرانى ســوژه یک رســانه هاى پرتغال و اروپا شده و 
درخشــش بى نظیر این بازیکن ملى پوش ایرانى در تمام رسانه هاى جهان 

پیچیده است.
سایت «گل پوینت» پرتغال از آمار شگفت انگیز مهدى طارمى رونمایى کرد 

که در فصل 2021-2022 تنها 5 بازیکن به این آمار دست یافتند.
رسانه پرتغالى به معرفى ستاره ها و ماشین هاى گلزنى اروپا پرداخت که در 
این فصل در بیش از 30 گل تاثیرگذار بودند. یعنى گلزنى کردند یا پاس گل 
دادند. مهدى طارمى با درخشش براى پورتو به لیست 5 بازیکن گلزن و گلساز 
برتر جهان راه یافت. طارمى تعداد گل هایش را به عدد 18 رساند و تعداد پاس 
گل هایش را نیز به 12 افزایش داد تا در مجموع در 30 گل زده پورتو ســهم 

مستقیم داشته باشد.
کریم بنزما ستاره مسلمان رئال مادرید با 24 گل و 11 پاس گل در صدر این 
لیست قرار دارد. کیلیان امباپه ستاره پارى سن ژرمن با 20 گل و 14 پاس گل 
در رده دوم ایستاد. رابرت لواندوفسکى با 32 گل و یک پاس گل در رده سوم 
و محمد صالح مهاجم لیورپول با 20 گل و 11 پاس گل در رده چهارم ایستاد.

آمار شگفت انگیز مهدى طارمى
 در پورتو

بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها یکى از اتفاقات خوب چند ماه اخیر براى فوتبال 
ایران بود اما نحوه مدیریت این موضوع توسط ستاد ملى کرونا و شوراى تامین، 

سواالتى را براى فوتبال دوستان به وجود آورده است.
با فروکش ابتال به کرونا در ایران، ورزشــگاه هاى فوتبال دوباره شــاهد حضور 
هواداران بودند. نحوه بازگشت تماشاگران اما، سواالت متعددى را به همراه داشت. 
سواى این سواالت که چرا در این مدت که تمام تجمعات به جز فوتبال به حالت 
عادى برگشته بودند یا آیا واقعا لزوم حضور بانوان، بازگشت تماشاگران را به تاخیر 
انداخته بود، سوال جدیدى به وجود آمد که چرا حاال باید از 30 درصد از ظرفیت 

ورزشگاه ها استفاده شود.
براساس مصوبه ستاد ملى کرونا، شوراى تامین هر استان تصمیم نهایى را راجع 
به حضور 30 درصدى تماشاگران در ورزشگاه ها مى گیرد. در نگاه اول تصور شد 
که قرار است ظرفیت ورزشگاه ها به دلیل پابرجا بودن کرونا، پلکانى پر شود اما 
نحوه مدیریت این موضوع در نخستین بازى با تماشاگر و دیدارهاى بعدى، این 
فرضیه را در هاله اى از ابهام قرار داد. دلیل ایجاد ابهام در این فرضیه، توزیع نشدن 
ظرفیت 30 درصدى در کل ورزشگاه اســت، چرا که یگان هاى برقرارى امنیت 
براساس کاسه ورزشگاه و دسترسى هاى منتهى به آن، تصمیم گرفتند که تمام 
این 30 درصد به صورت متمرکز در قسمتى از ورزشگاه مستقر شوند. به همین 
دلیل، سوالى به وجود مى آید مبنى بر این که اگر قرار است که تماشاگران بدون 
رعایت فاصله و پروتکل بهداشتى در کنار هم مستقر شوند، پس چرا به جاى 30 
درصد، از تمام ظرفیت ورزشگاه ها استفاده نمى شود؟ با این اوصاف، اگر فلسفه 
تعیین ظرفیت 30 درصدى، رعایت پروتکل هاى بهداشــتى نیست، مسئوالن 
تصمیم گیرنده باید اجازه استفاده از تمام ظرفیت ورزشگاه را صادر کنند ولى اگر 
این طور نیست، تمهیداتى بیندیشند که پروتکل هاى بهداشتى رعایت شود. عالوه 
بر این، اگر توانایى رعایت پروتکل هاى بهداشتى را داشته باشند، مى توان از این 
فرصت استفاده کرد تا فرهنگ بلیت فروشى الکترونیکى و استفاده هر هوادار از 

صندلى مختص خودش را جا انداخت.

فلسفه گنگ حضور تماشاگران 
در ورزشگاه ها

4 بازیکن خارجى اســتقالل در تعطیلى تمرینات به کشورهایشان 
نرفتند.

تمرینات تیم استقالل بعد از دیدار با نســاجى در جام حذفى فوتبال 
به مدت 5 روز تعطیل شد. با اینکه معموال در روزهایى که تمرینات 
تعطیل مى شــود خارجى هاى تیم ها چند روزى به کشورهایشان 
مى روند تا استراحت کنند اما اینبار درباره 4 بازیکن خارجى استقالل 

چنین اتفاقى رخ نداد.
رافائل ســیلوا، آرتور کوین یامگا، رودى ژســتد و عزیزبک آمانوف 
چهار بازیکن خارجى استقالل هســتند که از سوى فرهاد مجیدى 
مجوز ترك ایران را دریافت نکردند و طى 5 روز گذشــته در تهران 

حضور داشتند. مجیدى حتى به رافائل سیلوا مدافع برزیلى که مقابل 
سپاهان هم به دلیل محرومیت غایب است نیز مرخصى نداد و او نیز در 
ایران ماند. این 4 بازیکن نیز همزمان با شروع تمرینات در کنار سایر 
بازیکنان کارشان را شروع کردند و براى بازى هاى آینده استارت زدند.

با توجه به حساسیت 6 بازى آینده براى استقالل و اهمیت این موضوع 
که آبى ها بعد از کنار رفتن از جام حذفى بایــد در لیگ برتر به مقام 
قهرمانى برســند، فرهاد مجیدى تصمیم گرفت به خارجى هایش 
مرخصى ندهد تا این بازیکنان درگیر مســائل تاخیر در بازگشت و 
غیبت چند روزه در تمرینات نشوند و از روز اول شروع تمرینات کنار 

تیم باشند.

توانایى مهاجم ملى پوش ایرانى مدافع هال سیتى 
را به تعجب واداشت.

اللهیار صیادمنش، مهاجم ملى پوش کشورمان 
هفته اخیر با درخشــش براى هال ســیتى در 
رقابت هاى دسته اول انگلیس پایه گذار برد 2 بر 

یک تیمش مقابل کاردیف شد.
صیادمنش گل زودهنگامى را براى هال سیتى 
در دقیقه 8 به ثمر رســاند. این اولین گل ستاره 

ایرانى براى تیم انگلیسى بعد از 3 ماه از انتقالش 
محسوب مى شود.

در همیــن رابطه لوى کویل مدافــع بریتانیایى 
و باتجربه هال ســیتى به تمجیــد از همبازى 
جــوان ایرانــى اش پرداخــت و در مصاحبه با 
ســایت «hulldailymail»، گفت: صیادمنش 
بازیکن تعیین کننده اى است، او از دویدن دست 
نمى کشــد. من باید بدانم او قبــل از بازى چه 

مى خورد و چه مى نوشد که اینطور در بازى ها با 
انرژى تمام نشدنى حضور پیدا مى کند.

وى افزود: اللهیار خســتگى ناپذیر اســت. او با 
انرژى زیادى به تیم خدمت مى کند و ما را به راه 
مى اندازد و همــه را به دنبالش مى کشــاند. او 
فوق العاده بود، من خوشحالم که او گلزنى کرد 
و امیدوارم این گل باعث شود تا در ادامه گل هاى 

بیشترى را براى تیم به ثمر برساند.

ســرمربى پرســپولیس تا پایان فصل از آمار 120 بازى روى 
نیمکت پرسپولیس عبور خواهد کرد و فرصت رسیدن به 260 

امتیاز را هم دارد.
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بازى على دایى روى نیمکت پرســپولیس عبور کند و 
به سومین سرمربى باسابقه تاریخ پرسپولیس تبدیل 
شود. این در حالى اســت که او در صورتى که تا پایان 
قراردادش در پرســپولیس بماند، به رکــورد برانکو 

ایوانکوویــچ (170) نیز خواهد رســید اما 
عملکرد شــاگردان یحیى در فصل 

جارى، تردیدهایى را در مورد آینده 
این سرمربى ایجاد کرده است.

