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نگاهى به خطرات تنها ماندن کودکان در اتومبیلپاى روباه ها به شهر اصفهان باز شده استماجراى «شبکه مخفى زنان» چیستهمکارى بى سابقه سایپا و ایران خودرو با یکدیگر یک صحنه مشابه و 2 تصمیم جنجالى اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ناتوان از
خرید دارو!

چهارمین فرونشست در فروردین؟
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سارقان، شبکه تلفن 
فوالدشهر را 
قطع کردند

رئیس انجمن داروسازان چهارمحال و بختیارى 
با اشاره به اینکه در برخى اقالم دارویى شاهد 

افزایش قیمت دارو بودیم، اظهار کرد: این 
افزایش دارو بیشتر مربوط به داروهاى خارجى 

است، اما در داروهاى تولید داخل نیز با افزایش...

رئیــس اداره مخابرات فوالدشــهر گفت: علت 
قطعى شــبانه شــبکه تلفن همراه در این شهر، 

سرقت کابل فیبر نورى بود.
در هفته جارى در دو شب (شنبه و دوشنبه ) قطعى 
سراسرى شبکه تلفن همراه در بخش فوالدشهر 
اتفاق افتاد که این اختالل اعتراضات شهروندان 

را در پى داشت.
على ســلیمیان در این خصــوص گفت: قطعى 
شبکه تلفن همراه در ساعات پایانى شنبه شب27 
فروردین به علت سرقت کابل فیبر نورى در حد 
فاصل فالورجان - فوالدشــهر بود که با تالش 

همکاران مخابرات...

ماجراى چاقوکشى در دانشگاه علوم پزشکى اصفهانماجراى چاقوکشى در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان
یک دختر دانشجو توسط همکالسى اش مورد حمله با چاقو قرار گرفت و راهى بیمارستان شدیک دختر دانشجو توسط همکالسى اش مورد حمله با چاقو قرار گرفت و راهى بیمارستان شد
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یکى از اتاق هاى دانشگاه پیام نور مملو از ترك شده که برخى این موضوع را به فرونشست زمین پیوند مى زنند

هافبک ذوب آهن:

مى توانیم جهش بزرگى داشته باشیم
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مدعى شد این تیم در شش هفته پایانى 
بیست ویکمین دوره لیگ برتر مى تواند یک جهش بزرگ در جدول رده بندى 
داشته باشد. سینا اسدبیگى درباره آخرین وضعیت تیمش در لیگ برتر و 
قرار گرفتن ذوبى ها در رده نهم جدول گفت: وضعیت تیم ما خوب است و 

اگر بازى با نفت مسجدسلیمان را مى بردیم...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فوتبال اصفهان
 چشم انتظار 
قطب سوم باشد

جزئیات دیوار کشیدن مقابل خانه یک شهروند گلپایگانى
3

بهبود رکورد ناجى بهبود رکورد ناجى 
سپاهان در آسیا

معاون استاندار اصفهان:معاون استاندار اصفهان:

در زمینه آب در زمینه آب 
با استان هاى با استان هاى 

همجوار مشکلى همجوار مشکلى 
نداریمنداریم
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رئیس دانشگاه فرهنگیان رئیس دانشگاه فرهنگیان 
خبر داد؛خبر داد؛

ورود ورود 100100 هزار  هزار 
معلم جدیدمعلم جدید
در مهرماهدر مهرماه
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عباس جمشیدى فر:عباس جمشیدى فر:

در «جوکر» در «جوکر» 
خود واقعى ام بودم

 شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع: خدمات نگهبانى

به شــماره فراخوان (2001091138000012)مورخ 1401/01/28 را  از طریق ثبت نام در سامانه هاى جامع پیمانکاران به آدرس 
www.nigc-isfahan.myphx.ir و تدارکات الکترونیکى دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت  )ستاد(  انجام خواهد شد .
تذکر:الزم به ذکر است ابتدا مناقصه گران واجد شرایط (1-شرکت باید تایید صالحیت شده ى سازمان حراست وزارت نفت 
باشد2-تجربه کافى مرتبط با نگهبانى را داشته باشد. 3- داراى گواهینامه تایید صالحیت از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى 

کد 4 (فعالیت نگهبانى) باشد. 4- داراى گواهینامه صالحیت ایمنى پیمانکارى موقت / دائم باشد.)
تذکر: الزم است ابتدا مناقصه گران پس از ثبت نام در سامانه جامع پیمانکاران نسبت به دریافت، تکمیل و بارگذارى اسناد 
ارزیابى کیفى اقدام نموده و پس از تأیید نهایى فرمهاى مربوطه را حداکثر تا تاریخ مشخص شده در سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت مجدداً بارگذارى نمایند. در غیر اینصورت بارگذارى ناقص بوده و شرکت در مناقصه میسر نخواهد بود. 
- کد فراخوان پایگاه ملى مناقصات 53114817  مورخ 1401/01/28

- تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 12:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/01/28
- مهلت زمان دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى از سایت : تا ساعت08:00 روز شنبه تاریخ 1401/02/10

- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى در سامانه جامع پیمانکاران (ققنوس) تا ساعت 08:00 روز شنبه 24 /1401/02
- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى در سامانه ستاد ساعت 08:00روز شنبه 24 /1401/02

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  9,493,300,000  ریال
جهت دریافت اطالعات بیشتر  با شماره تلفن 38132-031 داخلى 3754 تماس حاصل نمایید. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  مرکز تماس 41914 021
دفتر پشتیبانى سامانه جامع پیمانکاران (ققنوس) 53246995 -031

فراخوان آگهی مناقصه عمومی

م.الف: 1305541

نوبت اولنوبت اول

 شرکت گازاستان اصفهان
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رئیس واحد حمل و فراورى سرباره شرکت فوالد مبارکه 
گفت: در ســال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» و در 
لبیک به تأکیدات رهبر معظم انقالب براى تحقق شعار 
سال، به دنبال تدوین دستورالعمل استفاده از سرباره هاى 
فوالدسازى در الیه هاى اســاس و زیراساس راه سازى و 
جاده اى، زمینه قانونى الزم براى استفاده از سرباره ها در 

پروژه هاى راه سازى و جاده اى فراهم شد.
رحیم خلقى با بیان اینکه بیش از 50 میلیون تن سرباره در 
مجاورت کارخانه هاى فوالدسازى انباشت مى شود، اظهار 
کرد: ســرباره عالوه بر اینکه ضررى براى محیط زیست 
ندارد، بلکه از آن مى توان به عنوان یک محصول جانبى 
مانند اساس و زیراساس و باالست ریلى و بلوکاژ و پرکننده 

جاده ها و پل ها و خصوصا در صنعت سیمان و در پروژه هاى 
راه سازى و جاده اى استفاده کرد.

رئیس واحد حمل و فراورى سرباره شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: در ســال 1397 کارگروهى با عنوان 
کارگروه ســرباره به جهت شناســایى روش هاى جهت 
استفاده از سرباره در پروژه هاى راه سازى، جاده اى، ریلى 
و... در مجموعه ایمیدرو و با محوریت شرکت ملى فوالد 
ایران و همکارى مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى 

وزارت راه تشکیل شد.
وى با بیان اینکه فوالد مبارکه نقش پررنگ و بســزایى 
در تشکیل کارگروه سرباره داشــته است، اذعان داشت: 
طى ســال هاى اخیر جلســات متعددى همراه با انجام 

آزمایش هاى مختلف بر روى نمونه هاى ســرباره انجام 
پذیرفت. در کشــور ما على رغم مطالعــات و پروژه هاى 
متعدد پیرامون این موضوع، به دلیــل عدم ارائه ضوابط 
و معیارهاى الزم بــراى کنترل کیفى طراحــى و اجرا، 
درخصوص این مســئله خأل قانونى وجود داشت و این 

موضوع عملیاتى نشد.
خلقى تصریح کرد: خوشبختانه در این کارگروه با همکارى 
مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازى و با استناد به مطالعات 
و تحقیقات انجام شده در این مرکز، تعدادى از دانشگاه هاى 
کشور و آسیب شناسى علل آن، این کارگروه اقدام به تدوین 
راهنماى استفاده از سرباره هاى فوالدسازى در الیه هاى 

اساس و زیراساس راه کرده است.

استفاده از سرباره هاى فوالد مبارکه در پروژه هاى راه سازى 

سرپرست شرکت گاز استان اصفهان از مصرف بیش از 
6 میلیارد و365میلیون متر مکعب گاز در نیروگاه هاى 

استان در سال گذشته خبر داد.
ابوالقاســم عســکرى گفــت: ســال گذشــته بیش 
از 16میلیــارد و 400 میلیون متر مکعــب گازطبیعى 
در بخــش صنایــع اســتان به مصــرف رســیده که 

38 درصــد آن  معــادل 6 میلیــارد و365 میلیون متر 
مکعب، در نیروگاه هاى ســطح اســتان بــه مصرف 

رسیده است.  
وى با تاکید بر سیاســت جایگزینى گاز طبیعى با سایر 
سوخت هاى فسیلى نظیر مازوت و فرآورده هاى میان 
تقطیر بیان داشت: استفاده از گاز طبیعى به میزان قابل 

توجهى آلودگى ناشى از سایر سوخت ها را کاهش داده و 
در تولید برق استان نقش بسزایى دارد. این مقام مسئول 
گفت: مصرف گاز طبیعى عالوه بر مزیت هاى زیســت 
محیطى، منجر به کاهش هزینه هاى تعمیر و نگهدارى 
و افزایــش قابلیت اطمینان بهره بــردارى از واحدهاى 

نیروگاهى نسبت به سوخت مایع است.

مصرف 6 میلیارد متر مکعب گاز طبیعى در نیروگاه ها
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هافبک
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رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه بالغ بر 100 هزار 
فارغ التحصیل پیوسته و مهارت آموز دانشگاه فرهنگیان 
در شهریورماه وارد آموزش و پرورش مى شوند گفت: ادعا 
داریم که اگر با این شیب و سرعت جلو برویم تا سال 1402 

براى همیشه کف نیاز به نیروى انسانى را حل مى کنیم. 
حســین خنیفر درباره آخرین وضعیت آموزش و جذب 
دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان توضیح داد و اظهار 
کرد: براى سال جدید سهمیه جذب 25 هزار دانشجومعلم 
جدید تصویب شــده است که 500 ســهمیه متعلق به 
دانشگاه شــهید رجایى  و 24 و 500 سهمیه متعلق به 

دانشگاه فرهنگیان است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره میزان فارغ التحصیالن 
دانشــگاه براى ورود به کالس هاى درس نیز گفت: 20 
هزار فارغ التحصیل از دانشجومعلمان ورودى سال 97 
خواهیم داشت. بحثى هم مطرح شد که در حال بررسى 
کارشناسى آن هســتیم تا ورودى هاى 98 را که قاعدتًا 
باید در 1401 فارغ التحصیل کنیم، زودتر وارد آموزش و 
پرورش کنیم که در این صورت 25 هزار نفر دیگر افزوده 
مى شود.خنیفر ادامه داد: در این صورت سرجمع بالغ بر 
100 هزار فارغ التحصیل پیوسته و مهارت آموز در سال 
جارى خواهیم داشت و در شهریور 1401 بالغ بر 100 هزار 

نفر تحویل آموزش و پرورش مى شوند.

معاون هماهنگى توزیع شــرکت تولید، انتقال و توزیع 
نیروى برق ایران (توانیــر) گفت: با تداوم ناترازى تولید 
و مصرف برق، احتمال انتشار جدول خاموشى ها قوت 

خواهد گرفت. 
محمد اله داد افزود: شرایط ناترازى تأمین برق امسال 
نیز وجود دارد و این ناترازى تا 10 هزارمگاوات خواهد 
بود. وى با بیان اینکه این انباشتگى ناترازى که در چند 
سال ایجاد شده است در کوتاه مدت جبران نخواهد شد، 
ادامه داد: از ابتداى امســال اقدامات بسیار خوبى براى 
مدیریت این ناترازى ها انجام شــده اســت و از همان 
روزهاى آغازین سال شــخص وزیر نیرو و مدیرعامل 

توانیر برنامه ریزى هاى عمــده اى تدارك دیده اند تا به 
جاى اعمال خاموشى ها از ظرفیت همکارى بخش هاى 
مختلف مصرف مثل صنایع، کشاورزى و ادارى و توان 

مردم استفاده شود.
اله داد در باره احتمال انتشار جدول خاموشى ها با توجه به 
ناترازى موجود در تولید و مصرف، گفت: امید است به این 
سمت نرویم اما باید شرایط بدبینانه را نیز مد نظر قرار داد 
و به طور قطع با توجه به میزان توان تولیدى که در هر روز 
با توجه به شرایط دمایى خواهیم داشت و خروج از مدار 
اتفاقى نیروگاه ها، برنامه زمانبندى خاموشــى خواهیم 

داشت که به موقع اطالع رسانى مى شود.

ورود 100 هزار معلم جدید 
در مهرماه

احتمال انتشار جدول 
خاموشى ها قوت گرفت

رئیسى هم سانسور شد!
بخشى از مستند دیدار رئیس جمهور    صبا|
با هنرمندان در پخش تلویزیونى حذف شد. این 
فیلم مستند 25 دقیقه و 15 ثانیه اى که از دیدار 
سیدابراهیم رئیسى با هنرمندان در حیاط دولت 
تهیه شده و هم اکنون نسخه کامل آن در پایگاه 
اطالع رسانى ریاســت جمهورى موجود است، 
عصر روز 28 فروردین ماه در پخش از شــبکه 
3 ســیما 24 دقیقه و 43 ثانیه زمان داشــت. 
بخش حذف شــده از مســتند «عصر هنر» به 
صحبت هاى سیدضیا ءهاشــمى، تهیه کننده 
سینما بازمى گردد که نسبت به سازمان تنظیم 
مقررات رســانه هاى صوت و تصویر فراگیر در 
فضاى مجازى (ســاترا) انتقاد کرد و از رئیسى 
خواست تا اختیار نظارت بر سریال هاى خانگى 
را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى بازگرداند.

گران شدن
 بى سابقه اینترنت

معاون وزیــر ارتباطات و فناورى    ایسنا|
اطالعات از افزایش 60 درصدى تعرفه اینترنت 
خانگــى خبر داد. صادق عباســى شــاهکوه 
گفت: در کنار برخــى از اپراتورهــا که حدود 
50 درصد تعرفه هــا را افزایش داده اند بخش 
دیگر هیچگونه تغییر قیمتى در تعرفه ها ایجاد 

نکرده اند.

دانش آموز اغتشاشگر! 
  خبرگزارى صداوسیما| دانش آموز 
نوجوان اهل روستاى ســیبلى آستارا از سوى 
معلمش تنبیه بدنى شد. این معلم در روستاى 
ســیبلى آســتارا، دانش آموز را در کالس و در 
مقابل چشمان همکالســى هایش تنبیه کرد. 
یک مسئول آموزش و پرورش آستارا در واکنش 
به این اتفاق مى گوید: دانش آموزان اغتشاش 

کرده اند!

سرنوشت «آرمان ملى» 
انتشــار روزنامه «آرمــان ملى»    ایسنا|
در پى درگذشــت ناگهانى حســین عبدللهى، 
مدیرمسئول و صاحب امتیاز این نشریه مدتى 
است که متوقف شده اســت. امیر طاهرى از 
بستگان مرحوم حســین عبداللهى و همچنین 
مدیر برنامــه این روزنامه درباره از ســرگیرى 
انتشار روزنامه «آرمان ملى» توضیح داد: این 
روزنامه در حال انجام مقدمات قانونى و مراحل 
ادارى براى ادامه انتشار است. حسین عبداللهى 
نهم فروردین ماه در سن 51 سالگى درگذشت. 

مسن ترین دانشجو 
فارغ التحصیل شد 

 ... عــزت ا   خبرگزارى صداوسیما|
محبى خراطى 84 ساله مدرك کاردانى رشته 
حســابدارى را با معدل13/74 از دانشگاه آزاد 
اسالمى شهرستان صومعه سراى استان گیالن 
دریافت کرد. ایــن کارمند بازنشســته  منابع 
طبیعى افزود: به علت مریضى خود و همسرم 
امکان ادامه  تحصیل ندارم، اما مطالعه  کتاب را 
فراموش نخواهم کرد. همسر محبى هم با بیان 
اینکه مشوق همســرش براى ادامه تحصیل 
بود، گفت: از اینکه همسرم فارغ التحصیل شده 

است، بسیار خوشحالم.

سرنوشت قاتل اهوازى
دادستان عمومى    همشهرى آنالین|
و انقالب اهواز از صدور کیفرخواست و تقاضاى 
اشد مجازات براى عوامل قتل زن جوان اهوازى 
خبر داد. بهمن ماه ســال گذشــته مرد جوان 
اهوازى پس از به قتل رساندن همسر 17 ساله 
خود به نام غزل (مونا) حیدرى، اقدام به نمایش 
عمل فجیع خود در خیابان هاى شهر اهواز کرد.

ادعاى عجیب  
حمیدرضا تأملــى، فرماندار اردســتان    ایرنا|
گفت: با توجه به افزایــش حقوق کارگران از ابتداى 
ســال جارى باید مراقب بود این پــول براى خرید 
مواد مخدر هزینه نشــود و اداره هاى صنعت، معدن 
و تجارت، بهزیســتى و تعاون، کار ورفاه اجتماعى 
باید آموزش ها را به این مکان ها ببرند و محیط کار را 

ایمن کنند. 

درخواست 
پیگرد فائزه 

  برترین ها|خبرگزارى «فــارس» در مطلبى 
نسبت به اظهارات جنجالى اخیر فائزه هاشمى درباره 
سپاه واکنش نشان داد. این خبرگزارى پرسید: چرا 
فرزندان هاشمى تربیت درســت سیاسى نشده اند و 
چرا به دنبال ایفاى نقش به عنوان پیاده نظام دشمن 
هســتند؟ «فارس» در این باره ادامه داد: اظهارات 
دختر هاشمى رفسنجانى در حوزه امنیتى قابل بررسى 

و پیگرد است.

تأثیر جنگ
 بر بادمجان و گوجه

  خبرگزارى صداوسیما|بر اســاس نامه 
وزارت جهاد کشــاورزى به گمرك، صادرات چهار 
محصول گوجه فرنگى، سیب زمینى، بادمجان و پیاز 
تا اطالع ثانوى ممنوع شد. در بخشى از این  نامه آمده 
است: با توجه به تحوالت بازار هاى جهانى ناشى از 
جنگ روســیه و اوکراین و افزایش تقاضاى جهانى 
براى مصرف برخى کاال هاى کشــاورزى، کاهش 
تعرفه وارداتى در کشــور هاى همســایه و ضرورت 
تنظیم قیمت و بازار داخلى کشــور صادرات سیب 
زمینى، پیاز، گوجه فرنگى و بادمجان تا اطالع ثانوى 

ممنوع اعالم مى شود.

واقعاً چرا؟
  ایرنا|على رضایى، عضو کمیســیون اقتصادى 
مجلس با طرح این سئوال که چرا همه مردم کشور 
نمى توانند از تسهیالت بانکى برخوردار شوند، گفت: 
چرا فردى در کشور براى دریافت 10 میلیون تومان 
وام ضرورى آنقــدر باید در حال رفت وآمد باشــد و 
بخاطر ســختگیرى هاى بســیار بانک ها، نهایتًا از 
دریافت وام پشیمان شــود، اما برخى افراد به راحتى 
بین 20 تا 100 میلیارد تومان وام دریافت مى کنند، 
آن هم بدون ضامن یا با کمترین تضمین بازپرداخت 
تســهیالت که آن را نیز ســال ها پیــش گرفتند و 

همچنان تسویه نمى کنند.

خبرخوان

ظاهراً دو شرکت ســایپا و ایران خودرو با اصرار دولت 
و وزارت صمــت حاضر به همکارى با هم شــده اند و 

نخستین فاز این همکارى به زودى آغاز خواهد شد.
به نظر مى رسد شــرکت ســایپا براى تأمین پیشرانه 
خودرو شــاهین با گروه صنعتى ایران خودرو به توافق 
رسیده است و به زودى شاهد نخستین همکارى این 
دو شرکت خواهیم بود. این در صورتى است که تا پیش 

از این وزارت صمت اصرار بر همکارى این دو شرکت 
داشت و شاید دلیل اصلى تأمین پیشرانه شاهین توسط 

ایران خودرو همین موضوع بوده است.
اگرچــه نمى توان شــانس زیادى بــراى تجمیع این 
دو شــرکت قائل شــد،  اما ظاهراً آنها قصــد دارند در 

بخش هایى با یکدیگر همکارى کنند.
نخستین گام این همکارى که طرفین با اصرار دولت 

ســیزدهم و وزارت صمت حاضر به انجام آن شده اند، 
تأمین پیشرانه شاهین خواهد بود. اگرچه دولت نقش 
بســیار مهمى در تحقق این برنامه داشــته است،  اما 
مدیران دو شــرکت نیز در دیدارى که با هم داشــتند 
نشان دادند تمایل باالیى بر انجام این همکارى دارند 
و در واقع مهر تأییدى بر این خبر زدند. البته این جلسه 
بدون پوشش رسانه ها برگزار شده است و آنچه مطرح 

مى شــود طبق اظهارات مدیران دو شرکت و وزارت 
صمت است.

ســایپا شــاهین از زمان آغاز ورود به بازار در قسمت 
پیشرانه با مشکالتى مواجه بود و به همین دلیل سایپا 
با ارسال نامه اى از ایران خودرو درخواست کرده بود تا 
پیشرانه EF7 را در اختیار آنها قرار دهد،  اما ایران خودرو 
حاضر به انجام این کار نشد. تجهیز شاهین به پیشرانه 
EF7 مى توانست اتفاق خوبى براى این خودرو باشد، 
چرا که این پیشــرانه 1/7 لیترى مى تواند 114 اسب 
بخار قدرت را به همــراه 155 نیوتن متر گشــتاور به 
تولید برساند. با وجود اینکه ایران خودرو در ابتدا با این 
درخواست موافقت نکرده بود،  اما اصرار دولت باعث شد 

تا این شرکت دیدگاه خود را تغییر دهد.
بحث در مورد همکارى دو خودروســاز بزرگ کشور 
طى سال گذشته به اوج خود رسیده بود، به طورى که 
مدیرعامل ایران خودرو در اسفند سال 1400 اعالم کرد 
بر اســاس مذاکرات و تفاهم اولیه اى که با مدیرعامل 
شرکت سایپا صورت گرفته،  به زودى امکان بهره مندى 
این شرکت از توانمندى هاى گروه صنعتى ایران خودرو 

در زمینه قواى محرکه فراهم خواهد شد. 
بــا اعــالم ایــن خبــر توســط مدیرعامــل ایران 
خودرو مشــخص شــد که تمام اخبار منتشــر شده 
دربــاره همکارى ســایپا و ایــران خــودرو صحت 

داشته است.
اکنون و در حالى که از اعالم این خبر یک ماه مى گذرد،  
یکى از مدیران پیشکسوت صنعت خودرو عنوان کرد 
نخستین فاز از این همکارى به زودى آغاز خواهد شد. 
اخبار منتشر شــده حاکى از آن است که سایپا شاهین 
در آینده نزدیک با پیشــرانه TU5 ایران خودرو پاى به 

خیابان هاى کشور خواهد گذاشت.

همکارى بى سابقه سایپا و ایران خودرو  با یکدیگر

«شاهین» بانى خیر شد!

اقدام وزیر گردشگرى در موزه ملى با اعتراض 
کاربران شــبکه هاى اجتماعى مواجه شــده 

است.
عزت ا... ضرغامى، وزیر گردشگرى با حضور 
در مخزن موزه ملى کشــور «با یک دست» 
اثر 4500ساله شهر سوخته را به دست گرفته 

است. مدیر موزه هم درحال تأیید وزیر است.  
اقدامى که با اعتراض کاربران شــبکه هاى 

اجتماعى مواجه شده است.
کاربران این سئوال را مطرح کرده اند که اگر 
این اثر تاریخى از دســت وزیر مى افتاد چه 
اتفاقى رخ مى داد؟ کاربرى نوشته است: «وزیر 

میراث یا اینفلوئنســر میــراث؟! به پر کردن 
چنین ویدیویى با این شیوه غیرمحتاطانه چه 
نیازى است؟ اگر این اثر به هر دلیلى از دستش 

مى افتاد 4500سال تاریخ مى شکست!» 
فرد دیگرى هم نوشته است: «اگه از دستش 

مى افتاد هم ما باخبر نمى شدیم!»

«ایالن ماســک»، ثروتمندترین فرد جهان که در 
روزهاى اخیر بخاطر پیشــنهاد 43 میلیارد دالرى 
خریــد توییتر دوباره به ســرخط خبرهــا آمده، در 

جدیدترین مصاحبه اش گفته خانه ندارد.
او گفته: «من در حال حاضر خانه اى هم ندارم و به 
معناى واقعى کلمه در خانه دوســتانم مى مانم. اگر 
به خلیج سان فرانسیسکو، جایى که اکثر مهندسان 
تسال در آن ساکن هستند ســفر کنم، در اتاق هاى 

اضافه خانه دوستانم مى مانم و میان آنها مى چرخم.»
ایالن ماسک که طبق شــاخص بلومبرگ با ثروتى 
بالغ بر 251 میلیارد دالر ثروتمندترین فرد کره زمین 
محسوب مى شــود، گفته است براى خودش هزینه 
زیادى نمى کند: «مسلمًا اگر ساالنه میلیاردها دالر 
براى مصرف شخصى خرج کنم، این موضوع بسیار 
مشکل ساز خواهد بود. اما اینطور نیست که مصرف 
شخصى ام باال باشد. البته یک استثنا هم وجود دارد 

که هواپیماســت، اما اگر از هواپیما اســتفاده نکنم 
ساعت هاى کمترى براى کار کردن خواهم داشت.»

ماسک در این مصاحبه گفته کشتى تفریحى ندارد 
و به تعطیالت هم نمى رود. عالوه بر این، دوســتان 
ثروتمندترین فــرد جهان هم در طول ســال هاى 
گذشــته درباره عادت هاى صرفه جویانه او صحبت 
کرده بودند.  حتى «گرایمز»، همسر سابق ماسک که 
چند وقت پیش صاحب دخترى هم در مصاحبه اى 

گفته بود که ماســک برخى مواقع «زیر خط فقر» 
زندگى مى کند. 

در ســال 2015 هم بنیانگذار گوگل، «لرى پیج» 
به ایــن موضوع اشــاره کــرد که ماســک برخى 
مواقع که به ســیلیکون ولى ســر مــى زد، جایى 
براى ماندن نداشــت و چنین ایمیلى به پیج ارسال 
مى کرد: «نمى دانم امشــب کجا بمانــم. مى توانم 

آنجا بیایم؟»

به نوشته روزنامه ایران، سفیر اوکراین در ایران در مواضعى 
عجیب به اتهامزنى به کشورمان روى آورده و حتى کار را به 
تهدید رسانده است. «ســرگئى بوردیلیاك» در مصاحبه اى 
گفته است: «جمهورى اسالمى ایران اکنون در کنار روسیه 
ایستاده است اما اگر مثًال فرض کنیم سال آینده مشکالتى در 
روابط با روسیه به وجود بیاید و اگر مواضع دولت ایران در مورد 
عدم حمایت از اوکراین ادامه پیدا کند و سال بعد بخواهید مواد 
غذایى تان را از اوکراین تأمین کنید، اوکراین خواهد پرسید 
شما تاکنون کجا بودید؟ یکســال پیش که ما به کمک هاى 

بشردوستانه شما احتیاج داشتیم، شما کجا بودید؟»
وى در ادامه به سفر خود به جزیره قشــم اشاره کرد و گفته 
است: «من در جزیره قشم بودم و آنجا تانکرهاى نفت را دیدم 
که منتظر مشترى اند فکر کردم چه مى شد که چند تا از این 
تانکرها را از طریق لهستان و رومانى براى کمک به اوکراین 
مى فرســتادید.» وى ادعا کرده اســت: «همه کشورهاى 
آســیاى میانه و خاورمیانه کمک هاى بشردوســتانه زیادى 
فرستاده اند، اما از جمهورى اســالمى ایران حتى یک ریال 

نگرفتیم!»

بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موســیقى 
در توییتى در مورد برنامه «کتاب باز» با 

اجراى سروش صحت نوشت: 
پس از هشــت ماه تعطیلى برنامه  کتاب 
باز خبر رسیده مشــکل، حضور  سروش 
صحت است و مدیران  صداوسیما تمایلى 
به بودن ایشان به عنوان مجرى برنامه 
ندارند. بعد از عادل فردوسى پور و ایرج 
طهماسب، تلویزیون سومین ناجى این 
سال هایش را هم در آســتانه از دست 

دادن است. امیدوارم خبر  تکذیب شود.
«خبرآنالین» هم در این باره نوشــت: 
ً هفت هشــت ماهى اســت که  ظاهرا
برنامه «کتاب باز» پخش نمى شــود و آنطور که من شــنیده ام، به تواتر و از قــول آدم هاى مورد 
اطمینان، مشــکل برنامه، سروش صحت اســت.  گیر داده اند به ســروش صحت و باز آنطور که 
دوستان مى گویند ســروش صحت متهم است به روشــنفکرى و دوســتان مى خواهند به جاى 
ایشــان کســى مثل آقاى یامین پور را جایگزین کنند که در زمره نیروهاى ارزشــى محســوب 

مى شود.

 مسعودخوانســارى، رئیس اتاق بازرگانى تهران به بحثى در 
خصوص گم شــدن 1500میلیارد تومان در اتاق اشاره کرد و 
گفت: نمى دانم این ارقام با چه اهدافى منتشــر مى شوند ولى 
ضربه آن قطعاً به دولت و نظام خواهد بود. یکى از شرکت هاى 
نامبرده شرکت چادرملو است که گفته شده 90 میلیارد تومان 
به اتاق ایران داده و درصورت مالى سایت اتاق نیست، در حالى 
که 3 میلیارد و دویست تومان کًال پرداخت چادرملو به اتاق بوده 

است. شرکت پتروشیمى هم که اعالم شده 75 میلیارد تومان به 
اتاق پرداخت کرده در کل 722 میلیون پرداخت داشته است و در 

مورد بقیه شرکت ها هم به همین صورت بوده است.
وى افزود: بایــد دید چرا شفافســازى در این خصوص انجام 
نمى شود و این مسائل پیگیرى و تحقیق نمى شوند تا افرادى که 
پشت این اخبار هستند را شناسایى کنند و نتوانند به راحتى به 

اهداف خود دست یابند.

«ایالن ماسک» هم زیر خط فقر است!

سومین ناجى صداوسیما سفیر اوکراین ایران را تهدید کرد! 
هم کنار گذاشته شد

اقدام عجیب ضرغامى در برخورد با اثر 4500 ساله

واکنش به گم شدن1500 میلیارد تومان در اتاق بازرگانى
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بارش  اصفهان را فرا مى گیرد
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان گفت: 
بارش هاى رگبارى بهاره به صورت پراکنده براى روزهاى 
پنجشنبه و جمعه بیشتر مناطق استان و بویژه نیمه غربى 
را فرا مـى گیـرد. محمدرضا رفیعـى افزود: نقشـه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جوى به نسبت ناپایدار تا پایان 

هفته بر روى استان اصفهان است. 

صدور یک هفته اى پروانه ها
با حذف استعالم هاى اضافه شـهردارى و سازمان نظام 
مهندسى، زمان صدور پروانه هاى ساختمانى به یک هفته 
رسید. معاون معمارى و شهرسازى شهردارى اصفهان 
گفت: کاهش ده روزه نوبت هاى بازدید هم سال گذشته 
نیز در تسـریع این امر دخیل بوده است. وحید مهدویان 
افزود: با بهبود فرآیند صدور پروانه هاى ساختمانى شعار 

جهش تولید مسکن محقق خواهد شد.

انتصاب مدیرعامل
 شرکت شهرك ها

رسول سـوارى مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان شد. از سوابق وى مى توان به مدیر روابط 
عمومى شـرکت شـهرك هاى صنعتى اصفهـان، مدیر 
امور شهرك ها و نواحى صنعتى نجف آباد، خمینى  شهر، 
لنجان و تیران و مدیر امور شـهرك ها و نواحى صنعتى 

غرب استان اصفهان اشاره کرد.

بادمجان، کیلویى 18 هزارتومان 
رئیـس اتحادیه میـوه وتره بـار اصفهـان با بیـان اینکه 
بادمجانى که اکنون در بازار با نرخ گران عرضه مى شود 
گلخانه اى اسـت گفت: این بادمجان از طـرف بندر وارد 
اصفهـان مى شـود. نوروزعلى اسـماعیلى اظهـار کرد: 
برداشـت بادمجـان اصفهان در فصـل تابسـتان انجام 
مى گیرد و بادمجان گلخانه اى اصفهان هم با گرم تر شدن 
هوا عرضه خواهد شـد. وى افـزود: بادمجانى که اکنون 
کیلویى 18 هزار تومان در بازار عرضه مى شود، با بهترین 
کیفیت و از بندر وارد شده است. وى خاطرنشان کرد: این 
محصول با نرخ هاى بسیار کمتر حتى تا پنج هزار تومان 
هم در بازار یافت مى شود؛ اما داراى کیفیت پایینى است.

سمپاشى منهول هاى فاضالب
عملیات سم پاشى مرحله اول منهول هاى فاضالب شهر 
ورزنه به پایان رسـید. به گزارش روابـط عمومى آبفاى 
منطقه، سم پاشى 1700 فقره منهول فاضالب در سطح 
شهر ورزنه با هدف امحاء سوسـک ها و حشرات موذى 
و همچنین افزایش سطح بهداشت عمومى شهروندان ، 
به پایان رسید. گفتنى است هزینه اجراى این عملیات از 

بخش اعتبارات جارى منطقه تأمین اعتبار مى شود.

افزایش میانگین بارندگى در 
اصفهان 

مدیرکل هواشناسـى اسـتان اصفهان گفـت: میانگین 
بارندگـى اسـتان از ابتداى سـال زراعى جـارى تاکنون 
نسبت به سـال گذشـته 18 درصد افزایش داشته است. 
حمیدرضا خورشیدى افزود: میانگین بارش در اصفهان  
از ابتداى سـال زراعى جـارى یعنى از اول مهر گذشـته 
تاکنون در استان 132/87 میلى متر گزارش  شده است. 
وى اظهار داشت: میانگین بارندگى امسال استان نسبت 
به دوره بلندمدت(دوره 30 ساله) 178/14 میلى متر بوده 

است که 25 درصد کاهش را نشان مى دهد. 

خسارت طوفان اردستان
سرپرسـت مدیریـت جهاد کشـاورزى اردسـتان گفت: 
طبق برآورد کارشناسـى 2 توفـان اخیر افـزون بر 260 
میلیارد تومان به محصوالت کشـاورزى این شهرستان 
خسـارت وارد کرده است. اسحاق شـفیعى با بیان اینکه 
خشکسالى هاى 12 سال گذشته و کم بارشى اردستان 
کاهش آبدهى قنات ها را به همراه داشـته اسـت، افزود: 
70 درصد از آبدهى قنات ها کاسته شده و شهرستان را با 

کمبود آب کشاورزى و شرب مواجه کرده است.

خبر

معاون سیاسى امنیتى اجتماعى استاندارى اصفهان گفت: 
این استان با استان هاى همجوار در ارتباط با موضوع آب 
هیچ مشکل و بحثى ندارد و تابع تصمیمات شوراى عالى 

آب و اقدامات وزارت نیروست.
محمدرضا جان نثارى روز سه شــنبه در جلسه شوراى 
اطالع رســانى اســتان اصفهان افزود: مــا طالب رفع 
نیازمندى هاى آبى اســتان هاى همجوار براساس تدبیر 
متولیان مربوطه و موافق هســتیم که مشــکالت آبى  
چهارمحال و بختیارى، یزد و حتى کرمان که در جوار ما 

هستند براساس تصمیمات منطقى برطرف شود.
رییس شوراى اطالع رسانى استان اصفهان با تاکید بر 

اینکه با تنش هاى بین اســتانى مخالف هستیم  افزود: 
رسانه ها باید به موضوع آب به عنوان یک مساله حیاتى 
و نیاز جامعه بنگرند و بدانند پرداختن به مسائل اختالفى 

براى هیچ کس منفعتى نخواهد داشت.
وى با بیان اینکه نباید مسائل مربوط به آب بین استان ها 
به مردم کشیده شود گفت: این مهم باید بین مسووالن 

حل و فصل شود و این  سیاست کلى استان است.
جان نثارى، سیاست کلى دیگر استان در موضوع آب را 
نگرش عام به این مساله دانست و گفت: به همین دلیل 
معتقدیم که به موضوع آب نباید استانى نگریسته شود و 

باید دید ملى نسبت به آن وجود داشته باشد.