پرســپولیس این فصل کمترین 
میزان پیروزى (58,33 درصد) را 
داشته است و این در حالى است 
که لیگ نوزدهــم، آمار یحیى 
نرخ اســتثنایى 71,43 درصد 
بود که البته رکــوردى فراتر از 
انتظار طرفداران پرسپولیس و 
استاندارد فوتبال ایران محسوب 
مى شد. با این حال سرخپوشان 

فرصت ایــن را دارند تا با شــش 
پیروزى متوالى، به بهترین آمار برد این 

تیم با هدایت گل محمدى برسند.
سرخپوشان پیش از دو تساوى با تیمهاى 
همشهرى استقالل و هوادار و همچنین 

شکست مقابل آلومینیوم اراك، رکورد بیش از 60 درصد برد 
را داشتند اما حاال با کسب 69 برد از 117 بازى، نرخ 97,58 را 
ثبت کرده اند. با این حال آمار باخت پرســپولیس 
همچنان عدد قابل توجهى است و قرمزها تنها 
13 بار شکست خورده اند که البته چهار باخت 
در فصل جارى بوده اســت: آلومینیوم اراك، 

صنعت نفت آبادان و فوالد خوزستان.

در آستانه از دست دادن متوسط 
قهرمانى

پرســپولیس در فصــل جارى 
باوجود اینکه از استقالل عقب 
بوده اما توانســته متوســط 
امتیازى اش را باالتر از عدد دو 
نگه دارد. اما حاال در صورتى 
که قرمزهــا نتوانند در دو 
بازى آینده خــود برابر 
پیــکان و ذوب آهن 
به پیروزى برسند، 
براى اولین بار 

در شش سال اخیر، متوســط امتیازى خود را پایین تر از عدد 
دو خواهند دید.

باخت هایى که دو رقمى شدند
پرسپولیس در حالى لیگ بیست و یکم را آغاز کرد که تنها 9 
شکست در کارنامه یحیى گل محمدى بود اما در فصل جارى 
دو باخت لیگ برتر، دو باخت جام حذفى و سوپرجام باعث شد 
تا آمار باخت یحیى گل محمدى با پرسپولیس دو رقمى شود. 
به عبارتى پرسپولیس به اندازه نیمى از شکست هاى سالهاى 

گذشته با یحیى، باخت را تجربه کرد.

افت در آمار گلزنى
قرمزهاى تهرانى لیگ بیستم را با 47 گل به پایان رساندند تا 
متوسط 1,56 گل به ازاى هر بازى را داشته باشند اما در فصل 
جارى باوجود اینکه بهترین خط حمله لیگ ایران هســتند، 
آمار ضعیف ترى را از خود به جاى گذاشته اند. در میان ناکامى 
تمیروف، عبدى و پاکدل و همچنین مصدومیت عیســى آل 

کثیر، پرسپولیس این فصل آمار 1,4 گل در هر بازى را دارد.

برد شماره 70 براى بازگشت به کورس
یحیى گل محمدى در صورتى که پیکان را شکســت دهد، 
به ســومین مربى تاریخ پرســپولیس تبدیل خواهد شد که 
هفتادمیــن پیروزى خــود روى نیمکت این تیــم را تجربه 
مى کند. او در صورتى که شش برد تا پایان فصل کسب کند، با 
20 پیروزى از بهترین رکورد خود عبور خواهد کرد و همچنین 

به بهترین آمار امتیازى هم مى رسد.

چرا مجیدى به خارجى هاى استقالل مرخصى نداد؟
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یحیى و رکوردهایى که بر باد رفت!

ستاره ایرانى 
مدافع هال سیتى 
را به وجد آورد
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در آخرین و مهم ترین مسابقه هفته سى اُم بوندس لیگا آلمان، 
تیم فوتبال بایــر لورکوزن در حالى که ســردار آزمون را براى 
سومین بازى پیاپى در ترکیب ابتدایى نداشت و روى نیمکت 
مى دید، از ساعت 22 یک شنبه شــب در خانه مقابل تیم رده 
چهارمى الیپزیش با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد و جایگاهش 
را به این تیــم داد. مهاجم ایرانى لورکــوزن به عنوان آخرین 
تعویضى این دیدار از دقیقه 88 به میدان رفت که در حضور کوتاه 

مدت خود مقابل الیپزیش نتوانست کار خاصى انجام دهد.

آزمون 2 دقیقه بازى کرد

04

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرده که دوربین هاى کادر 
فنى تیم هاى شرکت کننده در مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آســیا را در صورت عدم رعایت قوانین مصادره مى کند و 
همچنین جرایم ادارى و مالى هم مشمول این تیم ها خواهد 
شد. مســئول آنالیز و فیلمبردارى باشگاه ها موظف است 
جلیقه اى که توسط مسئول رسانه اى AFC توزیع مى شود 
 AFC را بر تن کند. این فرد همچنین باید با مسئول رسانه اى
براى اختصاص مکان مناسب فیلمبردارى و امضاى فرمى 
مبنى بر اینکه تصویربردارى فقط براى اهداف فنى تیم است 
در ارتباط باشد. باشگاه ها حق ندارند از این فیلم ها و تصاویر 

به منظور بهره بردارى تجارى یا غیرتجارى استفاده کنند.

هشدار AFC به باشگاه ها

05

در جریان برترى پــرگل و قاطعانه تیم فوتبــال پورتو برابر 
پورتیموننزه، ستاره  ایرانى این تیم نقش اصلى را در پیروزى 
تیمش ایفا کرد و توانست با هت تریک در گلزنى و ثبت یک 
پاس گل، بیشــترین اثرگذارى را در برترى 7 گله شاگردان 
کونسیسائو داشته باشد. بعد از این پیروزى پرگل، واکنش هاى 
مختلفى نسبت به درخشش  مهدى طارمى مطرح شد که شاید 
جالب ترین آنها مربوط به صفحه رسمى لیگ پرتغال در توییتر 
بود که در این خصوص نوشــت: طارمى در ماه رمضان روزه 
مى گیرد و شب با گلزنى گرسنگى اش را رفع مى کند؛ طارمى 

توقف ناپذیر بود و توانست براى اژدهایان هت تریک کند.

افطار طارمى با گل
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود قســمتى از امالك بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیــدگل به علت عدم 
حضور مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضاى مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصى امالك مرقوم در تاریخ هاى تعیین شــده 
در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شــد و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات 

تحدیدى به روز بعد موکول خواهد شد.
امالك و ابنیه بخش 3 آران و بیدگل

شماره هاى فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه آران و بیدگل
3304 فرعى: آقاى محمدتقى هوشــنگى بیدگلى به شناسنامه شــماره 6793 کدملى 
6199230124 فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143,2 مترمربع

شماره هاى فرعى از پالك 112 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
244 فرعــى: آقاى مصطفــى اهلى بــه شناســنامه شــماره 1250088968 کدملى 
1250088968 فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 366 مترمربع مفروز 

و مجزى از 2 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 215 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

5 فرعى: آقــاى على اصغــر صالحى بیدگلــى به شناســنامه شــماره 5779 کدملى 
6199219953 فرزند تقى نســبت به چهار دانگ و خانم صــالوت بقال زاده بیدگلى به 
شناسنامه شــماره 268 کدملى 6199393058 فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 298,71 مترمربع مفروز و مجزى از 3 فرعى و قسمتى 

از مشاعات
شماره هاى فرعى از پالك 235 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

109 فرعى: خانم بتول محسنى به شناسنامه شماره 401 کدملى 6199547063 فرزند 
صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 127,5 مترمربع مفروز و مجزى از 7 

فرعى
110 فرعى: خانم بتول محسنى به شناسنامه شماره 401 کدملى 6199547063 فرزند 
صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 117,75 مترمربع مفروز و مجزى از 7 