معاون محیط زیست طبیعى و تنوع زیستى اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: عواملى مانند دسترسى 
به منابع غذایى، ســازگارى باال با زیســتگاه هاى مختلف 
و خشکى بســتر زاینده رود ســبب حضور روباه ها در شهر 

اصفهان شده است.
در روزهاى گذشــته تصاویر و فیلم هایى از رویت روباه در 
مکان هاى مختلف اصفهان از جمله میدان نقش جهان، مرکز 
شهر و بستر خشک زاینده رود در شبکه هاى اجتماعى بازنشر 
شده است. حسین اکبرى با بیان اینکه روباه سازگارى باالیى 
با زیستگاه هاى مختلف دشتى، بیابانى، جنگلى و کوهستانى 
دارد، افزود: روباه بدلیل سازگاریش با زیستگاه هاى گوناگون 

به پسماندخوارى بویژه پسماند غذاها و دورریزهاى انسانى 
تمایل بســیارى دارد. وى ادامه داد: به همین دلیل روباه در 
کنار جاده ها و زیستگاه هاى انسانى بسیار مشاهده مى شود 
و دلیل اینکه در سطح شهرى مانند اصفهان نیز رویت شده، 

دسترسى به مواد غذایى و پسماندهاست.
وى با بیان اینکه احتمال رویت روباه در نیمه هاى شب بویژه 
در پارك ها و حاشیه هاى شهر وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
یکى دیگر از دالیل مشــاهده روباه در اصفهان، باز و بسته 
شــدن زاینده رود و خشک شدن بســتر این رودخانه است 
زیرا روباه براحتى مى تواند از شرق یا غرب و از طریق بستر 

رودخانه وارد شهر شود.

پاى روباه ها به شهر اصفهان 
باز شده است

در زمینه آب با استان هاى 
همجوار مشکلى نداریم

نصف جهان قیمت باالى میــوه در اصفهان باعث 
شده مردم از این محصوالت هم کمتر استقبال کنند.

پس از گرانى گوشت و مرغ و خرما در بازار، این بار 
قیمت میوه و مرکبات و به خصوص نوبرانه ها در کنار 
شرایط کرونایى قدرت خرید مردم را در استقبال از  

میوه ها کاهش داده است. 
متولى اصلى نرخ گــذارى میــوه، اتحادیه عمده 
فروشان اصفهان اســت و این در حالى است که در 

فروشگاه هاى مختلف، میوه و سبزیجات با چندین 
نرخ متفاوت به فروش مى رسد.

طبق پیگیــرى هاى «نصف جهان» مشــخص 
شــد که مردم از وضعیت بازار میوه و ســبزیجات 
در اصفهان و نرخ هاى نجومــى در این بازارها به 
خصوص در رابطه بــا نوبرانه ها و چند نرخى بودن 
آن گالیه داشته و خواستار نظارت هاى بیشترى در 

این رابطه هستند.

گالیه از چند نرخى بودن قیمت میوه 

نصف جهــان مشــکالت تردد در محله سیچان در 
اصفهان نیازمند توجه جدى است. سیچان از جمله 
مناطق قدیمى با بافت فرسوده محسوب مى شود که 
تنگى معابر آن در بعضى از بخش هاى این منطقه، 
لزوم اقدامات الزم توسط شــهردارى را دو چندان 

کرده است. 
مردم این منطقه معتقدند اگر شهردارى تسهیالت 
بیشترى به منظور نوسازى منازل قدیمى سیچان 
اختصاص دهد شــاید گره تردد در معابر آن زودتر 

مرتفع شود.

سیچان و مشکالت آن

نصف جهان پردیس ســینمایى ســاحل اصفهان 
طى روزهاى چهارشنبه 31 فروردین، یک شنبه4 
اردیبهشــت، دوشنبه 5 اردیبهشــت و سه شنبه6 

اردیبهشت، هشت فیلم را در اکران هاى خود دارد.
فیلم هاى «مرد بازنده» از محمدحسین مهدویان، 
شادروان از حسین نمازى، «ســگ بند» از مهران 
احمدى، «روز صفر» از ســعید ملکان، «موقعیت 

مهدى» از هادى حجازى فــر، «گل به خودى» از 
احمد تجرى و «عنکبــوت» از ابراهیم ایرج زاد در 
تاریخ هاى ذکر شــده در پردیس سینمایى ساحل 

اصفهان به نمایش درمى آید.
گفتنى اســت؛ این سینما در شــب هاى قدر و ایام 
ضربت خوردن و شــهادت حضرت على (ع) هیچ 

اکرانى نخواهد داشت.

برنامه اکران پردیس سینمایى ساحل اصفهان 

چهارمین فرونشست زمین هاى اصفهان در فروردین ماه 
سال جارى هم خبرساز شد؛ اما این بار نه خیابان یا اماکن 

عمومى بلکه بخشى از محوطه یک دانشگاه ترك خورد.
روز 27 فروردین ماه بود که یک ویدیوى چند دقیقه اى از 
فرونشست در دانشگاه پیام نور اصفهان در نبش خیابان نبوى 
منش منتشر شد. ویدیویى که تعدادى از مسئوالن و مدیران 
شهرى در آن حضور داشتند و در رابطه با ترك هاى به وجود 
آمده در آشپزخانه واحد اساتید دانشــگاه پیام نور صحبت 
مى کردنــد. در این فیلــم به عینه ترك هــاى مربوط به 
بخش هاى مختلف ساختمان نمایش داده مى شود که به 
گفته یکى از کسانى که در پشت دوربین است، احتماًال بعد از 

تعمیرات و ترمیم ها باز هم دوباره ایجاد شده اند. 
یک روز پس از انتشار این فیلم در سایت «باشگاه خبرنگاران 
جوان»، رضا اســالمى، مدیرکل سازمان زمین شناسى و 
اکتشافات معدنى استان اصفهان نیز با انتشار این فیلم در 
صفحه خود، مهر تأییدى بر آثار فرونشست در این دانشگاه 
زد و به همین بهانه براى بار چندم هشدار داد که اصفهان 
از لحاظ فرونشســت زمین در نقاط مختلف در وضعیت 

قرمز است.
این واقعه بعد از فرونشست بخشى از سه خیابان در سه نقطه 
از اصفهان، ابعاد تازه اى را ایجاد کرد که پدیده فرونشست در 
همه شهر در حال مشاهده شدن است. البته مدیریت کالن 
استان اصفهان معتقد است که براى گمانه زنى در این باره 
زود است و باید قضاوت در این باره را به بعد از بررسى هاى 

کارشناسان واگذار کرد. 
این موضوع را با رئیس دانشگاه پیام نور اصفهان در میان 
گذاشتیم تا درباره اینکه آیا این اتفاق به فرونشست هاى 
اخیر در شهر اصفهان ربط دارد یا خیر از او توضیح بخواهیم. 

به گفته رضا مختارى، هنوز هیچ تأیید مستندى مبنى بر 
اینکه این ترك ها مربوط به فرونشســت باشد در دست 

نیست.
وى با تأکید بر اینکه این موضوع را نه تأیید و نه تکذیب مى 
کند به «نصف جهان» گفت: باید کارشناسان در این رابطه 
نظر بدهند. به هرحال این موضوع باید به شکل کارشناسى 
تحت بررســى قرار بگیرد و هنوز از جانب کارشناســان 
هیچ پاسخى به ما داده نشده و هنوز معلوم نیست که این 
ترك ها به واسطه فرونشســت ایجاد شده باشد یا بخاطر 

نشست فونداسیون.
مختارى مى گوید: باید اطالعات درست پس از کارشناسى 
هاى مختلف داده شــود؛ بنابراین تــا زمانى که موضوع 
مشــخص نشــده بحران آفرینى در فضاى مجازى کار 
درستى نیســت؛ البته هیچ نگرانى در این زمینه نداریم و 
حتى اگر بعدها طبق مســتندات مشــخص شود که این 
دانشگاه دچار فرونشست شده، اگر نیاز به جابه جایى باشد 
این کار را انجام مى دهیم و اگر نیاز به ترمیم باشد با کمک 
بودجه هایى که استاندارى به ما خواهد داد اقدام به بازسازى 

و ترمیم خواهیم کرد.
بر اساس آمار و اطالعات سازمان زمین شناسى اصفهان، در 
سال 95 فقط 2 درصد از مساحت این استان با فرونشست 
زمین درگیر بود، درحالى که بر اساس نتایج آخرین مطالعات، 
اکنون حدود 10 هــزار کیلومترمربع یعنــى 10 درصد از 
مساحت اصفهان، در شرایط خطرناك فرونشست قرارگرفته 
است اما اینکه برخى از این مناطق ممکن است به دالیل 
دیگرى از جمله بافت هاى فرسوده یا فرسودگى لوله هاى 

فاضالب دچار تخریب شده باشد با ابهام رو به رو است.
 با تمام اینها به گفته کارشناسان زمین شناسى، اصفهان 
باسابقه زیاد و شدید موارد متعدد فرونشست، امروز استانى 

با وضعیت قرمز اســت که وضعیت آن از هشدار گذشته 
و به بحران تبدیل شده اســت. خشکسالى طوالنى مدت، 
برداشت بى رویه آب از ُســفره هاى زیرزمینى و همچنین 
حذف جریان آب رودخانه زاینده رود از دل شهر، از عواملى 
است که باعث وقوع و شدت گرفتن فرونشست زمین در 

این شهر شده است.
چندى پیش منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران 
اســتاندارى اصفهان به همه ادارات اســتان به ویژه اداره 
راه، فرودگاه و میــراث فرهنگى اعالم کرد که باید بخش 
مربوط به خود را با همکارى سازمان زمین شناسى پایش 
کند و طرح هاى عالج بخش و تــاب آورى را براى پدیده 

فرونشست اجرا کنند.
به گفته رئیس دانشــگاه پیام نور اصفهان همین موضوع 
باعث شــد که به محض دیــدن ترك ها در بخشــى از 
ســاختمان هاى این دانشــگاه به ســرعت این مســئله 
با مدیریت بحران اســتاندارى در میان گذاشــته شود اما 
اینکه آیا این ســاختمان دچار فرونشست شده یا خیر هنوز 
اطالعى در دست نیست.  وقوع سه فروریزش در یک ماه در 
خیابان هاى شهر و حاال ترك هاى ایجاد شده در بخشى از 
محوطه دانشگاه پیام نور هشدارى است که برخى با قطعیت 
آن را به فرونشســت زمین مربوط مى دانند. البته منصور 
شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى همین 
چند روز پیش خواستار مطالعه بیشتر درباره علت این حوادث 
شده است: «در حال حاضر نمى توان با قطعیت در رابطه این 
حوادث با پدیده فرونشست صحبت کرد؛ به همین دلیل 
کمیته علمى تخصصى از استادان و هیئت علمى دانشگاه ها 
و سازمان زمین شناسى تشکیل و مقرر شده است ارتباط 
این حوادث را با فرونشست زمین، بررســى و نتایج آن را 

اعالم کنند.»

چهارمین فرونشست در فروردین؟

مدیر دفتر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: حال عمومى دانشجوى دختر رشته پرستارى این 
دانشگاه که چند روز پیش مورد حمله با چاقو قرار گرفت، 

مساعد است.
نورالدین سلطانیان افزود: این دختر دانشجو توسط یکى از 
همکالسى هاى خود مورد حمله با چاقو قرار گرفت و بر اثر 
چهار ضربه وارده به بدن، مصدوم و راهى بیمارستان شد 
که وضعیت وى در زمان حاضر مساعد است و احتمال دارد 

به زودى از بیمارستان مرخص شود.
وى با بیان اینکه حادثه مضروب شدن یکى از دانشجویان 
دختر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان شنبه 27 فروردین 
جارى در دانشگاه اتفاق افتاد، اظهار داشت: فرد ضارب، 
دانشجوى ترم چهار پرستارى و داراى سابقه ضرب و شتم 
و تعلیق از 2 ترم تحصیلى است. وى افزود: این دانشجو در 
گذشته نیز در دانشگاه اقدام به ضرب و شتم کرده بود که 
در دوره مدیریت قبلى یک سال تعلیق شده بود و امسال 

مجدد به دانشگاه برگشته است.

ســلطانیان با اشــاره به اینکه فرد ضارب از دانشجویان 
خوابگاهى اســت، ادامه داد: وى داراى سابقه اختالل و 
افکار پارانویید بوده و بدلیل ظنى که به همکالسى خود 
درباره امور دانشگاهى داشته است، این اقدام را انجام داد.

وى افزود: این فرد که ســاکن خوابگاه دانشگاه بود، در 
گذشــته نیز دو ترم از تحصیل تعلیق شده و پس از آنکه 
تحت درمان قرار گرفته بود با تأیید بخش مشاوره دانشگاه 
و پزشــکان معتمد داخل و خارج از دانشگاه، دوره درمان 

یک ساله خود را گذراند و به دانشکده پرستارى بازگشت.
سلطانیان با بیان اینکه فرد ضارب توسط نیروى انتظامى 
دستگیر شده گفت: خانواده دختر دانشجوى مضروب از 
این دانشجوى پسر شکایت کرده و دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان نیز با طرح شکایتى از جنبه جرم عمومى، تشویش 
اذهان و بهم زدن نظم دانشگاه از این فرد شکایت کرده 

است.
وى با بیان اینکه این دانشجو تحت نظارت مرکز مشاوره 
دانشگاه بوده است، گفت: بدون شک پرونده این دانشجو 

در کمیته انضباطى دانشگاه نیز پیگیرى خواهد شد.
ســلطانیان با بیان اینکه نمــى توان بــراى تک تک 
دانشــجویان، یک نیروى انتظامات و محافظ در داخل 
دانشگاه در نظر گرفت، تصریح کرد: همه اقدامات الزم 
براى تامین امنیت در سطح دانشــگاه انجام مى شود اما 
برخى مواقع ممکن اســت چنین حوادث غیر قابل پیش 

بینى اتفاق بیفتد.
وى با بیان اینکه بنا به درخواســت دانشــجویان براى 
افزایش احســاس امنیت در فضاى دانشگاه گشت هاى 
امنیتى را راه اندازى کرده ایم، گفت: دانشگاه نیز با توجه 
به قوانین موجود با این دانشجوى خاطى برخورد جدى 

خواهد داشت.
مدیر حوزه ریاست دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان در 
ادامه با بیان اینکه ضرورى اســت با توجه به مشکالت 
فرهنگى، اقتصادى و ... ســالمت روان دانشــجویان 
همواره رصد شود، افزود: با این اقدام کمتر شاهد چنین 

اتفاقاتى خواهیم بود.

ماجراى چاقوکشى در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان  شهردار گلپایگان دراستان اصفهان در پى انتشار فیلمى 
از کشیدن دیوار برابر یک واحد مسکونى در حالى که 
ساکنان آن حاضر به خروج از خانه نیستند، گفت : این 
خطا از سوى اداره کل ثبت اســناد و امالك روى داده 

است و شهردارى در این ماجرا مقصر نیست.
به تازگى ویدئویى در فضاى مجازى منتشر شده است 
که بر اســاس حکم مراجع قضایى و به دلیل اختالف 
ملکى، برابر یک واحد مسکونى در شهرستان گلپایگان  
دیوار کشیده شده است و ساکنان این واحد مسکونى که 

حاضر به ترك خانه نیستند پشت دیوار حبس شده اند.
پیمان شکر زاده شهردار گلپایگان در باره این فیلم گفت 
که خطا از اداره ثبت اسناد است نه شهردارى؛ براى حل 
اختالف بین 2  شهروند گلپایگانى  طرح تفصیلى را به 
شورا ارائه دادیم که 4 متر زمین که محل اختالف آنها 
است را خریدارى و بشــکل کوچه براى عبور و مرور 

درآوریم.
وى گفت: ماجراى پیش آمده اختالف شخصى و ملکى 
است و  این اختالف در 12 سال گذشته آنقدر باال گرفته 
اســت که پاى مرجع قضایى به میان کشیده  و راى 

مسدود کردن تنها راه خروجى خانه صادر شده است تا 
ساکنان نتوانند وارد زمین همسایه مجاور شوند.

از سوى دیگر بهرام دالور که با حکم دادگسترى مقابل 
منزلش دیوار کشى شده بود و 24 ساعت  با خانواده اش 
در منزل حبس بود  با بیان اینکه مسووالن دادستانى 
بخشى از دیوار را تخریب کردند تا امکان خروج افراد 
از منزل فراهم شده باشــد، گفت: از 12سال گذشته 
این پرونده باز است در حالى که نظر دادستانى تخلف 

شهردارى و اداره کل ثبت اسناد است.
وى ، ادامــه داد: تنها پاســخ شــهردارى بــه ما این 
اســت که متراژ زمین محل اختــالف  در قالب طرح 
تفصیلى شــهر قابل حل اســت اما شــوراى شــهر 
بــا اولویت ندانســتن موضــوع تاکنون زیــر بار آن 

نرفته است.
وى با بیان اینکه عرض زمین 10 متر است و 4 متر آن 
باید کوچه شود که در دادگسترى مى گویند باید تعهد 
بدهید که این کوچه در تملک شــما نیست  تا شاکى 
رضایت بدهد، در حالى که من تنها یک مســیر براى 

خروج از منزل میخواهم.

جزئیات دیوار کشیدن مقابل خانه
 یک شهروند گلپایگانى

دریاقدرتى پور

رئیس اداره مخابرات فوالدشهر گفت: علت قطعى 
شبانه شبکه تلفن همراه در این شهر، سرقت کابل 

فیبر نورى بود.
در هفته جارى در دو شب (شــنبه و دوشنبه ) قطعى 
سراسرى شــبکه تلفن همراه در بخش فوالدشهر 
اتفاق افتاد که این اختالل اعتراضات شــهروندان 

را در پى داشت.

على سلیمیان در این خصوص گفت: قطعى شبکه 
تلفن همراه در ساعات پایانى شنبه شب27 فروردین 
به علت ســرقت کابــل فیبر نــورى در حد فاصل 
فالورجان - فوالدشــهر بود که با تالش همکاران 
مخابرات تا قبل از طلــوع آفتاب خطوط ارتباطى به 

صورت موقت جایگزین و راه اندازى شد.
او مــى گوید: کابــل فیبر نــورى ارزش اقتصادى 
براى ســارقان ندارد، اما با هدف ســرقت لوله هاى 
فلزى مســیر انتقال فیبرنــورى کابل ها تخریب و 
ارتباطات قطع مى شود. به گفته رئیس اداره مخابرات 
فوالدشــهر، با توجه به لزوم ترمیم و تعمیر اساسى 
این خطوط و جایگزینى کابل نو، با هماهنگى اداره 
کل مخابرات استان از ســاعت صفر بامداد روز سه 
شــنبه عملیات فنى و عمرانى در این مسیر آغاز شد 
و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شــد که منجر 
به قطعى مجدد چند ساعته شــبکه تلفن همراه در 

فوالدشهر گردید.

سارقان، شبکه تلفن فوالدشهر را قطع کردند

یکى از اتاق هاى دانشگاه پیام نور مملو از ترك شده که برخى این موضوع را 
به فرونشست زمین پیوند مى زنند
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عباس جمشــیدى فر، بازیگر نقش مقابــل هومن حاجى 
عبداللهى که ایفاگر کاراکتر "فریدون“ در سریال رمضانى 
"خوشنام" است، مى گوید: بیشــتر دیالوگ هایش در این 

مجموعه به شکل کامال بداهه اتفاق افتاده است. 
بازیگر نقش فریدون در ســریال "خوشنام" که این شب ها 
از شبکه اول در حال پخش اســت، در گفت وگویى با ایسنا 
درباره هم بازى شــدنش با هومن حاجى عبداللهى در این 
مجموعه و چگونگى پیوســتنش به گروه "خوشنام" گفت: 
راستش با هومن دوستى خیلى قدیمى داریم اما هیچ وقت 
ســر یک کار مشــترك با هم، همبازى نبودیم. در سریال 
"خوشنام" اولین بار بود که با هم بازى کردیم و مقابل هم 

قرار گرفتیم. ماجراى پیوستن به گروه "خوشنام" هم برایم 
خیلى مفصل بود؛ به دلیل اینکه من قصد داشتم براى مدتى 
سریال کار نکنم اما بنا بر یکسرى مسائل شخصى تصمیم 
بر این شد که دوباره ســریال کار کنم. آخرین سریال من 
مجموعه طنز "آخر خط" بود که دو ســه سال گذشته آن را 
کار کردم و بعد از آن واقعا نمى خواستم فعًال براى تلویزیون 
سریال کار کنم اما بنا بر تصمیماتى، به پروژه پیوستم؛ ضمن 
اینکه خیلى دوست داشتم با آقاى نجف زاده (کارگردان) کار 
کنم چون با ایشــان یک رفاقت دیرینه داشتم و در نهایت 

این اتفاق میسر شد.
جمشــیدى فر در ادامه همین صحبت هایش تصریح کرد: 
اگر بخواهیم درباره قصه صحبت کنیم باید خیلى گسترده تر 

بحث کنیم؛ به همین خاطر من فکر مى کنم "خوشنام" هم از 
این قاعده واقعا مستثنى نبود، با این حال ما تمام تالشمان را 
کردیم که بر اساس بیسى که داریم بتوانیم اتفاقات درستى 
را در این کار رقم بزنیم. در حال حاضــر هم که حدود 10 
قسمت از کار پخش شده، شاید بیشتر موقعیت ها حداقل در 
مورد خودم به جرأت بگویم  70 درصد دیالوگ ها داخل متن 
نبوده و کامال بداهه اتفاق افتاده است. ما با بچه ها ساعت ها 
نشستیم و مشورت کردیم تا بتوانیم قصه را جذاب تر کنیم؛ 

بنابراین اکثر دیالوگ ها در "خوشنام" کامًال بداهه هستند.
او درباره اینکه در این سال ها بیشتر در کارهاى کمدى در 
تلویزیون دیده شده اســت، در پاسخ به اینکه آیا خودش را 
بیشتر بازیگر کمدى مى داند یا جدى؟ خاطرنشان کرد: به 
هر حال هر بازیگرى دوست دارد هر نقشى را که خودش در 
ذهنش طراحى کرده، اجرا کند من هم مستثنى نیستم، کما 
اینکه در سریال "زخم کارى“ هم اولین کارى را بازى کردم 
که هیچ پیش زمینه اى با کمدى نداشــت و کار و کاراکتر 
کامال جدى بودند، حتى قبل از آن هــم در تئاتر، نیمى از 
کارهایم طنز و نیمى دیگر جدى بودند و این خیلى سخت 
اســت براى بازیگرانى که با فیلم هاى سینمایى کمدى و 
سریال هاى طنز وارد عرصه مى شوند و بخواهند خطشان 
را عوض کنند. خدا را شکر من هم توانستم و تمام تالشم را 
کردم که بتوانم در هر دو ژانر بازى کنم. االن هم نمى توانم 
بگویم طنز را بیشتر دوست دارم یا کارهاى جدى را؛ هر دو 

ژانر را دوست دارم. تعریف از خود نمى کنم ولى فکر مى کنم 
در هر دو ژانر هم تقریبا موفق بودم.

جمشــیدى فر درباره تجربه همکارى اش با برنامه "جوکر" 
هم توضیح داد: به نظــرم در "جوکر" اصال بحث بازیگرى 
مطرح نیســت که من بخواهم درباره بــازى حرف بزنم. 
"جوکر" بیشــتر بر مى گردد  به کاراکتر واقعى هر شخصى 

که حضور پیــدا مى کند تا یــک کارى انجــام بدهد. در 
"جوکــر" در موقعیت هایــى قرار مى گیرید کــه خودتان 

هســتید تا از یک خالقیتى بهــره ببرید. خدا را شــکر در 
این برنامه هم بازخوردها نســبت به من خوب بود و خودم 
راضى بودم. من بــه "جوکر" اصال نــگاه بازیگرى ندارم 
حداقل در مورد خــودم مى توانم بگویم خــود واقعى ام را

 نشان دادم.
جمشــیدى فر با بیان اینکه خنداندن مخاطب این روزها 
سخت شده است، خاطرنشان کرد: شــرایط در همه جاى 
دنیا همین گونه اســت که کار کمدى کار دشوارى است، 
شاید ما مشکالتمان بیشتر باشد اما کال خنداندن آدم ها کار 
سختى است. بازیگرانى هم که کار کمدى مى کنند به شدت 
کارشان سخت است، چون باید یکسرى ابزار داشته باشیم، 
از کارگردان گرفته تا بازیگر و نویسنده باید با ابزارهاى الزم 
موقعیت یک کمدى خوب را به وجود بیاوریم اما متاسفانه 
ما یکسرى ابزارها را به خاطر شرایط جامعه و سلیقه هاى 

مدیریتى، نداریم.

عباس جمشیدى فر:

در «جوکر» خود واقعى ام بودم

مهوش وقارى که رشته تحصیلى اش علوم سیاسى است، مى گوید که هیچگاه در این رشته 
کار نکرده است. او تاکید مى کند که با وجود عالقه به این رشته از روز اول متوجه شده است 

که تمایلى به قدم گذاشتن در چنین مسیرى ندارد؛ چراکه فضاى دشوارى داشت.
او در عین حال مى گوید: در گذشــته تصور نمى کردم که هیچ زمــان به صورت حرفه اى 
بازیگرى کنم اما از آنجــا که همواره به این کار عالقه داشــتم، مى توانم بگویم به صورت 

اتفاقى در این حوزه قدم نگذاشتم.
این بازیگر پیشکسوت ســینما و تلویزیون گفت: من از ابتداى دوران جوانى در چند حوزه 
فعالیت داشتم و به خاطر دارم زمان دانشــجویى عالوه بر تحصیل در رشته علوم سیاسى، 
کارهاى هنرى در ســینما نیز انجام مى دادم. در گذشــته تصور نمى کردم که هیچ زمان به 
صورت حرفه اى بازیگرى کنم اما از آنجا که همواره به این کار عالقه داشتم، مى توانم بگویم 
به صورت اتفاقى در این حوزه قدم نگذاشتم و از ابتدا تمایل داشتم چنین اقداماتى را صورت 
دهم. من در زمینه تحصیل خودم (علوم سیاسى) فعالیتى نداشتم؛ چرا که با وجود عالقه به 
آن از روز اول متوجه شدم تمایلى به قدم گذاشــتن در چنین مسیرى را ندارم چراکه فضاى 

دشوارى داشت.

وقارى در ادامه درباره نقش آفرینى در سریال در حال پخش 
«جناب عالى» گفت: این سریال یکى از خوش شانسى هاى 
من بود که پس از سال ها فعالیت نکردن آغاز شد. خوشبختانه 
این پروژه تیم بسیار عالى داشت که احساس یک خانواده را به 

من انتقال مى داد. تمامى همکاران حاضر در این ســریال باعث 
شدند و احساس خوبى به پروژه و فعالیت خود در آن داشته باشم.

بازیگر پیشکسوت گفت:  خاطره هاى بسیارى از آقاى قاضى مرادى 
وجود دارند و از آنجایى که سال گذشته ایشان از دنیا رفتند فکر کردن 
به آن ها کمى دشوار است. ما طى دوران فعالیت خود نقش هایى را نیز 

به عنوان زوج انتخاب کردیم که با موفقیت نیز روبه رو شدند.
وى افزود: من بسیار اهل مدارا کردن هستم و تمامى کارهایى که براى بهبود محیط زیست 
و کشــور، مانند صرفه جویى در مصرف آب، زده مى شوند را رعایت مى کنم. در نتیجه هیچ 
موقع با توصیه ها مقابله نمى کنم و اهل لجبازى نیســتم به همین دلیل فعالیت هاى مفید 

کوچک را انجام مى دهم.  

فرهنگفرهنگ

 پخش 
ى هاى

بختانه 
اده را به 

یال باعث 
شته باشم.

اضى مرادى 
تند فکر کردن 
ش هایى را نیز 

شدند.
ارهایى که براى بهبود محیط زیست 
وند را رعایت مى کنم. در نتیجه هیچ 
ـتم به همین دلیل فعالیت هاى مفید 

پرویز فالحى پور به جمع بازیگران سریال «آزادى مشروط» 
به تهیه کنندگى و کارگردانى مسعود ده نمکى اضافه شد.

انتخاب بازیگران سریال «آزادى مشروط» همچنان ادامه 
دارد و به تازگى پرویز فالحى پور، بازیگر تلویزیون به جمع 

بازیگران این سریال اضافه شده است.
در حال حاضر مقدمات تولید این ســریال در حال انجام 
اســت و با اضافه شــدن چند بازیگر دیگــر، کار انتخاب 
بازیگران «آزادى مشــروط» به پایان مى رسد و به زودى 

کار تصویربردارى این مجموعه تلویزیونى آغاز مى شود.
در این سریال طنز بازیگرانى چون منوچهر آذرى، مهران 
رجبى، رضا توکلى، محمود مقامى، عباس محبى، ســید 
مهرداد ضیایى، رامین راســتاد، علیرضا استادى، افشین 
ســنگ چاپ، بهنوش بختیــارى، علیرضا مســعودى،  
پوراندخت مهیمن، محمدرضا رهبرى، شهاب عباسى، هلیا 

امامى و کاوه سماك باشى حضور دارند.
سریال 30 قسمتى «آزادى مشروط» با محوریت طنز درباره 
فعالیت  گروه هاى جهادى، کادر درمان و پرستاران در ایام 
کرونا و مصائب و شیرینى هاى این دوران به تهیه کنندگى 
و کارگردانى مســعود ده نمکى در مرکز سیمافیلم ساخته 

مى شود.
 نگارش فیلمنامه این سریال توســط کریم خودسیانى و 
شهاب عباسى بر اساس طرحى از مسعود ده نمکى انجام 

شده است.

پرویز فالحى پور
 به سریال ده نمکى پیوست

پلتفرم نماوا خالصه داستان جدیدى از مجموعه «شبکه مخفى 
زنان» به کارگردانى افشین هاشــمى را منتشر کرد که حاوى 

جزییات بیشترى از قصه این سریال است.
درباره این سریال آمده است: در سال 1310 وزارت فرهنگ و 
هنر، تصمیم به تشــکیل کانون بانوان گرفته تا با تشکل هاى 
مشــابه رقابت و ســپس آن ها را حذف کند. میــرزا محمود 
زنبورکچى کارمند عالى رتبه  اداره  سجل احوال، دعوت مى شود 
تا در کنار دلبرجان تاجرباشى مسئولیت انتخاب اعضا و سپس 

فعالیت کانون را بر عهده بگیرد.
فیلمنامه «شــبکه مخفى زنان» را محمد رحمانیان بر اساس 
طرحى از محسن قرایى نوشته است و داستانى خیالى را روایت 

مى کند.
هنوز جزییاتى از نقش هاى بازیگران این مجموعه مشــخص 

نیست. 
در این سریال به تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى که قرار است 
به صورت انحصارى از پلتفرم نماوا پخش شــود، بازیگرانى 
چون لیال حاتمى، ســیامک انصارى، شــبنم مقدمى، حمید 
فرخ نژاد، شــقایق دهقان، احمد مهرانفر و امیرحسین رستمى 

بازى مى کنند.

بازیگر ســریال "خانه به دوش" مى گوید تا پانزده شانزده سال 
کسى نمى دانست که او مطلقه و مجرد است.

فلور نظرى، بازیگر ســینما و تلویزیون مى گوید بخاطر شغلش 
مجرد بودن خود را پنهان مى کرد و به همه مى گفت متأهل است.

نظرى کــه این روزهــا در آلمان به ســر مى بــرد، در الیوى 
اینستاگرامى به ســئواالت مخاطبان صفحه خود پاسخ داد. در 
بخشى از این الیو، نظرى در پاسخ به سئواالت مخاطبان گفت از 
زمانى که وارد حرفه ى بازیگرى شد خود را متأهل معرفى کرد تا 
راحت تر باشد و احساس کند که بخاطر توانایى هایش براى بازى 

در کارى دعوت مى شود نه چیز دیگر. او گفت تا پانزده شانزده 
سال کسى نمى دانست که او مطلقه و مجرد است.

نظرى در بخش دیگرى از این الیو از ســبک زندگى سالم و 
طبیعى خود گفت. او گفت هیچى نوع نوشیدنى حتى نوشابه 
نمى خورد، پیاده روى هاى طوالنى دارد و از سیگار و کارهاى 

ممنوعه دورى مى کند.
نظرى همچنین درباره حضورش در آلمان گفت که به سختى و با 
کار فراوان شرایط زندگى در آلمان را براى خود فراهم کرد. او گفت 
اما حضور در آلمان هیچ افتخارى ندارد و با همه زیبایى هایش، در 
نهایت خانه او نیست. نظرى تنها مزیت زندگى در آلمان را  از جنبه 
روانى عنوان کرد و از  دخالت ها و اظهارنظرهاى مداوم مردم در 

خصوص زندگى یکدیگر در ایران گله کرد.

ماجراى 
«شبکه مخفى زنان» چیست

فلور نظرى : بخاطر شغلم 
نمى گفتم مجردم

«جانوران شگفت انگیز 3»، در ســه روز اول اکران، از دو 
قسمت قبلى این مجموعه سینمایى کمتر فروخت. 

فیلم سینمایى جانوران شگفت انگیز: اسرار دامبلدور روز 15 
آوریل (26 فروردین 1401) در سینماهاى آمریکا و کانادا 
روى پرده رفت و در سه روز اول اکران تنها 43 میلیون دالر 

فروش کرد.
در دوران کرونا این میزان از فروش براى جانوران شگفت 
انگیز 3 کافى بود تا به صدر جدول پرفروش ترین فیلم هاى 
هفته راه یابد اما نشان داد که حناى دنیاى جادوگرى پررونق 

جى. کى. رولینگ دیگر براى مخاطب رنگى ندارد.  
فیلم اسرار دامبلدور در بین مجموعه قسمت هاى اسپین 
آف هرى پاتر کم فروغ ترین شــروع را داشــت؛ جانوران 
شگفت انگیز و زیســتگاه آن ها (2016) در اکران افتتاحیه 
خود در آمریکاى شــمالى 74 میلیون دالر فروش کرد و 
قسمت دوم این مجموعه با عنوان جنایات گریندل والد که 
دو سال بعد اکران شد، ســه روز اول اکران را با فروش 62 

میلیون دالرى به پایان رساند. 
استقبال ســرد تماشاچیان از جانوران شــگفت انگیز 3 از 
آنجایى مشکل ساز است که ساخت دنیاى جادو و جادوگرى 
هزینه سنگینى دارد. استودیو فیلمسازى برادران وارنر براى 
ساخت فیلم اسرار دامبلدور 200 میلیون دالر و براى تبلیغ 

آن ده ها میلیون دالر دیگر خرج کرده است. 
اسرار دامبلدور همچون دو قسمت اول مجموعه جانوران 
شگفت انگیز، چشــم امید خود را به گیشه بین الملل بسته 
است. جانوران شگفت انگیز 1 و 2 که به ترتیب 814 و 650 
میلیون دالر در گیشه جهانى فروش کردند، نزدیک به 75 

درصد درآمد خود را مدیون فروش خارجى بودند. 
فیلم اسرار دامبلدور که هفته گذشته در چند بازار بین المللى 
اکران شده تاکنون در مجموع 193 میلیون دالر در گیشه 

جهانى فروش کرده است.
اسرار دامبلدور به کارگردانى دیوید ییتس و با صرف هزینه 
200 میلیون دالرى ساخته شده است. جى. کى. رولینگ 
فیلمنامه این اثر را در همکارى با اســتیو کالوز نوشته که 
نویسنده چندین فیلمنامه از فیلمنامه هاى مجموعه هرى 
پاتر هم بود. در این فیلم آلبوس دامبلدور، از اساتید محبوب 
هاگوارتز، براى مقابله با جادوگر شرور، گلرت گریندل والد، 

با نیوت اسکمندر دست به یکى مى کند. 