فرعى
1401/02/24

شماره هاى فرعى از پالك 1450 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
2 فرعى: خانم اعظم جوبیان آرانى به شناسنامه شماره 8720 کدملى 6199127161 فرزند 
رحمت اله نسبت به چهار و نیم دانگ و آقاى حسن جوبیان آرانى به شناسنامه شماره 342 
کدملى 6199569733 فرزند رحمت اله نســبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 241,25 مترمربع
شماره هاى فرعى از پالك 1965 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

329 فرعى: خانم معصومه سلمان زاده به شناسنامه شماره 9062 کدملى 6199130561 
فرزند جواد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33,33 مترمربع مفروز و مجزى 

از 20 فرعى
شــماره هاى فرعى از پالك 2540 اصلى و 2550 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران 

و بیدگل
آقاى اصغر نداف آرانى به شناسنامه شــماره 226 کدملى 6199647009 فرزند عباس 
نسبت به دو دانگ مشاع و خانم لیال حســامى آرانى به شناسنامه شماره 11240 کدملى 
6199152379 فرزند رضا نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

117 مترمربع پالك شماره 2540 اصلى و پالك 1 فرعى از 2550 اصلى 
شماره هاى فرعى از پالك 2553 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

10 فرعى: خانم بتول رزاقیان آرانى به شناسنامه شماره 13 کدملى 6199500679 فرزند 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 173 مترمربع مفروز و مجزى از 

4و5 فرعى و قسمتى از مشاعات
شماره هاى فرعى از پالك 2621 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

16 فرعى: آقاى حسین رحیم به شناسنامه شــماره 192 کدملى 6199653629 فرزند 
علیجان و خانم فرزانه ســادات دولت آبادى آرانى به شناســنامه شماره 10215 کدملى 
6199142111 فرزند سیدعباس (بالمناصفه)، ششدانگ قسمتى از یکبابخانه به مساحت 

113,55 مترمربع مفروز و مجزى از 10و11 فرعى و قسمتى از 12 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه آران و بیدگل

10305 فرعى: آقاى محمدرسول پناهیده به شناســنامه شماره 1250723000 کدملى 
1250723000 فرزند احســان و آقاي علی پناهیده به شناسنامه شماره 1250733219 
کدملی 1250733219 فرزند حسین (بالمناصفه)، ششدانگ قطعه زمین محصور با بناى 

احداثى بمساحت 137,50 مترمربع مفروز و مجزى از باقیمانده 1320 فرعى
1401/02/25

شماره هاى فرعى از پالك 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه آران و بیدگل
3566 فرعى: آقاى حسن احسن زاده آرانى به شناسنامه شماره 99 کدملى 6199522699 
فرزند على و خانم زهرا گل کاریان به شناسنامه شماره 252 کدملى 6199509056 فرزند 

حسینعلى (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع
3570 فرعى: مدیریت آمــوزش و پرورش شهرســتان آران و بیدگل به شناســه ملى 
14002064461 نسبت به ششدانگ قسمتى از یکباب مدرسه به مساحت 4810 مترمربع
3571 فرعى: خانم اشرف السادات اردستانى به شناسنامه شماره 4 کدملى 0421801166 
فرزند سیدعلى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112 مترمربع

شماره هاى فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه آران و بیدگل
2168 فرعى: خانم پروین احمدى به شناسنامه شماره 717 کدملى 3253149056 فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112,75 مترمربع مفروز و مجزى از 235 

فرعى
2169 فرعى: خانم لیال على آقائى آرانى به شناسنامه شماره 436 کدملى 6199670949 
فرزند نصرت اله نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 124,50 مترمربع مفروز و 

مجزى از 235 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در وشاد بخش سه آران و بیدگل

1267 فرعى: آقاى علــى اکبر رحمانــى قرانقیه به شناســنامه شــماره 402 کدملى 
0492425280 فرزند قوچعلى نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 95 مترمربع 

مفروز و مجزى از 341 فرعى
1401/02/26

به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضــور یابند. اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 (سى) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1401/01/30 – م الف: 1300587 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل - حامد 

فکریان آرانى /1/235

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

1- راى شماره 140060302026012532 مورخ 1400/09/23 هیات چهار آقاى اصغر 
شیخان شمس آبادى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1291340475 صادره اصفهان فرزند 
اسمعیل بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 228,85 
مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلى واقــع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 81665 مورخ 

1400,01,15 دفتر 89 اصفهان تایید گردید.
2- راى شماره 140060302026012530 مورخ 1400/09/23 هیات چهار خانم زهرا 
زارعى شمس آبادى به شناسنامه شماره 1075 کدملى 1283966123 صادره اصفهان 
فرزند اکبر بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 228,85 
مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلى واقــع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان طبق مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 81665 مورخ 

1400,01,15 دفتر 89 اصفهان تایید گردید.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/14 - م الف: 1302861 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /1/307

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

1ـ راى شماره 140060302026014031 مورخ 1400/10/27 آقاى مجید محبتى نژاد 
به شناسنامه شماره 12312 کدملى 1292276101 صادره فرزند احمد بصورت ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 75,25 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان 
بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله  عادى مع الواسطه از 
مالکیت بانو اشرف مسعود موضوع سند انتقال 2338 مورخ 24,08,29 دفتر 67 اصفهان 

2ـ راى شماره 140060302026014039 مورخ 1400/10/28 آقاى مجید محبتى نژاد 
به شناسنامه شماره 12312 کدملى 1292276101 صادره فرزند احمد بصورت ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 18,50 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله  عادى مع الواسطه 
از مالکیت بانو اشرف مسعود موضوع سند انتقال 2338 مورخ 24,8,29 دفتر 67 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 انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/14 - م الف: 1303410 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى /1/310 

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 ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود تا شخص یا اشــخاصى 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 140060302027016334 مورخ 1400/12/16 محمدرضا عباسى محمد 
آبادى فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه 216 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291430709 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 5326 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 328/20 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14- م الف: 
1303359- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

1/313/

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

شــماره: 140160302016000015 – تاریــخ: 1401/01/15 - برابــر راى شــماره 
140060302016001462 – 1400/12/08 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم شــهربانو دادخواه فرزند على بشماره 
شناسنامه 8 صادره از تیران در تمامت هفت سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت 2176,56 مترمربع پالك فرعى 2152 از یک اصلى بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریدارى از مالک رسمى آقاى على دادخواه و فاطمه دادخواه محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مرتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/30 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/14- م الف: 1296228- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سید 

محمدحسن مصطفوى /1/315

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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 6566 و 6567 مورخ  1400/12/12 محمد پیرمرادیان نجف آبادى فرزند 
رجبعلى نسبت به  سه دانگ مشاع و خانم سمیه امیرخانى نجف آبادى فرزند رجبعلى نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 122/17 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 58 و 2   فرعى از 57 اصلى واقع در قطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – 
متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/14 - 1302782/  م الف -  حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/ 1/316

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
 راى شــماره 6547 مورخه 1400/12/11خانم طلعت زین العابدیــن رنانى فرزند کریم 

ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 267/73 مترمربع قسمتى از پالك شماره 855   اصلى 
واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14 – 
1303745 /  م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/1/318

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

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

قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 1005 مورخــه 1400/02/22 آقاى ابراهیم خلیلیان مهابادى ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 105/37 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6   اصلى واقع در بخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/01/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14 - 1303697/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین 

میرعباسى/1/320

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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 5953 مورخه 11/12/ 1400 و 5948 مــورخ 1400/11/11  خانم اعظم 
توکلى فرزند محمود در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و آقاى نادعلى ترکى نجف 
آبادى فرزند جعفر قلى در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 122/73 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 1  فرعى از 777 اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14 - 1303782 / م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد -  ازطرف آفرین 

میرعباسى/1/322

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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 شماره 6671-6672 مورخه 1400/12/17خانم آزاده  عابدینى نجف آبادى  فرزند 
یداله نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى سید داود حسینى فرزند سیدرضا نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز   به مســاحت 246/59 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 791   اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –  سند رسمى 
شماره 49879 – 96/05/05 و سند اقرار نامه اصالحى شماره 64142 – 1400/10/07 
دفتر 179 نجف آباد .. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/14 - 1301535 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/1/324