جادوى
« جانوران شگفت انگیز 3» 

گیشه را طلسم نکرد 

■■■

■■■

مهوش وقارى: 
 تصور نمى کردم، حرفه اى بازیگرى کنم

هیاهوى بازى نیکالس کیج در نقش خودش در «وزن 
تحمل ناپذیر اســتعداد عظیم» باعث شــده است که 
کارنامه سینمایى اخیر او با دید مطلوب ترى نگریسته 
شود، اما کیج نگاهى جدى به آینده معطوف کرده است.
کیج در مصاحبه جدید با رولینگ استون، ابراز امیدوارى 
کرد که رویکرد کمــدى اش در «وزن تحمل ناپذیر 
اســتعداد عظیم» بتوانــد به ســاخت کمدى هاى 
بیشترى منجر شود: « 15 سال است که فیلم کمدى 
بازى نکردم . خوب اســت که امکان فرصتى براى 
نقش هاى کمدى بیشترى داشته باشم. اما من هرگز 
در فیلم موزیکال بازى نکرده ام. این ژانرى است که 

در مورد آن کنجکاو خواهم بود.»
در حالى که ایده کیج به عنوان مردى در حال «حرکت» در فیلمى موزیکال، مطمئناً یک 
ایده جذاب است، این ستاره همچنین در مورد جاه طلبى هاى ابرقهرمانى خود نیز ابراز 
نظر کرد. یکى از افسانه اى ترین پروژه هاى ساخته نشده در تاریخ هالیوود، پروژه تعطیل 
شده«سوپرمنِ» تیم برتون بود که قرار بود کیج در نقش قهرمان اصلى ایفاى نقش کند. 
در حالى که این فیلم در نهایت توسط استودیو کنار گذاشته شد، وقتى از کیج پرسیده 

شد که آیا همچنان به بازى در نقش سوپرمن عالقه دارد یا خیر، او پاسخ قطعى نداد.
«نکته اى که مى خواهم ثبت شود این اســت: تیم برتون من را انتخاب نکرد. من تیم 
برتون را انتخاب کردم. اما براى من، دیدگاهى که براى سوپرمن داشتم، بیشتر شبیه 
دنیایى به سبک تیم برتون بود.»  کیج در ادامه گفت با این واقعیت که این فیلم هرگز 

ساخته نشده کنار آمده است.
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حسین چرخابى، پیشکسوت فوتبال اصفهان درباره تساوى 
یک بر یک سپاهان مقابل التعاون در چارچوب هفته چهارم 
لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: کار به اما و اگر کشیده شد. 
کار به جایى رسید که شاید سپاهان با دو برد هم به مرحله 
بعد صعود نکند. البته اگر بازى برگشت با التعاون را با بازى 
رفت مقایســه کنیم، بازى بهترى انجام دادند و حقشان 
مساوى نبود. تیم سپاهان یک بازى حساب شده انجام داد. 
هم در دفاع خطى، تیمى و انفرادى نسبت به بازى رفت بهتر 

بودند و هم در حمله خوب بودند.
او افزود: نداشــتن دقت و از همه مهم تر سانترهاى خیلى 
بد باعث شــد که ســپاهان به گل نرســد. اگر سپاهان 
سانترکننده هاى خوبى داشــت مى توانست با اختالف، 
التعاون را ببرد. درست است که التعاون در کارهاى تهاجمى 
خوب است و فوتبال را روى زمین بازى مى کند اما در کار 
دفاعى فوق العاده ضعیف اســت. ما دیدیم که ســپاهان 

موقعیت هاى خوبى داشــت که یکى پــس از دیگرى از 
دست داد.

سرمربى پیشین سپاهان در پاســخ به اینکه چه دالیلى 
باعث شد این تیم به شــکلى عمل کند که کارش براى 
صعود به اما و اگر کشیده شود؟ توضیح داد: نداشتن اعتماد 
به بازیکنان ذخیره، دلیل نخست آن است. از بازى صنعت 
نفت آبادان که آخرین بازى لیگ برتر سپاهان بود تا بازى 
چهارم آسیایى، ترکیب اصلى سپاهان روى هم رفته با 12 
بازیکن تشکیل شده اســت. تا قبل از بازى که مى توانم 
بگویم با 13 بازیکن ترکیب اصلى اش را چید. من سپاهان 
را تیم خسته اى دیدم. اســتفاده نکردن از نفرات ذخیره 

مشکل ساز است.
چرخابى ادامــه داد: دومیــن دلیل هــم تعویض هاى 
دیرهنگام اســت. اگر نویدکیا زودتر دســت به تعویض 
مى زد، به سپاهان در نتیجه گیرى کمک مى شد. گلى که 

سپاهان زد، روى همکارى یاسین سلمانى و جهانى، دو 
بازیکن تعویضى این تیم توسط مغانلو به ثمر رسید. اگر 
این تعویض دیرتر انجام مى شد، این گل را هم ممکن بود 
نزنند. اعتماد نداشتن به ذخیره ها براى استفاده از ترکیب 
اصلى، تعویض هاى دیرهنگام و ریکاورى بد به سپاهان 
ضربه زده است. در ایران از دستگاه هاى پیشرفته اى که 
براى ریکاورى استفاده مى شــود، استفاده نمى کنند. در 
این بازى هم دیدیم که سپاهانى ها ساق هاى خسته اى 

داشتند.
این پیشکسوت فوتبال اصفهان در پایان گفت: سپاهان تا 
آخرین لحظه باید بجنگد. اینکه شانس کم است، نباید در 
کار آن ها تاثیرگذار باشد. اگر مى خواهند به شانس کمشان 
فکر کنند، به بازى ها ادامه ندهند. سپاهان نباید ناامید شود 
و امیدوارم دو بازى بعدى را ببرد و نتایج طورى شکل بگیرد 

که به مرحله بعد صعود کند.

چرخابى پاسخ مى دهد؛

چرا کار سپاهان به اما و اگر کشید؟

کریســتیانو رونالدو، ســتاره پرتغالى منچســتریونایتد و 
همسرش با انتشار متنى مشترك در صفحه شخصى خود 
در اینستاگرام خبر از درگذشت یکى از بچه هاى دوقلوى در 
راهشان دادند و نوشتند: «با نهایت اندوه مرگ فرزندمان را 
اعالم مى کنیم. این بزرگ ترین دردى است که هر والدینى 
مى تواند تجربه کند. فقط تولد دخترمان به ما قدرت مى دهد 
که این لحظه را با امید و شــادى زندگى کنیم. مایلیم از 
پزشکان و پرستاران براى مراقبت شــان تشکر کنیم. ما 
ویران شــده ایم و در این دوره بسیار سخت خواهان حفظ 
حریم خصوصى هستیم. پسرم، تو فرشته ما هستى. تو را 

براى همیشه دوست خواهیم داشت.»

عبدا... ویسى، پیشکسوت فوتبال گفت: شرایط حاکم بر 
فوتبال ایران خوب نیست در گذشته تماشاگران به ورزشگاه 
مى آمدند و در همان بــازى باهم کرى مى خواندند و تمام 
مى شد االن از نیمکت ها این تشــنج ها شروع مى شود. 
مربیان قبل از بازى به یکدیگــر گل مى دهند اما در پایان 
بازى در کنفرانس از خجالت هم درمى آیند. همه مى گویند 
نمى گذارند ببریــم پس اینهایى که پیروز مى شــوند چه 
تیم هایى هستند. همیشه مى گویند دست هاى پشت پرده. 
من به عنوان یک مربى مى گویم هیچ دســتى پشت پرده 

نیست... اینها همه توجیه و بهانه است.

مرگ پسر ستاره پرتغالى!

هیچ دستى
 پشت پرده نیست
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پول بهتر است یا ثروت؟ مسى بهتر است یا رونالدو؟ این دو 
سئوال یکى از تکرارى ترین پرسش هاى سال هاى اخیر 
است. مسى و رونالدو هردو تیم هایى که با آن درخشیدند 
را ترك کردند بــا این تفاوت که رونالدو به تیم اســبقش 
برگشت و مسى راهى پارى سن ژرمن شد. چند روز پیش 
که رونالدو مقابل نوریچ هت تریک کرد توانســت یکى از 
گل هاى خود را از روى ضربه آزاد به ثمر برســاند. نکته 
جالب اینکه این اولین گل رونالدو روى ضربه ایستگاهى 
در سه سال گذشته بود! اما مسى در سه سال اخیر 21 گل 

از روى ضربه آزاد زده است.

مسى یا رونالدو؟

01

03

باشگاه پرســپولیس 11 روز فرصت دارد تا مبلغ 86 هزار 
دالر را تهیه کند و بابت محکومیتش در کمیته انضباطى 
فیفا در پرونده استوکس پرداخت کند. تهیه این پول براى 
مسئوالن پرسپولیس در چنین شرایطى کار راحتى نیست 
و این باشــگاه در نامه اى که به کنفدراســیون آسیا زده 
درخواســت کرده تا در صورت امکان این پول از مطالبات 
این باشگاه در AFC به حساب استوکس واریز شود. پیش از 
 AFC این هم باشگاه پرسپولیس براى حل مشکالتش به
نامه زده بود اما کنفدراســیون فوتبال آسیا بخاطر شرایط 

تحریم حاضر به قبول این کار نشده بود.

عملکرد بازیکنان سپاهان در مصاف با التعاون عربستان 
به شکلى بوده است که ســرمربى این تیم تأکید کند، آنها 
لیاقت صعود به مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیا را دارند. 
محرم نویدکیا اظهار کرد: فکر مى کنم نیمه اولى پایاپایى 
داشتیم. در نیمه دوم خیلى خوب و فوق العاده کار کردیم و 
موقعیت هاى خوبى به دست آوردیم. دو بار به تیر زدیم و 
شوت هاى خوبى داشتیم. حریف هم یکى دو موقعیت خوب 
داشت، ولى ما کم شانس بودیم و حتى مى توانستیم برنده 
بازى باشیم. این یک امتیاز هم به ما امید مى دهد که براى 

آینده تالش کنیم و شانس داشته باشیم.

پرسپولیس
AFC دست به دامن

سپاهان لیاقت صعود دارد

04

05

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان مدعى شد این تیم در 
شش هفته پایانى بیست ویکمین دوره لیگ برتر مى تواند 

یک جهش بزرگ در جدول رده بندى داشته باشد.
ســینا اســدبیگى درباره آخرین وضعیت تیمش در 
لیگ برتر و قرار گرفتن ذوبى ها در رده نهم جدول 
گفت: وضعیت تیم ما خوب است و اگر بازى با نفت 
مسجدسلیمان را مى بردیم، اوضاع مان خیلى بهتر 
هم مى شد. ما چند موقعیت خوب را از دست دادیم و 
متأسفانه گل تیم حریف هم آفساید بود، ولى دیگر آن 
بازى را فراموش کردیم و تمام هدف مان این است که شش بازى پایانى 

را با نتایجى خوب پشت سر بگذاریم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در مورد اینکه آیا از نتایج تیمش در این 
فصل رضایت دارد یا خیر، تصریح کرد: ما فراز و نشیب زیاد داشتیم، 
ولى از یک مقطع نتایج خوب مان شروع شد. ما امسال فقط چهار بازى 
مساوى کردیم و بیشتر باختیم یا بردیم، در واقع کم مساوى گرفتن به 
ضرر تیم ما تمام شد، چون در چند بازى که مى توانستیم کار را مساوى 
کنیم در نهایت باختیم و این از لحاظ امتیازى به تیم مان ضربه زد. اگر 
به جاى آن باخت ها مساوى مى گرفتیم االن در رده پنجم جدول قرار 

داشتیم. 
وى با تأکید بر اینکه تیمش در فصل جارى نتایج خوبى گرفته است، اظهار 
کرد: در شروع لیگ و هفته بیست وپنجم با هوادار روبه رو مى شویم که تیم 
چغرى اســت، ولى باید 3 امتیاز را بگیریم. ما هنوز هم مى توانیم در جدول 
جایگاه بهترى را به دست بیاوریم و با تیم پنجم 4 امتیاز فاصله داریم. ما مى توانیم 
در شش بازى پایانى یک جهش بزرگ داشته باشیم و بهترین رتبه ممکن را کسب 

کنیم.

هافبک ذوب آهن:

مى توانیم
 جهش بزرگى داشته باشیم

احمد مخادمه داور اردنى مصاف التعاون و سپاهان مى توانست در وقت هاى تلف 
شده نیمه اول مدافع تیم میزبان را اخراج کند ولى ترجیح داد چنین تصمیمى 

نگیرد.
بخش عمده اى از شکست سه بر صفر شاگردان محرم نویدکیا در دیدار رفت 
برابر التعاون به دلیل اخراج عزت پورقاز در دقیقه 10 اتفاق افتاد و مانینگ چینى 
بدون در نظر گرفتن هیچ گونه محافظــه کارى بالفاصله پس از خطاى مدافع 
ســپاهان کارت قرمز را از جیبش بیرون کشــید و مقابل چشمان حیرت زده 

پورقاز گرفت.
جالب اینکه چند روز بعد در مصاف برگشت سپاهان و التعاون که اینبار با قضاوت 
احمد مخادمه اردنى برگزار شد، شاهد اتفاق کامال مشابهى پشت محوطه جریمه 
تیم مشکى پوش التعاون بودیم و محمدرضا حسینى که توانسته بود آخرین مدافع 
تیم میزبان را با یک دریبل سرپاى دیدنى از پیش رو بردارد، با او زانو به زانوى 

سختى داشت تا نتواند پیشروى کند و با دروازه بان تک به تک شود.
پس از این برخورد سنگین که درنهایت منجر به مصدومیت حسینى و خروج او 
از زمین مسابقه شد، مخادمه که نشان مى داد در حال رسیدگى به وضعیت دو 
بازیکن است، توجهى به درخواست بازیکنان سپاهان و به ویژه فرشاد احمدزاده 

و گولسیانى که احتماال به اخراج پورقاز در بازى قبلى در موقعیتى مشابه اشاره 
مى کردند، نداشت و پس از چند ثانیه براى جریمه بازیکن خاطى به استفاده از 

کارت زرد بسنده کرد.
دیدار برگشت ســپاهان و التعاون در پایان با تساوى یک بر یک خاتمه یافت، 
اما اگر داور اردنى مسابقه که سابقه تصمیمات بحث برانگیز دیگرى نیز مقابل 
نماینده هاى ایران نظیر پرسپولیس دارد، مشابه تصمیم مانینگ داور دیدار رفت 
دو تیم را تکرار مى کرد، احتماال در نیمه دوم سپاهانى ها کار راحت ترى براى 

کسب سه امتیاز این مسابقه سرنوشت ساز داشتند.
این رخدادى مهم در مسابقه بود که کنفرانس خبرى مسابقه را هم تحت تاثیر 
قرار داد و واکنش جالب توجه محرم نویدکیا را به همراه داشت. در این لحظه 
وقتى خبرنگارى از نویدکیا در مورد عملکرد داورى پرسید، سرمربى سپاهان که 
نشان داده هیچ وقت دوست ندارد درباره عملکرد داورى صحبت کند، با اشاره به 
مشابه بودن صحنه رخ داده با تصمیمى که داور در مورد پورقاز گرفته بود، مردد 
و دودل ماند و در حالى که به نظر مى رسید خیلى دوست دارد در رابطه با دلیل 
عدم اخراج بازیکن التعاون صحبت کند، پس از چند ثانیه مکث تاکید کرد که 

نمى داند در مورد داورى چه بگوید.

یک صحنه مشابه و 2 تصمیم جنجالى

مهاجــم باتجربــه  ســپاهان توانســت ناجــى تیمــش 
شــود و امیدهاى صعود را بــراى شــاگردان نویدکیا زنده

 نگه دارد.
شــهریار مغانلو که چهره  شاخص ســپاهان در فصل جدید 
لیگ قهرمانان آسیا به شــمار مى رود و توانست نقش اصلى 
را در پیروزى شاگردان نویدکیا مقابل پاختاکور با دبل گلزنى 
خود رقم بزند، بامداد سه شنبه هم در نقش ناجى تیمش وارد 
زمین مسابقه شد و ســپاهانى ها را از شکست مقابل حریف 

عربستانى نجات داد.

مغانلو که در ترکیب اولیه  سپاهان نبود، در نیمه  دوم به جمع 
طالیى  پوشان اضافه شد و توانســت دروازه التعاون را فرو 
بریزد؛ هر چند که اگر شــانس با او یار مى بود مى توانست به 
مانند بازى پاختاکور براى تیمش کامبک بزند اما شوت دیدنى 

او به تیرك دروازه ى التعاون برخورد کرد!
با گلزنى در مسابقه  بامداد سه شنبه، شهریار مغانلو توانست 
رکورد ویژه خود را بهبود بخشد و او حاال در 10 بازى آسیایى 
با پیراهن پرسپولیس و سپاهان توانسته 7 بار گل بزند و 1 بار 

هم در نقش گلساز بدرخشد.

مهاجم باتجربه  ســپاهان در حال حاضر بــا 3 گل زده بعد 
از برگســون، کارلوس و ادمیلســون جونیور 4 گله، توانسته 
در رتبه  چهارم برتریــن گلزنان لیگ قهرمانان آســیا قرار 

گیرد. 
گفتنى است که مغانلو با پیراهن ســپاهان مقابل پاختاکور 
(2 بار) و التعــاون موفق به گلزنى شــده و پیش تر در لباس 
پرسپولیس توانسته بود 3 بار به الریان گل بزند و برابر گوآى 
هند نیز یکبار در نقــش گلزن و یکبار هم در نقش گلســاز 

درخشیده بود.

بهبود رکورد ناجى سپاهان در آسیا

مهدى مهدى پور امیدوار است تا در دیدار برابر سپاهان یک بار دیگر از ابتدا در ترکیب 
تیمش به میدان برود.