ابالغ اجرائیه
آگهى ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 140000031 واحد اجراى اسناد رسمى زواره

بدینوسیله به خانمها کبرى مهدى نژاد همت آبادى شناسنامه شماره 6 صادره از اردستان و 
جمیله مهدى نژاد همت آبادى بشماره شناسنامه 3 صادره اردستان فرزندان حسن ساکنین 
مهاباد اردستان ابالغ مى شود که خانم منیژه قاسمى اونجى فرزند سید على اکبر بشماره 
شناسنامه 292 صادره از اردستان جهت وصول مهریه خود که شامل یک جلد کالم اهللا 
مجید به هدیه ده هزار ریال وچهارده شاخه گل به نیت چهارده معصوم علیهم السالم وپنج 
عدد سکه تمام بهار آزادى ومبلغ سى میلیون ریال وجه رایج کشور و هزینه یک سفر مشهد 
مقدس مى شود به استناد سند ازدواج شماره 2666 مورخ 1383/3/21 دفتر ازدواج شماره 
95 اردستان علیه مورث شما آقاى حســن مهدى نژاد همت آبادى فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 2 اردستان از طریق دفتر ازدواج شماره 65 زواره اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائى به کالسه 140000031 در واحد اجراى اســناد رسمى زواره تشکیل و با توجه به 
اینکه طبق گزارش مورخ 1400/9/12 و 1400/10/25 مامور اداره پســت، ابالغ واقعى 
به شما میسر نگردیده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 اصالحى آئین نامه اجرا 
مفاد اسنادرسمى این اگهى فقط یک مرتبه منتشر مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى جریان خواهد یافت. ضمنا شما موظفید جهت ثبت نام 
و دریافت حساب کاربرى (ثنا) اقدام نمائید. م الف:1304074 - مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى زواره-خیراله عصارى /1/326

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

1ـ راى شماره 140060302026012285 مورخ 1400/09/18 و راى اصالحى شماره 
140060302026013239 مورخه 1400/10/09 هیات ســه آقاى مسعود عزیزى به 
شناسنامه شماره 1271997657 کدملى 1271997657 صادره اصفهان فرزند عزیزاله 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 100,43 مترمربع 
از پالك شــماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان که حق فسخ و حق اســتفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم 
رضوان جهانبانى میباشــد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رسمى آقاى 
حسین کشاورز هفدانى موضوع ســند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان 

واگذار گردید. 
2ـ راى شماره 140060302026012283 مورخ 1400/09/18 و راى اصالحى شماره 
140060302026013236 مورخه 1400/10/09 هیات سه خانم شکوفه عزیزى دهاقانى 
به شناسنامه شماره 9274 کدملى 1292485043 صادره اصفهان فرزند عزیزاله بصورت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 100,43 مترمربع از پالك 
شماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که حق فسخ و حق استفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم رضوان جهانبانى 

میباشــد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رســمى آقاى حسین کشاورز 
هفدانى موضوع سند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان واگذار گردید. 

3ـ راى شماره 140060302026012281 مورخ 1400/09/18 و راى اصالحى شماره 
140060302026013234 مورخه 1400/10/09 هیات سه آقاى احمد عزیزى دهاقانى 
به شناسنامه شماره 3779 کدملى 1289607753 صادره اصفهان فرزند عزیزاله بصورت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 100,43 مترمربع از پالك 
شماره 111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان که حق فسخ و حق استفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم رضوان جهانبانى 
میباشــد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رســمى آقاى حسین کشاورز 

هفدانى موضوع سند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان واگذار گردید. 
4ـ راى شماره 140060302026012274 مورخ 1400/09/17 و راى اصالحى شماره 
140060302026013233 مورخه 1400/10/09 هیات سه خانم رضوان جهانبانى به 
شناسنامه شــماره 21 کدملى 1199564966 صادره شهرضا فرزند حسین بصورت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100,43 مترمربع از پالك شماره 
111 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان که حق فسخ و حق استفاده 5 دانگ مادام الحیوه متعلق به خانم رضوان جهانبانى 
میباشــد طبق مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رســمى آقاى حسین کشاورز 

هفدانى موضوع سند انتقال 6564 مورخ 48,11,23 دفتر 98 اصفهان 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 انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/14 - م الف: 1303959 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى /1/327 

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

راى شماره 140060302026012688 مورخ 1400/09/25 هیات سه خانم بتول هادى 
عابدینى به شناسنامه شــماره 4 کدملى 1291311262 صادره اصفهان فرزند فضل اله 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 23 مترمربع از پالك شماره 207 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق 
مبایعه نامه عادى و مع الواسطه از مالکیت رســمى مرتضى زارعى سودانى موضوع سند 

انتقال 104930 مورخ 88,3,2 دفتر 82 اصفهان 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 انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/02/14 - م الف: 1304223 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى /1/332

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

شماره: 14006030206007992- تاریخ: 1400/11/28 - 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 1399114402006001775 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم شکراله سلطانیان 
تیرانچى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند 36502 مورخ 99/7/9 
دفتر 322 خمینى شهر و مالحظه نقش ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم شکراله ســلطانیان تیرانچى به شناسنامه شماره 
653 کدملى 1140723650 صادره فرزند محمد در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
913/80 مترمربع پالك شمارهـ  فرعى از 91 اصلى باقیمانده واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 13/88 متر دیواریست به دیوار کارگاه مجاور از باقیمانده 91 اصلى 

شرقا به طول 69/84 متر به دیوار کارگاه مجاور از پالك 91 اصلى 
جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم پخى شکل اســت به طول هاى 2 متر و 6/17 متر و 

7/29 متر درها و دیواریست به گذر 
غربا به طول 66/12 متر دیواریست اشتراکى با پالك 91 اصلى 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 اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14- م الف: 1302620 – قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضایى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/334

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

راى شماره 140060302026015456 مورخ 1400/12/02 آقاى حسنعلى محمدى 
سنجره به شناسنامه شماره 1 کدملى 1291857834 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 69,35 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت اکبر زارعى موضوع سند انتقال 25073 مورخ 42/8/29 

دفتر 56 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30 - م الف: 1294789 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /1/102
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فرماندار شهرستان بندرانزلى تاکید کرد: نقشى که زنان مى توانند 
در کاهش آسیب هاى اجتماعى ایفا کنند نقش خاص است در 
حالى که این نقش را یا نادیده گرفتیم و یا از آن غفلت کردیم. 
پورخوش سعادت اظهار کرد: اگر بتوانیم از معارف و سیره اهل 
بیت(ع) اســتفاده کنیم این همه آسیب در جامعه در بین مردم 
و مسئوالن نخواهیم داشــت. فرماندار شهرستان بندرانزلى 
تاکید کرد: حضور مردم براى انجــام کار خیر و کم کردن آالم 
همشــهریان و هموطنان یکى از فعایت هاى مفید است که 
مى تواند جامعه را منتفع کند هر چقدر انســان هاى در معرض 
آســیب از مخاطرات دور بمانند باقیات و صالحات محسوب 

مى شود و مى تواند اثرات اجتماعى بسیار مطلوب داشته باشد.

نقش زنان در 
کاهش آسیب ها

01

رئیــس کل دادگســترى خوزســتان گفت: تــوازن در 
خدمت رســانى به مناطــق موجب کاهش آســیب هاى 
اجتماعى و جرائم در ســطح شهر ها مى شود. على دهقانى 
افزود: برخى از محله ها در حوزه هاى شهرى مستعد وقوع 
جرایم و آسیب ها هستند که عمده دلیل آن عدم توازن در 
ارائه خدمات دستگاه هاى خدمت رسان به این مناطق است.

یک شرط کاهش آسیب ها 

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

شماره: 140160302006000352- تاریخ: 1401/01/21 - 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 1400114402006001450 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم احمد رضا قدیرى 
فروشانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى و سند مالکیت 
به نام محمد على نجفى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم احمدرضا قدیرى فروشانى به شناسنامه شماره 15 
کدملى 1141482878 صادره فرزند عزیزاله در ششــدانگ یکباب دامدارى به مساحت 
412/68 مترمربع پالك شماره 118 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال در سه قسمت که قسمت دوم غربیست به طول هاى 10/58 متر و 0/65 متر و 9/76 

متر درب ها و دیواریست به گذر (حریم جوى کانال آب صحرایى) 
شرقا به طول 20/90 متر دیواریست به شارع 

جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم شرقیست به ترتیب به طول هاى 15/99 متر و 0/51 
متر و 3/30 متر درب ها و دیواریست به جاده

غربا اول به طول 0/75 متر دیواریست به گذر دوم به طول هاى 12/11 متر و 7/22 متر 
دیواریست اشــتراکى با پالك 106/118 باقیمانده سوم به طول 1/25 متر دیواریست به 

جاده و حریم کانال آب صحرایى
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 اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14- م الف: 1302750 – 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 /1/336  

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

شماره: 140160302006000047- تاریخ: 1401/01/08 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره 229547 مورخ 

1396/6/30 دفترخانه 73 خمینى شــهر و سند شــماره 159060 مورخ 1384/7/25 
دفترخانه 73 خمینى شهر و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررســى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حســنعلى عبدالهى خوزانى به شناسنامه 
شماره 14278 کدملى 1142357511 صادره فرزند رمضانعلى در 27 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 142/86 مترمربع پالك شماره 347 فرعى که 
به 1784 فرعى تبدیل شده است از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر 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 شماره 229547 مورخ 
1396/6/30 دفترخانه 73 خمینى شــهر و سند شــماره 159060 مورخ 1384/7/25 
دفترخانه 73 خمینى شهر و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده و بررســى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حسینعلى عبدالهى خوزانى به شناسنامه 
شماره 641 کدملى 1141209063 صادره فرزند رمضانعلى در 45 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 142/86 مترمربع پالك شماره 347 فرعى که 
به 1784 فرعى تبدیل شده است از 114 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 6/81 متر درب و دیواریست به شارع 

شرقا به طول 19/76 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 114/347 باقیمانده 
جنوبا به طول 7/64 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 114/347 باقیمانده 

غربا به طول  هاى 3/86 متر و 15/69 متر دیوار به دیوار پالك 1/14/347/1 
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 اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14- م الف: 1302768 – 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 /1/347

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

شماره: 140160302006000495- تاریخ: 1401/01/27 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه به موجب ســند الکترونیکى شماره 
499492 و ثبت صفحه ى 278 دفتر 145 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 

تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم رضا نصیرى خوزانى به شناســنامه 
شماره 16464 کدملى 1142379361 صادره فرزند یوسف در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان تجارى و مسکونى به مســاحت 108/98 مترمربع پالك شماره 330 و 
643 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 6 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 19/33 متر دیوار به دیوار پالك 329 فرعى 
جنوبا به طول 5/46 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 19/73 متر دیواریست اشتراکى با 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. 
راى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب سند الکترونیکى شماره 
499492 و ثبت صفحه ى 278 دفتر 145 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم الهام کبیرى به شناســنامه شماره 
1130186938 کدملى 1130186938 صادره فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان تجارى و مسکونى به مســاحت 108/98 مترمربع پالك شماره 330 و 
643 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 6 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 19/33 متر دیوار به دیوار پالك 329 فرعى 
جنوبا به طول 5/46 متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 19/73 متر دیواریست اشتراکى با 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 اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14- م الف: 1303556 – عضو قضائى - مجتبى پور 
على. رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى 

شهر  - مرتضى ملک زاده /1/349   

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140060302006007422- تاریخ: 1400/11/10 

رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 437 دفتر 
417 و ثبت و صفحه 440 دفتر 417 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 داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال 
منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیــت آقاى/ خانم روح اله نصیرى خوزانى 
به شناسنامه شماره 2084 کدملى 1141189496 صادره فرزند یوسف در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 110 مترمربع پالك شماره 643 و 
330 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 5/90 متر درب و دیواریست به گذر 
شرقا به طول 19/73 متر دیوار به دیوار باقیمانده

جنوبا به طول 5/47 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 19/47 متر دیوار به دیوار باقیمانده

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى 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. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه 437 دفتر 
417 و ثبت و صفحه 440 دفتر 417 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 داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال 
منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زینت ابراهیمیان خوزانى 
به شناسنامه شماره 2234 کدملى 1141331322 صادره فرزند حسین در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 110 مترمربع پالك شماره 643 و 
330 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 5/90 متر درب و دیواریست به گذر 
شرقا به طول 19/73 متر دیوار به دیوار باقیمانده

جنوبا به طول 5/47 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 19/47 متر دیوار به دیوار باقیمانده

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامــه اجرایى آن 
مقرر مى دارد اداره ثبت اســناد و امــالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى 
نسبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/30- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/14- 
م الف: 1303554 – عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره راه و شهرســازى 
- ســعید حاج احمدى. قائــم مقام رئیــس واحد ثبتــى خمینى شــهر - مرتضى 

ملک زاده /1/360

آیا با ویدیوهاى «افشاگر»، مى توان از خشونت 
مخفى و خزنــده در مــدارس جلوگیرى و نظام 
آموزشى را درمان کرد؟  این سئوالى است که این 
روزها فضاى مجازى را پر کرده است. پرسشى 
که با پخش شدن چند ویدیو از تنبیه دانش آموزان 

به فاصله چند روز مطرح شده است.
کمتر از دو هفته از بازشدن مدارس نگذشته بود 
که دو ویدیو به فاصله چند روز در فضاى مجازى 
منتشــر شــد و واکنش هاى زیادى را به دنبال 
داشت. ویدیوهایى که رســمًا با اعصاب و روان 

بیننده بازى مى کنند.
 ویدیوى اول مربوط به شــخصى اســت که به 
احتمال زیاد ناظم مدرســه اســت و درحالى که 
پســران دانش آموز در حیاط صف کشیده اند به 
نوبت کنارشان مى ایستد و هرجاى موى سرشان 

را که بلند تشخیص مى دهد با قیچى مى چیند.
در ویدیوى دوم، شخصى که مدیر مدرسه معرفى 
شده اســت یک دانش آموز را کنج کالس گیر 
انداخته و در حالى که پسرك روى دوپا نشسته و با 
«تو رو خدا» گفتن هایش مشغول التماس کردن 
است با این پرســش که «چرا کله ات را روغنى 
کردى؟» دانــش آموز را روبه رو مــى کند. این 
دانش آموز با صداى «هیس» مرد، وحشت زده 

کز مى کند.
همین شــخص در همیــن کالس، دانش آموز 
دیگــرى را پاى تختــه نگه داشــته و با لحنى 
اضطراب زا مى پرسد: «صدبار بهت چى گفتم؟» 
و خودش جواب مى دهد: «صدبار گفتم دســتت 
رو از جیبــت دربیار» و ناگهان با چیزى شــبیه 
خط کش به دانش آموز حمله ور مى شــود و یک 
ضربــه وارد مى کند در حالى که ســیل کلمات 
کوبنده و خردکننده اش همچنان ادامه دارد. البته  
اخبار مربوط به خشــونت در مدارس به همینجا 

ختم نمى شود. 
در روز 17 فروردین ماه هم پرتاب تخته پاك کن از 
سوى معلم مدرسه حکمت شهر اشنویه به سمت 
یک دانش آموز، موجب آسیب دیدگى او از ناحیه 
سر (شکستگى) شد و پخش شدن تصاویر و اخبار 
این کودك در فضاى مجازى سبب جریحه دار 

شدن احساسات عمومى شد. 
اینها تنها چنــد مورد از تنبیه هاى بدنى اســت 
که به تازگى در مدارس سراســر ایران رخ داده و 
رسانه اى شده است؛ آن هم در حالى که نزدیک 

دو دهه از ممنوعیــت تنبیه بدنــى در مدارس 
مى گذرد و قانونگذار مــواردى خفیف تر از تنبیه 
بدنى را نیز غیرمجاز دانسته است. تراژدى هایى 
که یک نمایش تمام عیار از خشونتى بودند که در 
خانه دوم دانش آموزان اتفاق افتاده اند. مسئله اى 
که خیلى ها را به یاد گذشــته انداخت. روزگارى 
که تنبیه بدنى به عقیده برخى جواب مى داد اما 
امروزه این روش مردود شمرده مى شود زیرا آثار 
تنبیه بدنى عالوه بر خطرات جانى که دانش آموز 
را تهدید مى کند روح و روان  او را تا سال ها تحت 