نیمکت نشــینى مهدى پور در دیدار جام حذفى برابر نساجى از آن دست اتفاقات غیر 
قابل پیش بینى بود که هواداران اســتقالل انتظار آن را نداشتند اما هافبک اصفهانى 
آبى پوشان نیمه نخست را از روى نیمکت دنبال کرد و در آغاز 45 دقیقه دوم به جاى 

جاللى وارد زمین مسابقه شد.
البته برخى اخبار و شــایعات حاکى از این اســت که علت نیمکت نشینى مهدى پور، 
تأخیر او بابت حضور در آخرین تمرین استقالل قبل از دیدار برابر نساجى بوده و فرهاد 
مجیدى که اهمیت زیادى به مسائل انضباطى مى دهد، اینگونه شاگردش را با جریمه 

روبرو کرده است.
با این وجود، مهدى پور در نیمه دوم دیدار برابر نســاجى و همچنین وقت هاى اضافه 
توانست قدرت را به خط میانى اســتقالل بازگرداند هر چند که تالش هاى او و سایر 
آبى پوشان براى رســیدن به پیروزى بى نتیجه بود و تیم فرهاد مجیدى از جام حذفى 

کنار رفت.
با این حال، تمام تمرکز استقاللى ها روى دیدار حساس پیش رو برابر سپاهان است. 
آبى پوشان 14 اردیبهشت در دیدارى سخت و دشــوار باید در اصفهان به مصاف این 
تیم بروند که نتیجه این مســابقه مى تواند تأثیر بزرگى در تعیین قهرمان این فصل از 

رقابت هاى لیگ برتر داشته باشد.
مهدى پور یکى از بازیکنان کلیدى اســتقالل در خط میانى اســت که مجیدى براى 
نبرد با سپاهان حساب ویژه اى روى این بازیکن باز کرده است. به نظر مى رسد که او 
در جدال نقش جهان یک بار دیگر به ترکیب اصلى تیمش بازگردد و عصاى 

دست کادرفنى باشد.

انگیزه هاى مهدى پور براى بازگشت 
به ترکیب اصلى

و ن پ
تایج طورى شکل بگیرد 

هافبک تیم فوتبال ذوب آه
شش هفته پایانى بیست
یک جهش بزرگ در
ســینا اســدبیگى
لیگ برتر و قرار گر
گفت: وضعیت تیم
مسجدسلیمان را
هم مى شد. ما چند
متأسفانه گل تیم حری
بازى را فراموش کردیم و تمام هدف ما
را با نتایجى خوب پشت سر بگذاریم.
مور هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در
فصل رضایت دارد یا خیر، تصریح ک
ولى از یک مقطع نتایج خوب مان شر
مساوى کردیم و بیشتر باختیم یا برد
ضرر تیم ما تمام شد، چون در چند باز
کنیم در نهایت باختیم و این از لحاظ
به جاى آن باخت ها مساوى مى گرفت

داشتیم.
وى با تأکید بر اینکه تیمش در فصل جارى
کرد: در شروع لیگ و هفته بیست وپنجمب
3چغرى اســت، ولى باید 3 امتیاز را بگیریم
4جایگاه بهترى را به دست بیاوریم و با تیم پنجم4
در شش بازى پایانى یک جهش بزرگ داشته باشی

کنیم.

هافبک ذوب

مى توان
جججججج جهش بزرگى د

ه 
ز 

 ،
ل 
ت 
ى 

ر 
ه 
ه 
ه 
د 
ل 
ه 

ا در جدال نقش جهان یک بار دیگر به ترکیب
دست کادرفنى باشد.
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فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602024000744 - تاریخ ارســال نامه: 1401/01/27 - نظر به 
اینکه سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى 276/9 واقع در بخش پنج 
ثبت اصفهان در صفحه 257 دفتر امالك جلد 941 به نام فخرى نورافزا تحت شماره چاپى 
مسلسل 275229 ثبت و سند دفترچه اى صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبى به شــماره وارده 1401/000728 مورخ 140/01/14 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره 45248 و رمز تصدیق 334995 مورخ 
1401/01/07 به گواهى دفترخانه 76 اصفهان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن 
به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کنند سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1304829- مهدى 

شبان - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان از طرف لیال رزم /1/194

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

شــماره: 140160302016000070 – تاریــخ: 1401/01/23 - برابــر راى شــماره 
140060302016001465- هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى خانم رضوان امینى تهرانى فرزند عبدالرحیم بشــماره شناسنامه 251 
صادره از تیران در تمامت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 801 
مترمربع پالك 2303 فرعى از 1 اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى 
آقاى حسین امینى فرزند صادق محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى 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، 
دادخواســت 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: 1401/01/31 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 1301746- رئیس 

ثبت اسناد و امالك تیران – سید محمدحسن مصطفوى /1/251

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

شــماره: 140160302016000083 – تاریــخ: 1401/01/25 - برابــر راى شــماره 
140060302016001464 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى خانم فهیمه على مرادى جزى فرزند رضا بشــماره شناسنامه 
2813 صادره از اصفهان در ششــدانگ یک باب گلخانه به مساحت 4172,36 مترمربع در 
پالك ثبتى 34 اصلى روستاى سوران بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى 
آقاى محمد جعفرى فرزند على محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى 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، 
دادخواســت 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: 1401/01/31 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 1304081- رئیس 

ثبت اسناد و امالك تیران – سید محمدحسن مصطفوى /1/329

فقدان سند مالکیت
شــماره: 140085602030013648 - خانم مژده اقترافى نجف آبــادى  فرزند وجیه اله  
طبق درخواست وارده به شماره 140021702030023509 مورخ 1400/08/19 و باستناد 
یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 790/3639  واقع در قطعه 8 نجف 
آباد بخش یازده ثبت اصفهان که درصفحه 35 دفتر 686  امالك ذیل ثبت 154798  بنام 
مژده اقترافى نجف آبادى  فرزند وجیه اله  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار 1401/01/31 - 
1304127/م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى /1/338

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 4723-4724-4725 و 4726 مورخه 1400/09/17 آقاى شکراله محمودى 
فرزند عباسعلى نسبت به سه دانگ مشــاع ، خانم الهام والیتى نجف آبادى فرزند ابراهیم 
نسبت به یک دوم دانگ مشاع ، خانم طلعت شفیعیان نجف آبادى فرزند محمد صادق نسبت 
به دو دانگ مشــاع و خانم فاطمه انصاریان نجف آبادى فرزند سیبف اله نسبت به یک دوم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 173/57 مترمربع قسمتى از پالك 133  
اصلى واقع در قطعه6  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 - 
1304258/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/339

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

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

پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نمایند.

راى شماره 6676 مورخه 1400/12/17خانم فاطمه صالحى نجف آبادى فرزند محمد جعفر 
در ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 408  
اصلى واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 - 
1304230/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/341

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 6596 مورخه 1400/12/14 آقاى ابراهیم عباسى فرزند محمد على ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 135 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0  فرعى از 887. اصلى واقع در 
قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1304183/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /1/343 

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6584 مورخه 1400/12/14آقاى مهرداد رستگارى فرزند على در  ششدانگ 
یکباب مغازه   به مساحت 23 مترمربع قسمتى از پالك شماره 9  فرعى از 889  اصلى واقع در 
قطعه9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1304248/  
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /1/345 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602024000748 - تاریخ ارسال نامه: 1401/01/27 - نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 276/9 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان در صفحه 57 
دفتر امالك جلد 121 به نام عباسعلى ارباب زاده تحت شماره چاپى مسلسل 326553 ثبت 
و سند دفترچه ایى صادر و تسلیم گردیده است، سپس مع الواسطه طى سند انتقال 112075 
مورخ 1375/05/20 دفترخانه 11 اصفهان به میزان یک دانگ مشاع از ششدانگ به خانم 
مینو وحدت پور انتقال یافته و سند در سهم ایشان قرار گرفته سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده 1401/000728 مورخ 140/01/14 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره 45246 و رمز تصدیق 375361 مورخ 1401/01/07 
به گواهى دفترخانه 76 اصفهان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده است. لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1304793- مهدى شبان - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان از طرف لیال رزم /1/351

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027014800 مورخ 1400/11/20 مریم کریمى هرندى 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 1271719363 صادره از اصفهان بشماره ملى 1271719363 
در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1152 
فرعى از اصلــى 10354 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 281/58 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/31 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/15- م الف: 1304993- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

- مهدى صادقى وصفى /1/353

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027014565 مورخ 1400/11/14 محمد مطلبى فشارکى 
فرزند اســماعیل بشــماره شناســنامه 1270272470 صادره از اصفهان بشــماره ملى 
1270272470 در دودانگ یکباب خانــه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 
5034 فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/54 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى.

2ـ راى شــماره 140060302027014566 مــورخ 1400/11/14 صدیقــه مطلبــى 
فشارکى فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 0370845129 صادره از قم بشماره ملى 
0370845129 در چهاردانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 
5034 فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/54 مترمربع.

خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/15- م الف: 1305117- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - 

مهدى صادقى وصفى /1/355

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027011730 مورخ 1400/09/24 اکبر جوهرى فرزند مهدى 
بشماره شناسنامه 52291 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281619981 در ششدانگ یک 
باب گلخانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 23 اصلى واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 1352/26 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/01/31 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 1305181- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/358

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000193 مــورخ 1401/1/16 فاطمه طوقیان فرزند 
عباسعلى بشماره شناســنامه 41886 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1280307595 در 
ششدانگ یک قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 فرعى 
از اصلى 10247 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161/97 مترمربع. خریدارى 
طى ســند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/31 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/02/15- م الف: 1305209- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - 

مهدى صادقى وصفى /1/362

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

شماره: 140060302006007528- تاریخ: 1400/11/12 - 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 1400114402006000376 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم فاطمه خوش بخت 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى 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 ثبت و صفحه 536 دفتر 589 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
فاطمه خوش بخت به شناسنامه شماره 20004 کدملى 1140199587 صادره فرزند مجتبى 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/35 مترمربع احداثى بر روى قسمتى از پالك 
شماره 169 الى 172 فرعى از 114 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 6/04 متر دیواریست به بن بست 
شرقا به طول 23/79 متر به دیوار پالك باقیمانده
جنوبا به طول 6 متر درب و دیواریست به کوچه 

غربا به طول 23/84 متر دیواریست به دیوار پالك باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/02/15- م الف: 1302181 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /1/364

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 6578 و 6579 مورخه 1400/12/12 آقاى حسین على صفرى فرزند احمد  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و خانم نرگس عزیزى فرزند احمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 287/10 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3  
فرعى از 164 اصلى واقع در قطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/15 - 1305154/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/366 

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 4747 مورخه 1400/09/18خانم صغرى جهانگیرى زاده فرزند  على ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 218/44 مترمربع قسمتى از پالك شماره 351 اصلى واقع در قطعه10 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/01/31  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1305220/  م الف 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/368

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6560 مورخه 1400/12/12 آقاى مرتضى براتى فرزند پرویز در  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 89/13 مترمربع قسمتى از پالك شماره 328   اصلى واقع در قطعه10 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/31 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1305193/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/370 

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

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

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شــماره 6563 و 6564 مورخــه 1400/12/12خانم نرگس قربانپــور نجف آبادى 
فرزند ناصر در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه و آقاى اصغر عباسى آبگرمى 
فرزند عباســقلى در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 167/28 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 858   اصلى واقــع در قطعه4 بخــش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد . تاریخ انتشــار نوبت اول : 
1401/01/31 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/15 - 1305257 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین

 میرعباسى /1/372 

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

راى شــماره 140060302026014100 مورخ 1400/10/29 هیات چهار آقاى حسنعلى 
پورابراهیم به شناسنامه شماره 27 کدملى 4898907547 صادره از ساوجبالغ فرزند یداله 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 224,18 مترمربع از پالك شماره 13927 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر 
قباله عادى مع الواسطه از مالکیت سید مرتضى خدادادى موضوع سند انتقال 7936 مورخ 

29/9/2 دفتر 25 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/01/31 - م الف: 1295602 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /1/108

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و 
اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردســتان مبادرت به 
صدور سند مالکیت مینماید ضماً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1) راى شماره 140060302032000327 مورخ 1400/12/1 آقاى حسن فدوى اردستانى 
فرزند على کدملى 1189295377 ششدانگ قسمتى از یک باب مرغدارى واقع در مزرعه 
گهنگ پالك 153 اصلى سفلى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 4295 متر 

مربع مالک رسمى مشاعى
2) راى شماره 140060302032000356 مورخ 1400/12/25 آقاى مهدى ربیعى فرزند 
حسن کدملى 1189353301 ششدانگ یک باب خانه باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى واقع در 
مزرعه پنارت پالك 11 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 385.37 

متر مربع مالک رسمى مشاعى.
3) راى شــماره 140060302032000355 مورخ 1400/12/25 آقــاى مرتضى ربیعى 
فرزند حسن کدملى 1189362181 ششدانگ یک باب خانه باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى 
واقع در مزرعه پنارت پالك 11 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 
137.97 متر مربع مالک رسمى مشاعى. تاریخ انتشــار اول: 1401/01/16 - تاریخ انتشار 
دوم: 1401/01/31 – م الف: 1294559 - ذبیح اله فدائى اردستانى – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک اردستان /1/124
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رئیس انجمن داروسازان چهارمحال و بختیارى با اشاره به 
اینکه در برخى اقالم دارویى شاهد افزایش قیمت دارو بودیم، 
اظهار کرد: این افزایش دارو بیش تر مربوط به داروهاى خارجى 
است، اما در داروهاى تولید داخل نیز با افزایش قیمت مواجه 
هستیم. محمد شاهقلى خاطرنشــان کرد: عمده داروهاى 
مصرفى در کشور تولید داخل هستند که براى تهیه مواد اولیه 
این داروها، ارز یارانه اى اختصاص پیدا نمى کند، اما معموال 
شاهد افزایش ناگهانى قیمت در تمامى اقالم دارویى هستیم.

ناتوان از خرید دارو!

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

شــماره: 140160302012000002 – تاریــخ: 1401/01/10 - برابــر راى شــماره 
140060302012000414 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى جعفر رحمانى فرزند محمدعلى بشــماره شناسنامه 47 صادره از 
چادگان در ششدانگ یکدرب باغ و زمین متصله به مساحت 60011,84 مترمربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 3 فرعى از 51 اصلى واقع در اراضى مزروعى گبرى روستاى انالوجه 
خریدارى از مالک رسمى آقاى جعفر رحمانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 
1295779- تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31 

– رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /1/130

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میگرددو 
در صورتى که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضى داشته باشند از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك میمه ارائه و پس از اخذ 
رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائى تسلیم نمایند:
1- کالسه 99/7 برابر راي شماره 140060302020000232 مورخ 1400/08/20 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقاى 
محمدرضا جوادزاده شماره شناسنامه 19 فرزند محمدعلى ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 
421,67مترمربع واقع شده بر روى پالك 8285  فرعی از یک  اصلی  واقع در میمه جزء بخش 
ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از خانم سیکنه خاتون کوچک فرزند 

حمزه  محرز گردیده است.

2- کالسه 1400/19 برابر راي شــماره 140060302020000374 مورخ 1400/11/23 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى ایرج 
توکلى شماره شناسنامه 17433 فرزند حسین ششــدانگ یکاب مغازه مفروزى به مساحت 
24,70 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 159  فرعی از 88  اصلی  واقع در الیبید جزء بخش 
ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از خانم صدیقه کریمى فرزند محمد 

تقى  محرز گردیده است.
3- کالسه 99/25 برابر راي شماره 140060302020000163 مورخ 1400/7/1 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى مهدى جبارى 
شماره شناسنامه 31 فرزند خدابخش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 1560 
متر مربع  واقع شده بر روى پالك 2037و2038و2039  فرعی از 35  اصلی  واقع درازان جزء 
بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از حسین اقدامى و خانم بانو 

اقدامى و غیره  محرز گردیده است.
4- کالسه 1400/49 برابر راي شــماره 140060302020000312 مورخ 1400/11/03 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى عباسعلى 
ایراندوست شماره شناسنامه 9 فرزند مصطفى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت 765,52 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 436  فرعی از یک  اصلی  واقع 
در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از وراث خانم جان 

ایراندوست  محرز گردیده است.
5- کالسه 1400/48 برابر راي شــماره 140060302020000311 مورخ 1400/11/03 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى عباسعلى 
ایراندوست شماره شناسنامه 9 فرزند مصطفى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت 556,94 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 4479  فرعی از یک  اصلی  
واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنــوان خریدار عادى  از وراث 

علیجان ایراندوست فرزند محمد تقى  محرز گردیده است.
6- کالسه 1400/9 برابر راي شماره 140060302020000288 مورخ 1400/10/19 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى عباســعلى 
ایراندوست شماره شناسنامه 9 فرزند مصطفى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعى به مساحت 594,2متر مربع  واقع شده بر روى پالك 5472  فرعی از یک  اصلی  واقع 
در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از وراث علیجان 

ایراندوست فرزند محمد تقى  محرز گردیده است.
7- کالسه 1400/8 برابر راي شماره 140060302020000347 مورخ 1400/11/10 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى عباســعلى 
ایراندوست شماره شناسنامه 9 فرزند مصطفى یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 1097,10متر مربع  واقع شده بر روى پالك 3790  فرعی از یک  
اصلی  واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از وراث 

علیجان ایراندوست فرزند محمد تقى  محرز گردیده است.
8- کالسه 1400/10 برابر راي شــماره 140060302020000290 مورخ 1400/10/19 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى عباسعلى 
ایراندوست شماره شناسنامه 9 فرزند مصطفى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت 837,6متر مربع  واقع شده بر روى پالك 5993  فرعی از یک  اصلی  واقع 
در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از وراث خانم جان 

ایراندوست  محرز گردیده است.
9- کالسه 1400/53 برابر راي شماره 140060302020000308 مورخ 1400/11/02 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى رضا زاهدى 
شماره شناسنامه 45 فرزند مصطفى 5 سهم مشــاع از 7 سهم از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت 254,84 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 6410  فرعی از یک  اصلی  
واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى از خانم طال 