تأثیر قرار مى دهد.
این در حالى اســت که برخى ازاولیاى مدارس 
هنوز هم به تنبیه بدنى به عنــوان ابزار کنترلى 
براى برقرارى نظم دانش آموزان در زنگ تفریح 
و یا کالس درس استفاده مى کنند، بدون اینکه 
از قانون منع تنبیه در مدارس با خبر باشند. قانونى 
که بر اساس سند طرح تحول بنیادین آموزش و 
پرورش مصوب شد تا سفره خشونت از مدارس 
برچیده شــود. اما با وجود گذشــت 20 سال از 

عمرش هنوز به درستى اجرا نمى شود.
در سال 1379 تنبیه بدنى طى آیین نامه اجرایى 
مدارس به طور کلى و به هر شکلى ممنوع اعالم 
شــد. ماده 77 این آیین نامه مى گوید: «اعمال 

هرگونه تنبیه دیگر از قبیــل اهانت، تنبیه بدنى 
و تعیین تکالیف درســى جهت تنبیه ممنوع و در 
اعمال تنبیهات نباید بین دانش آموزان تبعیض 
و استثنایى قائل شد.» صراحت این ماده قانونى 
به اندازه اى است که هر کســى با حداقل سواد 
هم مى تواند متوجه منع اکید مقنن درباره تنبیه 
بدنى در مدارس شــود. با این حال چطور ممکن 
اســت معلمین اســتخدامى آموزش و پرورش 
این یک ســطر قانون را متوجه نشده باشند؟ آیا 
نمى تــوان این گونه تصور کرد که بســیارى از 
معلمین حتى یک بار هم به قانون اصلى شغلشان 

رجوع نمى کنند؟
به گفته کارشناســان، یکى از مشکالتى که به 
سیســتم آموزش و پرورش ما آسیب وارد کرده، 
شــیوه گزینش ها در آموزش و پرورش اســت. 
از طرفى به گفته روانشناســان، تنبیه به شکل 
بدنى، لفظى یا جریمه اى چیزى جز آسیب هاى 
روحى و روانى براى دانش آموزان به همراه ندارد، 
افرادى که در عرصه تعلیم و تربیت فعال هستند 
یا اولیاى دانش آموزان باید بدانند که تنبیه فقط 
آسیب زاست که سال ها فرد را مورد رنجش قرار 
مى دهد و اعتماد به نفس او را به حداقل ممکن 
مى رساند. تنبیه دانش آموزان در مدارس موجب 

افت تحصیلى دانش آموزان و همچنین افزایش 
خشونت هاى رفتارى در آنان مى شود. مدرسه 
گریزى، دلزدگى، ابتال به تــرس هاى مرضى، 
درونى شدن خشم و پرخاشگرى از جمله دیگر 
آســیب هاى روحى و روانى تنبیــه هاى بدنى 

دانش آموزان است.
در عین حال کاهش آستانه تحمل افراد در کنترل 
خشــم، مى تواند تأثیر زیادى در بروز رفتارهاى 
ناهنجار از جمله تنبیه بدنى داشته باشد که  راهکار 
این موضوع آموزش مهارت هاى زندگى و تاب 

آورى در مقابل رفتارهاى نامناسب است.
اصل وجــود خشــونت و رواج الگوهاى غلط 
رفتارى در مدارس کشور موضوعى انکارنشدنى 
است و حاال که روزهاى داغ اجرایى شدن قانون 
رتبه بندى معلمــان نزدیک اســت باید به آن 
نگاه جدى ترى شود. قانون رتبه بندى معلمان 
از صالحیت هــاى معلمى و شایســتگى هاى 
عمومى حرف مى زند که مجموعه اى از صفات 
و ویژگى هاى شخصیتى و شایستگى هاى ناظر 
بر اخــالق،  تعهد حرفــه اى،  دانش تخصصى 
و دانش و مهارت هاى تربیتى اســت؛  درست 
موضوعاتى که حلقه گمشــده در دو ویدیوى 

آزاردهنده اخیر است.

درباره 3 مورد دانش آموز آزارى که این روزها جامعه را تحت تأثیر قرار داده است 

چوب معلم ار بود...

03

مدیر مؤسســه فرهنگى تدبــر در قرآن و ســیره از آغاز 
طرح هاى ملــى خانواده و کاهش آســیب هاى اجتماعى 
در بســتر فضاى مجازى خبر داد. حجت االسالم مهدى 
مقامى گفت: این طرح ها شامل 5 طرح آموزش مدیریت 
خانواده، آمــوزش مهارت هاى زندگى، آموزش ســبک 
زندگى مومنانه، آموزش شیوه هاى تربیتى فرزندان (تربیت 
جنسى) و آموزش مواجهه با خیانت زوجین در بستر فضاى 
مجازى است. وى خاطرنشان کرد: ثبت نام در این طرح ها 
رایگان است و به شرکت کنندگان، گواهى رسمى شرکت 
در دوره اعطا مى شود. عالقمندان شرکت در این دوره ها 
مى توانند به پایگاه اینترنتى این موسسه به نشانى اینترنتى

 www.mftqs.ir  مراجعه کنند.

آغاز طرح هاى ملى
 کاهش آسیب ها

مسئول دفتر نمایندگى ولى فقیه در امور اهل سنت خراسان جنوبى با 
بیان اینکه سرانه مطالعه در کشور قابل قبول نیست، گفت: اگر ارتباط 
با کتاب کمتر شود فضاهاى مسموم و آسیب هاى اجتماعى در جامعه 
پررنگ تر مى شود و متاســفانه طى دو ســال اخیر ارتباط جوانان و 

نوجوانان با این فضاها زیاد شده است.
حجت االسالم محسن مشرفى با اشاره به اینکه سرانه مطالعه متاسفانه 
در کشور قابل قبول نیست، افزود: ایران اسالمى یک کشور فرهیخته 
و با فرهنگ و داراى جمعیت تحصیل کرده است اما این میزان سرانه 

مطالعه در شان این کشور نیست.
مســئول دفتر نمایندگى ولى فقیه در امور اهل سنت خراسان جنوبى 
با بیان اینکه رفتارها و ناهنجارى هاى اجتماعى ریشــه در اندیشه ها 
دارد، ادامه داد: اندیشه ها درون کتاب ها هستند و اگر ارتباط ما با کتاب 
کم شود فضاهاى مسموم و آسیب هاى اجتماعى در جامعه پررنگ تر 

مى شود.
وى عنوان داشت: متاســفانه طى دو سال اخیر به دلیل شیوع ویروس 
کرونا ناخواسته ارتباط جوانان و نوجوانان با فضاى مسموم افزایش پیدا 
کرد آن هم در کشــورى که دانشــمندان تراز یک دنیا از جمله رازى، 
ابوریحان بیرونى، خیام و غیره را دارد و اکنــون اثرات آن را در جامعه 

مشاهده مى کنیم.
حجت االسالم مشرفى با تاکید بر اینکه فرهنگ کتاب و کتابخوانى باید 
بیش از گذشته ترویج یابد، افزود: وقف مطالعه در گردش یکى از بهترین 
موضوعات اســت که مى تواند به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانى 

کمک کند و ظرفیت باالى براى این موضوع در کشور وجود دارد.

کاهش کتابخوانى، افزایش 
آسیب هاى اجتماعى را به دنبال دارد

معاون اجتماعــى و فرهنگى فرماندهى انتظامى آبــادان با حضور در 
مدارس از نقش موثر خانواده ها در پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى 

سخن گفت.
سروان امیرسام کمایى اظهار کرد: خانواده ، جامعه ، مدرسه سه کانون 
مهمى هستند که باید فرصت رویش همه فضائل و تربیت افراد در آن 

آماده شود.
وى افــزود: همکارى معلمــان ،خانواده و پلیــس میتواند در کاهش

 آســیب هاى اجتماعى دانش آموزان موثر و مفید واقع شود، متاسفانه 
آســیب هاى اجتماعى بخصوص در بخش فضاى مجازى مشکالت 
بیشمارى را براى  خانواده ها بخصوص دانش آموزان ایجاد کرده است 
که مى توان به مواردى از قیبل( تنبلى، ترك تحصیل، عدم مسئولیت 
پذیرى، انزوا، و افت شــدید تحصیلى )اشــاره نمود که البته بیمارى 

منحوس کرونا نیز مزید بر علت شد .
وى به طراحى ، چاپ و توزیع بروشــورهاى پیشگیرى از آسیب هاى  
اجتماعى ویــژه دانش آموزان و همچنین اولیا اشــاره کرد و گفت: در 
کنار توزیع بروشــورهاى علمى، حضور چهره به چهره پلیس با دانش 
آموران و بیان تجربیات تلخ و شیرین از درون پرونده هاى متشکله در 
نیروى انتظامى مى تواند گامى موثر در امر پیشــگیرى از آسیب هاى 

اجتماعى باشد.

نقش و جایگاه خانواده در پیشگیري 
از آسیب هاي اجتماعی

دریا قدرتى پور



بهترین مؤمنان آن بود که جان و خاندان و مال خود را در راه 
خدا پیشاپیش تقدیم کند، چه آن را که پیش فرستى براى 
تو اندوخته شود و آنچه باقى گذارى سودش به دیگران 

موال على (ع)مى رسد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هفدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم اْهِدنى فیــِه لِصالِِح األْعماِل واْقـــِض لى فیِه الَحوائِــَج واآلماِل یا من ال 
یَْحتاُج الى التّْفسیر والسؤاِل یا عالِمًا بما فى ُصدوِر العالَمین َصّل على محّمٍد 

و آلِه الّطاِهرین.
خدایا! راهنمایى ام کن در آن به کارهاى شایسته و اعمال نیک و برآور برایم 
حاجت ها و آرزوهایم، اى که نیازى به سویت تفسیر و سئوال ندارد، اى دانا به 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىآنچه در سینه هاى جهانیان است درود فرست بر محمد وآل طاهر او .

رئیس شــوراهاى حــل اختــالف اصفهــان گفت: 
میانجى گــرى معتمدین محلى و اعضاى شــوراهاى 
حل اختالف صلح و سازش در پرونده هاى قضایى این 

استان را افزایش داده اند.
سید محمد موســویان در نشســت یک شهر ضیافت 
آزادى زندانیان جرائم غیرعمد استان اصفهان افزود: با 
همکارى اعضاى شوراهاى حل اختالف میزان صلح و 

سازش در پرونده قضایى افزایش یافته است.
وى بیان کرد: معتمدین محلى در این امر همکارى دارند 

و در مساجد این استان نیز گروه هاى صلح تشکیل شده 
و به رفع اختالفات مردمى کمک مى کنند.

رئیس شــوراهاى حل اختالف اصفهان با اشــاره به 
ارائه مشاوره حقوقى توسط شــوراهاى حل اختالف، 
خاطرنشــان کرد: ارائه این خدمات توسط کارشناسان 
حقوقى ســبب افزایــش آگاهى عمومــى و کاهش 

اختالفات مى شود.
وى به پرونده هاى حقوقى منجر به حبس و زندان اشاره 
کرد و اذعان داشــت: کمبود دانــش و آگاهى عمومى 

سبب بروز چنین اختالف هایى شــده که برخى روانه 
زندان شده اند.

به گفته موسویان باید آموزش و اخذ مشاوره در خصوص 
موضوعات حقوقى در بین آحاد جامعه نهادینه شــود تا 
اینکه بدون آگاهى وارد چنین مباحثى نشوند و خسارت 

ببینند.
وى یادآورشــد: ضعف در موضوعات حقوقى ســبب 
گرفتارى بسیارى از مردم در قراردادها و موضوع چک 

شده است.

معتمدین محلى، صلح و سازش در اصفهان را افزایش داده اند

در اولین جلسه کمیته مساعدت عمرانى به مساجد شهر 
اصفهان، جهت رفع مســائل عمرانى مساجد منطقه 11 
اصفهان، کمک مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان 

مصوب شد.
معاون فرهنگى شهردار اصفهان در خصوص مساعدت 
عمرانى به مساجد گفت: مدیریت شهرى قصد دارد با توجه 
به رویکرد مسجدمحورى نســبت به آبادانى و بهسازى 

مساجد سطح شهر اصفهان با هدف ایجاد نشاط اجتماعى 
و ارتقاى همبستگى هاى مذهبى و ملى اقدام کند.

مجتبى شــاه مرادى افزود: در نظر داریــم هر ماه کمیته 
عمرانى مساعدت به مساجد شهر اصفهان را بصورت منظم 
برگزار کنیم که در این کمیته با توجه به درخواست مساجد 

نسبت به تصویب مساعدت هاى عمرانى اقدام مى شود.
وى ادامه داد: در اولین جلســه این کمیته در سال جارى، 

مساعدت هاى عمرانى به 27 مسجد منطقه 11 مصوب 
گردید که امیدواریم در آبادانى این مساجد، مشارکتى هر 

چند اندك داشته باشیم.
وى با تاکید بر لزوم شــفافیت در اداره امور تصریح کرد: 
حمایت ها و مشارکت ها با تشــکل هاى مردمى در این 
دوره از مدیریت شهرى، کامال شــفاف و مطابق ضوابط 

قانونى است.

بهسازى مساجد سطح شهر اصفهان با تصویب مساعدت عمرانى

گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهردارى 
نجف آباد، عبدالرسول امامى شهردار نجف آباد، سید 
هاشم حســینى مدیر منطقه 4 و تعدادى از مدیران 
ستادى، عمرانى و خدماتى شــهردارى نجف آباد، 
در راســتاى حرکت جریان خدمت، با حضور در میز 
خدمت شــهردارى نجف آباد در مسجد امام جعفر 
صادق (ع) پس از اقامه نماز سیاسى عبادى جمعه به 
امامت حجت االسالم والمسلمین ابو القاسم لطفى، 
به صورت مســتقیم با مردم گفتگو کرده و اقدامات 
الزم را براى رسیدگى به درخواست هاى مراجعین 

انجام دادند.
مصطفى حیدرى مدیــر اداره ارتباطات و امور بین 
الملل شهردارى نجف آباد خاطرنشان کرد: پس از 
اقامه نماز دشمن شکن جمعه در مصلى نماز جمعه، 
عبدالرسول امامى شــهردار نجف آباد، در خصوص 
اتمام پروژه هاى نیمه تمام شــهر توضیحاتى ارائه 
نمود و سال 1401 را ســال اتمام پروژه هاى نیمه 

تمام معرفى کرد.

حیدرى ادامه داد: حضور شــهردار نجف آباد در نماز 
جمعه و در میان مردم با اســتقبال مردم همراه بود و 
سؤاالت و دیدگاه هاى متعددى از سوى مردم ارائه 
شد که از سوى ایشان و مدیر منطقه 4 شهر نجف آباد 
پاسخ هاى الزم ارائه شد و دستورات الزم در خصوص 

پیگیرى درخواست هاى مردمى صادر شد.
مدیــر اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى 
نجف آباد،با بیان اینکه اهم سواالت در مورد نحوه و 
میزان فعالیت هاى فرهنگى بوده است، تصریح کرد: 
افزایش اختیارات مدیــران مناطق و ارزش گذارى 
بیشــتر براى مناطق، زمین هاى غرب یزدانشهر، 
ساماندهى وضعیت سگ هاى بالصاحب، ورودى 
منطقه 4 و تابلــوى ورودى شــهر، تعیین تکلیف 
سوله رها شده آموزش و پرورش، تعمیر ترانشه ها، 
وضعیت حمل و نقل عمومــى منطقه 4، عدم ورود 
ماشین آالت سنگین به شــهر و ایجاد پارکینگ از 
جمله دیگر درخواســت ها و پرســش هاى مردم از 

شهردار نجف آباد بوده است.