زاهدى  و خانم اقدس زاهدى و وراث منصور و محرز گردیده است.
10- کالسه 1400/1 برابر راي شــماره 140060302020000298 مورخ 1400/10/23 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى سعید 
قرقانى شماره شناسنامه 18 فرزند عباسعلى در 10 سهم مشاع از 30 سهم ششدانگ یک درب 
باغ محصور به مساحت 2016 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 60  فرعی از یک  اصلی  واقع 
در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از وراث گل افروز 

جمالى فرزند على  محرز گردیده است.
11- کالسه 1400/38 برابر راي شماره 140060302020000292 مورخ 1400/10/19 

هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى مسیب 
لطفى شماره شناسنامه 16 فرزند عباس در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
303,88متر مربع  واقع شــده بر روى پالك 1295  فرعی از 30  اصلی  واقع در زیاد اباد جزء 
بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از حسین گرامى فرزند امامقلى  

محرز گردیده است.
12- کالسه 1400/42 برابر راي شماره 140060302020000299 مورخ 1400/10/25 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه 
قمبرى شماره شناسنامه 34 فرزند على اقا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
232,80 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 866  فرعی از 35  اصلی  واقع در ازان جزء بخش 
ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از لطف اله على اکبر پور 

ازانى فرزندنصراله  محرز گردیده است.
13- کالسه 99/29 برابر راي شماره 140060302020000293 مورخ 1400/10/19 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه مهدى 
شماره شناسنامه 3273 فرزند رمضانعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکدرب باغ موستان 
به مساحت 234,66 متر مربع  واقع شــده بر روى پالك 2936  فرعی از 11  اصلی  واقع در 
وزوان جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از صغرى رصاف 
فرند محمدعلى  محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواه شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31 – م الف: 1296030 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 
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فقدان مدارك 
کارت موتــور یــک دســتگاه موتــور ســیکلت انژکتورى 
سیســتم کویر تیپ 125 مــدل 1397 بنزینى-انژکتورى به 
0125 و شــماره شاســى  N 3 C شــماره موتور285674
N3CCDD110JMA00471 به شماره پالك 633/59289 
ایران متعلق به حسین حسن زاده به شماره ملى 1272337545 

فرزند داود مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

گرمازدگى هاى شدید، از حال رفتن، حوادثى مثل تصادف، دزدیده شدن 
و حتى مرگ در کمین کودکانى است که از سوى والدین یا بزرگترها و 

به هر دلیلى ممکن است در خودرو تنها بمانند.
در  روزهاى گذشته، خبر مرگ دو کودك نیک شهرى در خودروى پدر 
یکى از این کودکان، خبرساز شد و البته بار دیگر ضرورت توجه به ایمنى 

کودکان در خودرو را یادآور کرد. 
محمدرضا مرشد دوست، کارشناس ایمنى و مدیرعامل انجمن کودك 
ایمن ناجى فردا درباه خطرات تنها گذاشتن کودکان در خودرو و قرار 
دادن سوییچ خودرو در دسترس کودکان اظهار مى کند: حادثه هایى از 
این دست که کودکان داخل خودرو گرفتار مى شوند و به دلیل گرماى 
هوا جان خود را از دســت مى دهند تقریبا به دفعات اتفاق نمى افتد و 
شاید چند دفعه شاهد آن بودیم؛ اما اهمیت این حادثه از نظرى شکل 
مى گیرد که بسیار دردناك و دلخراش است. محبوس شدن و مرگ 
یک کودك داخل خودرویى که دماى هواى آن به شدت افزایش پیدا 

کرده و دچار خفگى شده بسیار غم انگیز است. 
وى با بیان اینکه احتمال وقوع این حادثه در دنیا بســیار کم اســت، 
مى گوید: اما در صورتى که اتفاق بیافند عواقب بســیار دردناکى را در 
پى دارد. این حادثه اگر خسارت جانى هم نداشته باشد و موجب مرگ 
کودك نشود، خســارت روحى و روانى بسیار شدیدى را به او تحمیل 
مى کند. شــاید کودکى داخل خودرو گرفتار و فقط دچار گرمازدگى 
شــود؛ اما اگر تنها ماندنش در خودرو باعث تهدید سالمت و ایمنى او 
شود مى تواند تاثیر شدیدى را بر ذهن و روح کودك و حتى خانواده او 

داشته باشد. 
به گفته این کارشناس ایمنى، در این نوع حادثه با سه نوع تهدید ایمنى، 

روحى و روانى و جانى کودك روبه رو هستیم. 
وى با اشــاره به تهدید جانى کودك تنها مانده در خودرو، مى افزاید: 
گرمازدگى و کمبود اکسیژن از مواردى هستند که سالمت کودك را در 
مواردى که در خودرو تنها بمانند؛ تهدید مى کند. البته کمبود اکسیژن 
به ندرت اتفاق مى افتد و بیشتر خطر گرمازدگى کودکان وجود دارد. اگر 
شیشه هاى یک خودرو باال باشد و به عنوان مثال دماى هوا 20 درجه 
باشد، طى همان 20 دقیقه اولیه دماى هوا مى تواند به حدود دو برابر 
هم افزایش پیدا کند. این به شدت مى تواند کودك را دچار گرمازدگى 

کند و ریتم تنفسى و قلبى او را دچار مشکل کند. 
مرشد دوســت ادامه مى دهد: بعضى از خانواده ها تصور مى کنند اگر 
کمى شیشه خودرو را پایین بیاورند هوا به گردش در مى آید و دیگر خطر 
گرمازدگى کودکشان را تهدید نمى کند، اما این تصور غلطى است چرا 
که فقط حدود پنج درجه با شرایط باال بودن شیشه خودرو تفاوت دارد 
و کمک چندانى نمى کند. در این شرایط نیز احتمال گرمازدگى کودك 
وجود دارد. زمانى که ماشین ساکن است و در حال حرکت نیست، حتى 
اگر شیشه خودرو کمى پایین باشد، به سرعت دماى خودرو به خصوص 
در فصل تابســتان و به خصوص زیر آفتاب افزایش پیدا مى کند. این 
گرمازدگى طى زمان ممکن است منجر به تلف شدن کودك شود. پس 
حتى اگر کودك داخل خودرو خوابیده است هم نباید او را تنها گذاشت 

و براى چند دقیقه هم از خودرو خارج شد. 

مدیرعامل انجمن کودك ایمن ناجى فردا مى گوید: گرما زده شــدن 
کودك احتماال تصادفات بعدى را هم افزایش مى دهد. تصور کنید یکى 
از والدین به همراه کودك داخل خودرو هستند و کودك به دلیل تنها 
ماندن در خودرو دچار گرمازدگى شده است. حاال باید این فرد مسیرى را 
رانندگى کند تا کودك را به یکى از مراکز درمانى یا خانه برساند. در این 
شرایط قطعا کودك بى قرارى مى کند و همین فاکتور ثانویه ریسک 

وقوع حادثه تصادف را افزایش مى دهد. 
مرشد دوست با اشاره به خطرات دیگرى که ممکن است تنها گذاشتن 
کودك در خودرو ایجاد کند، تأکید مى کند: تنها گذاشتن کودکان و 
حتى نوجوانانى که رانندگى بلد نیستند نیز خطرآفرین است. یکى از 

نکاتى که همیشه بر آن تاکید مى شود این است که نباید محیطى را 
براى کودکان فراهم کنیم که دست به انجام اقدامات نا ایمن بزنند. 
یکى از این مسائل این اســت که کودك را به هیچ عنوان نباید در 
خودرو تنها بگذاریم. مثال بارها اتفاق افتاده یکى از والدین قصد خرید 
داشته، از خودرو پیاده شده و درب ماشین را با ریموت قفل کرده است؛ 
پس از انجام خرید که شــاید حتى دقایق کوتاهى هم طول کشیده 
متوجه مى شود که ریموت دیگر کار نمى کند و کودك داخل ماشین 
گرفتار شده اســت، یا مثال مواردى بوده که ریموت داخل جوى آب 
افتاده و کودك درون خــودرو گرفتار مانده و بلد هم نیســت درب 

خودرو را باز کند. 

نگاهى به خطرات تنها ماندن کودکان در اتومبیل

کودك کشى در خودرو

03

نماینده ولى فقیه در استان مازندران گفت: به دلیل گردشگر 
پذیر بودن مازندران آسیب هاى اجتماعى نیز متوجه استان 
است که باید مدیریت شــود. آیت ا... محمدباقر محمدى 
الئینى خاطرنشــان کرد: ظواهرى که از مسائل فرهنگى 
در این استان دیده مى شــود نه مربوط به مردم مازندران 
هســت و نه در شــان این مردم، مســلم اینها نقشه ها و 
توطئه هایى است که دشمنان ما حساب شده و سازماندهى 
شده دارند انجام مى دهند و ما هم باید به طور جدى با این 

سازماندهى هاى نامرئى و پشت پرده برخورد کنیم.

آسیب هاى گردشگرى
مدیریت شود

04

رئیس کمیسیون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى شهر 
قم گفت: در اندیشکده اجتماعى براى هر موضوع و آسیبى، 
هیئت یا میز اندیشه ورز تشکیل مى شود و آن ها پیرامون یک 
موضوع مسئله شناسى، ریشه یابى و آسیب شناسى کرده و 
راه هاى برون رفت از آن موضوع را شناسایى مى کند. مصطفى 
مالیى اظهار کرد: با تشکیل این اندیشکده در شوراى شهر به 
دنبال مشارکت نخبگان علمى و فرهیختگان جامعه (حوزوى 
و دانشگاهى) پیرامون بررسى و رفع آسیب هاى اجتماعى و 
پیشگیرى از رشد آسیب ها هستیم. وى با بیان اینکه در این 
اندیشکده براى هر موضوع و آسیبى، هیئت یا میز اندیشه ورز 
تشکیل مى شود افزود: هر میز و یا هیئت اندیشه ورز پیرامون 

یک موضوع مى پردازد.

رفع علمى مشکالت
و آسیب ها

معاون رئیس جمهــورى در امور زنان و خانواده از طرح پیش بینى شــده این 
معاونت در راستاى پیشــگیرى از طالق مبنى بر ارائه خدمات روانشناسى و 

مشاوره رایگان به تمام زوجین در یکسال نخست زندگى مشترك خبر داد.

انسیه خزعلى تاکید کرد: با توجه به میزان تأثیرگذارى زنان در سالمت خود، 
خانواده و نهایتا جامعه؛ یکى از بودجه هاى تخصیص یافته براى رفع آسیب هاى 

حوزه زنان، اعتبارات مربوط به مسئولیت اجتماعى در سفرهاى استانى است.
معاون رئیس جمهورى درخصوص طرح هاى پیش بینى شده براى پیشگیرى از 
طالق عنوان کرد: از جمله طرح هاى معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه، 
طرح مشاوره هاى پس از ازدواج است که طى یک سال اول براى همه زوجین 
رایگان و براى دهک هاى پایین در سه سال بعد نیز رایگان خواهد بود. در این 
مشاوره ها موارد آسیب شناسى شده پیشین رفع شده و با برگزارى دوره هاى 

آموزشى ویژه مشاوران، تحت نظارت و پایش مستمر خواهند بود.
خزعلى ادامــه داد: البته این طرح تنها به اختالفــات زوجین محدود نبوده و 
درخصوص ســبک زندگى، فرزندآورى و تاب آورى نیز خواهد بود تا پیش از 

رسیدن به اختالف، مهارت هاى زندگى و حل مسئله آموزش داده شود.

طرح جدید معاونت زنان براى پیشگیرى از طالق

سخنگوى کمیســیون اجتماعى مجلس گفت: در نشست این کمیسیون با 
حضور رئیس سازمان بهزیستى و مدیرعامل شرکت دخانیات بر تقویت سیاست 

پیشگیرانه براى مقابله با آسیب هاى اجتماعى تاکید شد.

مجید انصارى افزود: در بخش نخســت جلســه که با حضور رئیس سازمان 
بهزیســتى برگزار شــد اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش آسیب هاى 
اجتماعى با توجه به اهمیت این موضوع کــه همواره مورد تاکید رهبر معظم 

انقالب نیز بوده است، بررسى شد.
نماینده مردم ممســنى و رســتم در مجلس شوراى اســالمى با بیان اینکه 
مهم ترین موضوع در بحث آســیب هاى اجتماعى بحث پیشــگیرى است، 
گفت: رئیس سازمان گزارشى از موانع و مشکالت فرا روى این سازمان ارائه 
کرد و از یک نگاه بنیادى و پیشگیرانه براى حل مشکالت سازمان بهزیستى 

سخن گفت.
وى با بیان اینکه به ویژه مسائلى درباره منابع تخصیص یافته بین کمیته امداد  
و سازمان بهزیستى مواردى مطرح شد که نسبت این دو 70 به 30 است، گفت: 

در این زمینه مقرر شد تصمیماتى مبتنى بر داده ها و مبانى آمارى اتخاذ شود.

نگاه پیشگیرانه در مقابله با آسیب هاى اجتماعى

معاون پرورشــى وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر 
رفع مشــکالت دانش آموزان در زمینه آسیب هاى 
اجتماعى گفت: عالوه بر دسته بندى آنها برنامه هایى 

را نیز براى رفع مشکالت در نظر گرفتیم.
على اصغر باقرزاده با اشاره به آسیب هاى اجتماعى 
دانش آموزان بیان کرد: ما معتقدیم مدرســه جاى 
شــکوفایى و ظهور اســتعداد دانش آموزان است 

ولــى عوامــل پیدایش 
آسیب هاى اجتماعى براى 
دانش آمــوزان بیرون از 
محیط مدرسه مثل فضاى 

مجازى است.
وى توضیــح داد: در این 
راستا دانش آموزان به سه 
دسته ســالم، در معرض 
خطر و پر خطر تقســیم 
مى شوند؛ آنهایى که سالم 
هســتند باید با تقویت از 
ســوى مربیان و معلمان 
در محدوده سالمت نگه 

داشته شوند.
وى افزود: همچنین براى دانش آموزان در معرض 
خطر و پر خطر نیز برنامه هاى آموزشــى و مهارتى 
در نظر گرفته شده اســت که با بازگشایى مدارس 
نیز دانش آمــوزان از نزدیک ایــن آموزش ها را فرا 

مى گیرند.
باقرزاده تاکید کرد: اما در خصوص دانش آموزان پر 

خطر نیازمند حمایت و همکارى نهادها و ارگان هاى 
مختلفى مثل بهزیستى، قوه قضائیه، نیروى انتظامى، 
شهردارى ها و خیران هستیم چرا آموزش و پرورش 

به تنهایى قادر به انجام این مسئولیت نیست.
وى با یادآورى اینکه درصد دانش آموزان در معرض 
خطر کم است ولى اگر غفلت کنیم بى شک به تعداد 
دانش آموزان پر خطر افزوده خواهد شد، اظهار کرد: 

میزان خودکشى دانش آموزان دختر به مراتب بیشتر 
از دانش آموزان پسر است.

باقرزاده گفت: اینکه گفته مى شود همه دانش آموزان 
در فضاى مجازى هســتند، صحت ندارد چون اگر 
فضاى تفریحى، ورزشــى، فرهنگى و... براى آنها 
فراهم شود بى شک آســیب هاى اجتماعى دانش 

آموزان کم خواهد شد.

دانش آموزان در معرض خطر
 دسته بندى مى شوند

02

درسال گذشــته 96 هزار و 503 نفر   نفربه دلیل آسیب هاى 
ناشى از نزاع به مراکز پزشــکى قانونى استان تهران مراجعه 
کرده اند که این تعداد در مقایسه با سال 99 که تعداد مراجعین به 
دلیل نزاع به مراکز پزشکى قانونى نودوپنج هزارو 47نفر اعالم 
شده بودیک ونیم درصد افزایش یافته است. بنابر این گزارش از 
کل مراجعین به دلیل آسیب هاى ناشى از نزاع درسال گذشته 

61 هزار و66نفر مرد و 35 هزار و437نفر زن بوده اند.

جدیدترین آمار از
 کتک کارى!



در چیــزى اندیشــه کــن کــه یــارى ات دهــد؛ از نشســتن در 
گذرگاه هاى عمومى و بازار پرهیز کن که جاى حاضر شــدن 
شیطان و برانگیخته شدن فتنه هاست؛ و به افراد پایین تر از خود 

توجه داشته باش، که راه شکرگزارى تو در برترى است. 
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هجدهم ماه مبارك رمضان:
اللهّم نَبّْهنى فیِه لَِبَرکاِت أْسحاِرهِ ونّوْر فیِه قلبى بِِضیاِء أْنواِرهِ وُخْذ بُِکّل أْعضائى 

الى اتّباِع آثاِرهِ بِنوِرَك یا ُمَنّوَر ُقلوِب العارفین.
خدایا! آگاهم نما در آن براى برکات سحرهایش و روشن کن در آن دلم را به 
پرتو انوارش و به کار گمار همه اعضایم  را به پیروى آثارش به نور خودت، 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاى روشنى بخش دل هاى حق شناسان.