سال 1401، سال اتمام پروژه هاى نیمه تمام نجف آباد 

سرپرست آبفاى اســتان اصفهان از ادامه آبرسانى سیار 
به 305 روستاى این استان در طول سال جارى خبر داد. 
ناصر اکبرى، خشکسالى هاى مستمر و کاهش آبدهى 
منابع محلــى را از جمله عوامل تامین آب روســتاها به 
صورت ســیار اعالم کرد و گفت: از این تعداد فقط 195 
روستا تحت پوشــش شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان هســتند اما این شــرکت به لحاظ رســالت و 
مسئولیت اجتماعى که بر عهده دارد، آب شرب سالم و 
بهداشتى مردم ساکن در 110 روستاى غیر تحت پوشش 

را نیز به صورت سیار تامین مى کند. 

وى جمعیت تحت پوشش آبرسانى سیار در 305 روستاى 
یاد شده را 38 هزار نفر اعالم کرد و افزود: ماهیانه به طور 
میانگین با بهره گیرى از 30 دســتگاه تانکر، بالغ بر25  

هزار متر مکعب آب در این روستاها توزیع مى شود.
اکبرى در عین حال افزود: بــا افزایش دما به بیش از38 
درجه ســانتیگراد در ماه هاى مرداد و شــهریور تعداد 
روستاهاى تحت پوش آبرسانى سیار به 356 روستا، تعداد 
تانکرهاى آبرسان به 60 دستگاه و حجم آب توزیع شده 

به 38 هزار متر مکعب در ماه مى رسد.
وى در بخــش دیگرى از ســخنانش بــه پراکندگى 

جغرافیایى روســتاهاى تحت پوشــش آبرسانى سیار 
اشاره کرد و گفت: شهرســتان نایین با 131 ، اردستان 
با 73 ، کوهپایه با 39 ، خــور و بیابانک با 23 ، جرقویه با 
21 ، بویین و میاندشت با 17، چادگان با 16، فریدن با 8، 
نطنز با 8،  شاهین شــهر و میمه با 7، تیران با 7، سمیرم 
با 3، شــهرضا با 2  و براآن و کرارج با 1روستا به ترتیب 
بیشترین روستاهاى تحت پوشش آبرسانى سیار را به خود 

اختصاص داده اند.
سرپرست آبفاى استان اصفهان، فاصله بسیار زیاد برخى 
از روستاها با تاسیسات آبرسانى و صعب العبور بودن مسیر 

دسترسى به آن ها را  یکى دیگر از موانع تامین آب شرب 
پایدار در مناطق روستایى دانست و اظهار امیدوارى کرد 
با اجراى طرح هاى مجتمع هاى آبرسانى روستایى در 
سال جارى، تعداد 20 تا30 روســتا در شهرستان هاى 
نایین، اردستان، ســمیرم و چادگان به شبکه آبرسانى 

پایدار وصل شوند.
اضافه مى شــود از مجموع 1302 روستاى استان تعداد 
949 روستا تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان قرار دارند که 808 روســتا بیش از 20 

خانوار و 141 روستا کمتر از 20 خانوار جمعیت دارند.

سرپرست آبفاى استان اصفهان خبرداد؛

ادامه آبرسانى سیار به 305 روستاى 
استان اصفهان در سال 1401 

با هدف جلب رضایت مشتریان، دامنه کاربرد خدمت 
الکترونیک جدید بانک رفاه کارگران مبتنى بر بهبود 
فرآیندهاى مرتبط با خدمات رفاه کارت، افزایش یافت.
به گزارش روابــط عمومى بانک رفــاه کارگران، با 
استفاده از این خدمت الکترونیک جدید امکان "ایجاد 
محدودیت اســتفاده تنخواه کارت رفاه در بازه زمانى 

هفتگى تا سقف مبلغ تعیین شده" فراهم شد.
بر این اســاس، مشــتریان حقوقى مى توانند پس از 
افتتاح حســاب و صدور تنخواه کارت رفاه در شعبه 
از امکان محدودسازى ســقف تراکنش هاى کارتى 
در بازه هــاى زمانى "روزانه"، "هفتگــى" و "ماهانه" 

استفاده کنند.

دامنه کاربرد تنخواه کارت رفاه افزایش یافت

بانک آینده، به منظور حمایت از زوج هاى جوان، نسبت 
به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج در سال 1400 اقدام 
کرد که بر این اساس، مجموع پرداختى این نوع وام در 

سال یاد شده، 9/260 میلیارد ریال است.

ثبت نام وام قرض الحســنه ازدواج، یک فرصت و امتیاز 
مناســب براى زوج هاى جوان اســت تا آن ها بتوانند با 
استفاده از این وام، منابع مالى مورد نیاز براى آغاز زندگى 
مشترك خود را تا حدودى فراهم کنند که خوشبختانه 

بانک آینده نیز در سال گذشته، تعداد 11279 فقره وام 
ازدواج با مجموع مبلغ 9260 میلیــارد ریال، به جوانان 
پرداخت کــرد تا زمینه ســاز آغاز زندگى شــیرین این 

زوج ها باشد.

استقبال زوج هاى جوان از تسهیالت بانک آینده

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زیر را 
بصورت مناقصه عمومى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس  
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
1- عملیات آسفالت گرم معابر     روستاى   باقر آباد     شهرستان   اردستان    به شماره 

اسناد  1400/2/400  و شماره مناقصه  2001005175000001
2- عملیات  آسفالت معابر     روستاهاى  اسدآباد،   چشمه سرد     شهرستان   سمیرم   

به  شـماره  اسناد  1400/2/403  و شماره مناقصه  2001005175000002
3- عملیات  آسفالت معابر     روســتاهاى  دیلى ، چهارراه ، دیده جان  شهرستان   

سمیرم   به  شـماره  اسناد  1400/2/405  و شماره مناقصه  2001005175000003
4- عملیات سنگى     روستاى   کلوسه     شهرستان   فریدونشهر      به شماره    اسناد  

1400/2/395   و  شماره مناقصه  2001005175000004
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/01/28 مى باشد . 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :
 از ساعت 16 روز  یکشــنبه تاریخ 1401/01/28  لغایت   ساعت 16 روز  چهارشنبه  

1401/02/07
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  یکشنبه  1401/02/18 

مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  یکشنبه  1401/02/18
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  دوشنبه  تاریخ  1401/02/19

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى زمانى ، اداره کل بنیاد مسکن انقالب 

اسالمى استان اصفهان  و تلفن: 03136288085

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

در روز میالد  کریم اهل بیت امام حسن مجتبى (ع) مراسم جشن ورود دانش آموزان 
دختر پایه سوم ابتدایى دبستان دخترانه سما واحد مبارکه به سن تکلیف با حضور امام 
جمعه شهرستان مبارکه، معاونت ســما ، معلمان و کارکنان در نماز خانه دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد مبارکه  برگزار گردید.

در این مراســم معنوى که 33 دانش آموز حضور داشــتند برنامه هاى شاد و متنوعى 
از  اجراى نمایش، دکلمه  و ســوگند نامه و مداحى میالد امام حسن مجتبى(ع) اجرا 
شد. دراین مراسم حجه االسالم و مسلمین موســوى نماینده ولى فقیه و امام جمعه 
شهرستان مبارکه براى دانش آموزان توصیه هایى را ارائه و عنوان نمود:  دلهاى شما 
مانند چادرهاى سفید پاك و زالل است و باید مواظب باشیم گناهان دلهاى سفید ما را 
سیاه نکنند و اطاعت از خداوند و دورى از گناه شما عزیزان  را بانوى نمونه خواهد کرد.

حجه االسالم موسوى اساس تربیت فرزندان را برپایه اطاعت از خالق هستى و خواندن 
نماز  دانست و افزود: همه شــما فرزندان من هستید و مواظب باشید از نماز و ارتباط با 

خدا دور نشوید.
در این جلسه همچنین هاشمى معاون آموزش هاى عمومى و مهارتى سما واحد مبارکه 
ضمن توصیه دانش آموزان به نماز اول وقت، ارتباط با قرآن، رعایت حجاب اسالمى 
و تکریم پدر و مادر، از مدیران و مربیان بر گزار کننده مراســم قدردانى و براى دانش 

آموزان آرزوى پیروزى و موفقیت نمود.
در پایان مراسم نماز مغرب و عشاء به امامت امام جمعه شهرستان مبارکه اقامه شد.

برگزارى جشن تکلیف دانش آموزان سمایى