تیم فوتبال ون پارس نقش جهان اصفهان در صدد 
صعود به لیگ دسته یک یا همان لیگ آزادگان قرار 
دارد. ون پارســى ها در جایگاه دوم گروه دوم لیگ 
دســته دوم قرار دارند و به 6 هفته باقیمانده امیدوار 

هستند.
نماینده اســتان اصفهان در لیگ دسته دوم فوتبال 
ایران با 34 امتیاز یکى از شانس هاى صعود به لیگ 
دسته یک به حساب مى آید و همه چیز براى تحقق این 
رویا به خودشان بستگى دارد. اما چرا تحقق یک رویا؟

ماجــراى ون پارس به کمتــر از 3 ســال پیش باز 
مى گردد. پس از اینکه در ســال 1398 شــرکت 
ون پارس نقش جهان این باشگاه را تاسیس کرد شاید 
کمتر کسى در فوتبال اصفهان پیش بینى مى کرد این 
باشگاه خیلى زود بتواند به یک تیم مدعى حضور در 

سطوح اول فوتبال ایران تبدیل شود .
اما ون پارس همان سال نخست با یک برنامه ریزى 
مطمئن و منسجم قهرمانى لیگ برتر استان اصفهان 
را باالتر از سایر رقیبان از آن خود کرد و سپس راهى 

لیگ دسته سوم کشور شد.
ون پارس با مالکیت احمد تحسیرى و سرمربیگرى 
مجتبى توتونى پا به لیگ دسته دوم گذاشت تا قدم 
به قدم خواسته هایش را براى حضور در جمع بزرگان 
فوتبال اصفهان و ایــران محقق کند. به جز مجتبى 
توتونى، حضور افراد با تجربه اى مانند کریم قنبرى 
و احمد مومن زاده کمک بســزایى به ون پارس کرد 
تا از نظر حرفه اى و فنى پیشــرفت کنــد و با پلن  و 
برنامه هاى خاص در زمین مقابل حریفانش حاضر 

شود.
در نهایت پس از انجام مراحل نخســت و پایانى در 
لیگ دسته سوم باشگاه هاى کشور، ون پارس با 36 

امتیاز صدرنشــینى خود را تثبیت کــرد و در فاصله 
یک هفته مانده به پایان رقابت ها با توجه به اختالف 7 
امتیازى با تیم دوم جدول جواز حضور در رقابت هاى 

لیگ دسته دوم باشگاه هاى کشور را کسب کرد.
ون پارس حاال با ســعید جهانگیرى و کلکسیونى از 
بازیکنان بومى و با تجربه در فصل 1401-1400 در 
لیگ دسته دوم ایران حضور دارد و دیگر به یک تیم 
شناخته شده براى فوتبال ایران تبدیل شده است. اگر 
بخواهیم با یک مثال ون پارس را به تیمى در فوتبال 
اروپا تشبیه کنیم، نزدیک ترین نام، باشگاه الیپزیش 
آلمان است. الیپزیش توسط شــرکت ردبول اداره 
مى شود که از نظر اعتبار و جایگاه در دنیا حرف هاى 

زیادى براى گفتن دارد.
الیپزیش آلمان چند ســالى اســت در بوندس لیگا 
باالترین سطح فوتبال آلمان توپ مى زند و حتى به 
مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان اروپا نیز رسیده است 
اما افتخارآفرینى این تیم به راحتى به دست نیامده. 
الیپزیش از سطح نهم فوتبال آلمان کارش را آغاز 
کرد و سال به سال با صعود به لیگ هاى باالتر براى 

حضور در بین بزرگان آلمان لحظه شمارى مى کرد.
کارى که ون پارس نیز با مالک و مدیرعامل با دانش 
و فهیمش انجام مى دهد. احمد تحسیرى که خود از 
فوتبالیست هاى دهه 60 و 70 فوتبال اصفهان است 
بعد از سال ها فعالیت ورزشى در خارج از کشور با فکر و 

علم نوین فوتبال بازگشت تا با ایجاد باشگاه ون پارس 
تحولى در فوتبال ایران داشته باشد.

در ورزش ایران خصوصا رشته فوتبال مالکان متمول 
زیادى وجود دارنــد که بدون دانشــى در فوتبال و 
مدیریت ورزشى وارد یک باشگاه مى شوند اما به خاطر 
ناتوانى و نداشتن علم کافى نتیجه اى جز نابودى براى 
آن باشگاه به بار نمى آورند. خیلى ها نیز با پول هاى 
گزاف امتیاز یک باشگاه را مى خرند تا فقط به واسطه 
حضور در سطح اول ورزش و فوتبال کشور، بدون در 
نظر گرفتن آینده آن باشگاه و موفقیت تیمى، نامى 

براى خود دست و پا کنند.
اما احمد تحسیرى با وجود وضعیت خوب مالى، دست 

به چنین کارى نزد؛ باشگاهش را با همان پول هایى 
که مى توانست خرج خریدن تیمى کند از همه لحاظ 
در جهت حرفه اى ســازى تقویت کرد، براى تیمش 
کم نگذاشت و از پایین ترین سطح فوتبال در استان با 
پروراندن رویاى لیگ برترى شدن در سر، باشگاهش 

را ساخت .
ون پارس حاال با وجود اینکه در لیگ دسته دوم حضور 
دارد و البته یکى از شانس هاى اصلى صعود به لیگ 
دسته یک نیز هست چیزى از باشگاه هاى لیگ برترى 

کم نداشته و بعضا شرایطى بهتر از آنان نیز دارد.
نحوه مدیریت و اداره باشــگاه، شرایط فنى و سطح 
توانایى و دانش کادر فنى، بازیکنان بومى اصفهانى 
و لیگ برترى هــاى ســابق و البته فعالیت بســیار 
تحسین برانگیز در بحث رسانه اى و پوشش تمامى 
اخبار، اطالعات و مسابقات، ون پارس را روز به روز 
حرفه اى کرده و قابلیت ایــن را دارد تا خیلى زود به 
قطب ســوم اصفهان در ســطح اول فوتبال ایران 

تبدیل شود.
آنان هم اکنون شش فینال دیگر تا رسیدن به رویاى 
بعدى فاصله دارند؛ عزم جزم و ایمانى که اعضاى تیم 
ون پارس به خود دارند و روحیه باالیى که از طریق 
مالک باشــگاه به آنان القا مى شــود تمامى نیروى 
ون پارســى ها را به ســمت این هدف بزرگ سوق 
مى دهد تا بتوانند همین فصل در لیگ آزادگان باشند.

نکته مهم اینجاست که در صورت تحقق این رویاى 
شیرین که دور از دسترس هم نیست،  کار آنان تازه 
شروع و یک مسیر پر پیج و خم دشوارتر روبروى آنان 
باز مى شــود؛ راهى که اگر با همین روند فوق العاده 
ون پارس ادامــه پیدا  کند ون پارســى ها درب هاى 

لیگ برتر را به روى خودشان باز شده خواهند دید.

در ستایش تیم فوتبال «ون پارس نقش جهان» که با عزم جزم در حال صعود به مراحل باالتر است

فوتبال اصفهان چشم انتظار قطب سوم باشد

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت:درحال حاضر 
بیش از 25 هزار فرزند یتیم و نیازمند تحت پوشش کمیته 

امداد اصفهان هستند.
کریم زارع بیان داشت: از این تعداد 5 هزار و 705 نفر از 
فرزندان ایتام و مابقى از فرزندان طرح محسنین هستند 
که حامیان در طــرح اکرام ایتام و محســنین، حمایت 
از ایشــان را به عنوان فرزندان معنوى خــود به عهده 

گرفته اند.
وى با اشاره به اینکه حامیان فرزندان ایتام و محسنین، 
یارى رسان این نهاد براى ارائه خدمات بهتر به نیازمندان 

هستند، اظهار داشــت: ایام ماه مبارك رمضان فرصت 
مطلوبى براى کســب معنویات بیشــتر بــا حمایت از 

خانواده هاى نیازمند است.
زارع با بیان اینکه درحــال حاضر بیش از 25 هزار فرزند 
یتیم و نیازمند تحت پوشش این نهاد هستند، ادامه داد: 
از این تعداد 5 هزار و 705 نفر از فرزندان ایتام و مابقى از 
فرزندان طرح محسنین هستند که حامیان در طرح اکرام 
ایتام و محسنین ، حمایت از ایشان را به عنوان فرزندان 

معنوى خود به عهده گرفته اند.
وى با اشاره به اینکه هرساله مردم شریف استان در ایام ماه 

مبارك رمضان و هفته اکرام، عنایت ویژه به این فرزندان 
دارند، گفت: یتیم نوازى و رسیدگى به وضعیت ایتام شیوه 
انبیاء و اولیاى الهى بوده و کمیته امداد با حضور خیران به 

تأسى از ائمه اطهار(ع) این روش را ادامه مى دهد.
مدیرکل کمیته امداد استان از آمادگى کمیته امداد براى 
ثبت نام از حامیان نیکوکار اصفهانى در شب هاى قدر خبر 
داد و افزود: در شب هاى قدر پایگاه هاى حامى یابى، دفاتر 
کمیته امداد و مراکز نیکوکارى در ســطح استان آماده 
ثبت نام از حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین و دریافت 

نذورات مردمى براى اطعام و افطار نیازمندان هستند.

حمایت کمیته امداد از 25 هزار فرزند یتیم در اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان اصفهان از 
جریان سازى قرآنى در سطح جامعه با برپایى نمایشگاه 

قرآن و عترت اصفهان خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلى معتمدى گفت: 
هفدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان با عنوان 
«قرآن کتاب زندگى» به مناســبت ماه مبارك رمضان 
برپا و بیش از 60 محفل بزرگ استانى قرآن در مناطق 

استان اصفهان برگزار مى شود.
وى با اعالم برخى از برنامه هاى فرهنگى و هنرى قرآنى 
پیش بینى شده در سطح استان، اظهار کرد: برنامه ها و 
فعالیتهاى قرآنى فقط مختص بــه ماه مبارك رمضان 
نبوده و الزم است در همه ایام به ترویج فرهنگ قرآن و 

عترت توجه داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان 
برگــزارى برنامه ها و فعالیت هاى قرآنــى در جامعه را 

یک ضرورت دانســت و افزود: در زمینــه تنوع و تعدد 
برنامه هاى قرآنى محدودیت قائل نیســتیم و با توجه 
به ضرورت، در همه شهرستان ها و بخش ها فعالیتهاى 
قرآنى را خواهیم داشت و ضرورت دارد یک جریانسازى 

قرآنى در جاى جاى استان ایجاد کنیم.
وى با اشــاره به اینکه برنامه هاى بســیارى براى ماه 
مبارك رمضان از طرف این اداره کل پیش بینى شــده 
ادامه داد: یکــى از برنامه ها توجه بــه بیانیه گام دوم 
انقالب، بحــث جهاد تبیین و برگــزارى محافل قرآن 

خواهد بود.
حجت االسالم معتمدى خاطرنشــان کرد: با توجه به 
ظرفیت هاى هر شهرستان و بخش، فعالیت هاى قرآنى 

در این مناطق را خواهیم داشت.

جریان سازى قرآنى با برپایى نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان

در بازدید رئیس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات و مدیران واحدهاى خدمات به 
اعضاء و پژوهش و بررسى هاى اقتصادى و مسئول میز گمرکى اتاق بازرگانى اصفهان از 
امکانات و تسهیالت گمرك شهید رجایى، از زحمات و حمایت هاى ناظر گمرکات استان 
هرمزگان و مدیرکل گمرك شهید رجایى از فعاالن اقتصادى استان اصفهان، تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، احمد پزنده رئیس کمیسیون تجارت، 
خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانى اصفهان در این دیدار با تشریح اقدامات و دستاوردهاى 
پارلمان بخش خصوصى اصفهان در دوره نهم، تحقق جهش تولید، اشــتغال آفرینى و 
همچنین  ایجاد رشد اقتصادى وبهبود وضع معیشتى شهروندان را منوط به تعامل بیش 
از پیش دســتگاه هاى اجرایى اقتصادى با  فعاالن اقتصادى بخش خصوصى به عنوان 
سربازان خط مقدم جنگ اقتصادى پیش رو و همچنین بهبود محیط کسب و کار کشور 

دانست.
وى با تقدیر از حمایت هاى ناظر گمرکات اســتان هرمزگان  در حل مشکالت گمرکى 
فعاالن اقتصادى تصریح کرد: رفع بیش از 85 درصد از مشکالت گمرکى فعاالن اقتصادى 
مرتبط با گمرك شهید رجایى که به میز گمرکى اتاق بازرگانى اصفهان در یکسال گذشته 
ارجاع شده است، یکى از اقدامات ارزشمند  و قابل تقدیر مدیرکل گمرك شهید رجایى در 

حمایت از تولید و اشتغال استان اصفهان  بوده است. 
پزنده در ادامه خواستار همکارى و هماهنگى بیشتر میان وزارت صمت، بانک مرکزى و 

گمرك جمهورى اسالمى در رفع مشکالت گمرکى فعاالن اقتصادى به ویژه مشکالت 
کسر تخلیه  و رفع تعهدات ارزى شد.

 ابوالفضل اکبرپور، ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرك شهید رجایى نیز در 
این دیدار با بیان اینکه بیش از 50 درصد از حجم تشریفات و درآمد گمرکى کشور متعلق 
به هرمزگان است تصریح کرد: گمرکات استان هرمزگان و به ویژه گمرك شهید رجایى 
از گمرك هاى پیشرو در کشور بوده که حمایت از فعاالن اقتصادى و همچنین تحقق مانع 

زدایى از تولید و کمک به اشتغال آفرینى را در دستور کار خود قرار داده است.

تقدیر اصفهانى ها ازاقدامات ناظر گمرکات استان هرمزگان

پروژه پژوهشى دانش بنیان باعنوان  «استفاده از پمپ هاى ورتکس دوفازى با قابلیت 
تولید حباب هاى ریز مقیاس در بخش DAF شرکت پاالیش نفت اصفهان» با همکارى 
سه جانبه شرکت پاالیش نفت اصفهان, دانشگاه صنعتى اصفهان و شرکت دانش بنیان 

دانا تجهیز پترو آب وارد مرحله ارزیابى صنعتى و اجرا شد.
پمپ هاى ورتکس دوفازى به گونه اى طراحى شــده است که همزمان با مکش آب ، 
مکش هوا نیز توسط پمپ انجام شده و اختالط هوا و آب در محفظه پمپ انجام مى شود. 
این خاصیت باعث اختالط مؤثر هوا و آب شده و اندازه حباب ها را تا مقیاس میکرو و نانو 
پائین مى آورد. خروجى پمپ با عنوان آب سفید  یا WHITE WATER نامیده مى شود.  
این مکانیزم باعث مؤثر تر شدن و سریعتر شدن عمل تصفیه آب مى شود. تزریق ازن 

و اکسیداسیون پیشرفته قابلیت دیگرى است که مى تواند به این سیستم اضافه شود.

یک پروژه پژوهشى در شرکت پاالیش نفت وارد مرحله اجرا شد

معاون فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات اســالمى اصفهان 
گفت: کارشناســان یکى از گروه هاى تخصصى تبلیغى 
این دفتر در تمام ایام ماه مبارك رمضان با حضور در گذر 
فرهنگى چهارباغ اصفهان، پاسخگوى سؤاالت رهگذران 

هستند.
حجت االسالم و المسلمین اهتمام اظهار داشت: ما اعتقاد 
داریم که جوانان مشــکلى با دین ندارند بلکه درباره دین 
ســؤال دارند و به همین منظور براى دسترســى آسان و 
دریافت پاســخ به سؤاالتشــان این رویداد برنامه ریزى 

شده است.
وى با اشاره به اســتقبال چشــمگیر از این برنامه گفت: 

کارشناســان این دفتر همه روزه از ســاعت 16 تا افطار 
پاسخگوى سؤاالت اعتقادى و همچنین فقهى، اخالقى 

و خانواده رهگذران هستند.
این مقام مســئول عنوان داشــت: برنامــه ریزى هایى 
براى تداوم این برنامه انجام شده اســت و إن شاء ا... در 

مناسبت هاى دیگر نیز شاهد برگزارى آن خواهیم بود.
معاون فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان در 
پایان گفت: با توجه به اینکه گذر فرهنگى چهارباغ اصفهان 
محل عبور توریســت هایى از کشورهاى مختلف جهان 
مى باشد در برنامه هاى آینده از حضور طالب و روحانیون 

مسلط به زبان هاى خارجى استفاده خواهد شد.

پاسخگویى به سئواالت اعتقادى در گذر فرهنگى چهارباغ 

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان با میثم مداحى مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان دیدار و گفتگوکرد.

ایرج رخصتى در این دیدار از ذوب آهن اصفهان به عنوان یک ثروت ملى نام برد که دراین 
منطقه جغرافیایى واقع شده و عالوه بر ایجاد اشتغال در این منطقه ، باعث اشتغال زایى 
براى استان هاى همجوار هم شده است و در سال هاى اخیر نیز طبق قانون ،جذب نیرو از 

شهرستان لنجان افزایش یافته است .
وى با اشــاره به اینکه ســازمان فنى حرفه اى مى تواند با برگزارى دوره هاى آموزشى 
متناسب با نیازهاى صنایع ، بستر مناسبى براى ایجاد اشتغال و ارتقاى توانایى هاى منابع 
انسانى فراهم سازد گفت : عالوه بر اشتغال زایى ، این شرکت با توجه به مسئولیت اجتماعى 
خود و درچارچوب قانون ، پیمانکاران منطقه را جهت پروژه ها در اولویت قرار مى دهد و تا 
حد امکان خرید موارد مورد نیاز خود را از منطقه ، استان اصفهان و کشور تامین مى نماید .

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان، یکى دیگر از حوزه هاى مسئولیت اجتماعى 
این شرکت را مسائل زیســت محیطى ذکر کرد و گفت : این مجتمع عظیم صنعتى از 
گازهاى فرایندى در نیروگاه ها و خط تولید خود استفاده مى کند تا هم از هدر رفت منابع 

جلوگیرى شود و هم در جهت حفظ محیط زیست ،مانع از انتشار گاز در هوا گردد .
رخصتى ، نگرش مدیریت ذوب آهن نســبت به کارکنان را مبتنى بر تکریم و بر اساس 
معیارهاى رهبرى دانست و افزود : تالشگران این شرکت همچون برادران ما هستند و 
همانطور که از آنها انتظار کارجدى و دقیق داریم ، پشتیبانى و ارائه خدمات از آنها هم به 
عنوان وظیفه انجام مى شود و در این راستا ، با اصالح آیین نامه ها ودستورالعمل ها ، تالش 

مى کنیم ،مشکالت این قشر زحمت کش حل گردد .
میثم مداحى مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان نیز از ذوب آهن به عنوان 
یکى از مهمترین کانون هاى اشــتغال زایى و کارصنعتى در کشور نام برد و گفت : این 
شرکت در آموزش مهارت هاى فنى و نیروى انســانى ماهر براى کشور طى دهه هاى 

گذشته نقش مهمى ایفا کرده است.
مداحى به طرح هاى جدید وزارت طرح تعاون، کار و رفاه اجتماعى در زمینه اشتغال ، رفاه 
اجتماعى و حمایت از صندوق هاى بازنشستگى اشاره کرد و گفت : با اجراى این طرح ها 

شاهد گشایش هاى خوبى براى نیروى انسانى در ابعاد مختلف خواهیم بود.

ذوب آهن اصفهان، کانون اشتغالزایى و آموزش نیروهاى ماهر در منطقه


