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مراقب لوپوس باشیدنیاز فورى اصفهان به 1500 کالس درس جدیدترانه علیدوستى در نقش یک ورزشکار جنجالىزمزمه استیضاح برخى وزرا بین نمایندگان مجلس آخرین وضعیت 2 مصدوم سپاهان  پس از دربى سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مصرف ماهى 
در رژیم غذایى 

چه فوایدى دارد؟

124  حلقه چاه در اصفهان خشک شده است
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با یک یا دو بارش 
مشکالت آبى 

اصفهان 
حل نمى شود

به گفته محققان افراد مسنى که چند بار در هفته 
ماهى مى خورند، مغزشان عملکرد بهترى دارد.

تحقیقات جدید نشان مى دهد که ماهى، حتى در 
مقادیر متوسط به جلوگیرى از بیمارى عروقى که 

ممکن است در نهایت منجر به زوال عقل ...

معاون توســعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل 
هواشناســى اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
پشت سر گذاشتن سال آبى بسیار بدى در استان، 
سرچشمه هاى آبى استان به شدت آسیب دیده و 
حدود 90 درصد استان درگیر خشکسالى است. 
انتظار نمى رود که با یک یا دو بارش مشــکالت 
آبى حل شود و این بارش ها تنها تنش شدید آبى 

یا بحران هاى آبى را اندکى سبک تر خواهد کرد.
نوید حاج بابایى اظهار کرد:...

استاندار: اصفهان آلوده ترین هوا را در کشور دارداستاندار: اصفهان آلوده ترین هوا را در کشور دارد
اجراى مصوباتى که در کاهش آالینده ها مؤثر بود، ضرورى استاجراى مصوباتى که در کاهش آالینده ها مؤثر بود، ضرورى است
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معاون بهره بردارى و توسعه آب آبفاى استان اصفهان اعالم کرد

چرا صلصالى از ذوب آهن رفت
اختالف با کادر فنى یا عدم توافق با باشگاه؟

محمد صلصالى بازیکن ســابق ذوب آهن یکى از نفراتى بود که در ابتداى فصل جارى 
با نظر مدیران باشگاه به عنوان مربى تیم و دستیار مهدى تارتار در این تیم مشغول به کار 
شد. صلصالى مدتى در تمرینات و مسابقات ذوب آهن حضور داشت اما حاال مدتى است 

که در تمرینات شرکت نمى کند.
در پى خبر جدایى صلصالى از  کادر فنى تیم فوتبال ذوب آهن...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اسکلت هاى 
کشف شده در اردستان 

مومیایى طبیعى 
هستند

کشف 52 هزار میلیارد تومان زمین خوارى در ایران
2

تارتار: باید به تصمیم تارتار: باید به تصمیم 
اسکوچیچ احترام اسکوچیچ احترام 
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رئیس بازاریابى و فروش رئیس بازاریابى و فروش 
شرکت پاالیش نفتشرکت پاالیش نفت

 اصفهان: اصفهان:

22 محصول  محصول 
شرکت پاالیش شرکت پاالیش 

نفت به نفت به 1010 کشور  کشور 
صادر مى شودصادر مى شود

رئیس مرکز خشکسالى :رئیس مرکز خشکسالى :

زمستان امسال زمستان امسال 
سرد نیست اما سرد نیست اما 

بارش ها بارش ها 
نرمال استنرمال است
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یوسف تیمورى و اجراى یوسف تیمورى و اجراى 
مسابقه مسابقه 120120 میلیونى! میلیونى!

به گزارش روابط عمومی واحد نجف آباد، از پایان نامه ها و رساله هاى برتر دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمى در حوزه عمران، شهرســازى و معمارى در نخستین رویداد ملى 

سکوى پرتاب با موضوع «روش هاى نوین ساخت وساز» تقدیر شد.
معاون پژوهش و فناوري واحد نجف آباد گفت: نخســتین رویداد ملى سکوى پرتاب 
با موضوع «روش هاى نوین ساخت وســاز» با همکارى واحد تهران شرق، گروه مالى 
بانک مسکن و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمى برگزار شد. 
در این مراسم تفاهم نامه همکارى در راستاى ایجاد زمینه هاى همکارى و هم افزایى 
در پژوهش هاى علمى و فناورى به منظور اســتفاده کاربردى از ظرفیت هاى علمى و 
پژوهشى دانشگاه آزاد اسالمى و گروه مالى بانک مسکن به امضاى دکتر بابک نگاهدارى 
مسئول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمى و دکتر جواد جوان 

مجیدى رئیس راهبرى مرکز نوآورى و شکوفایى گروه مالى بانک مسکن رسید.
دکتر مهدي رفیعی معاون پژوهش و فناوري دانشــگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در 
ادامه عنوان نمود: در نخستین رویداد ملى سکوى پرتاب با موضوع «روش هاى نوین 
ساخت وساز» از میان 3200 پایان نامه  و رســاله ارائه شده، 20 مورد پس از سه مرحله 
داورى به عنوان پایان نامه و رساله برتر انتخاب شــدند که در این رویداد دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد نجف آباد موفق شد با کســب 3 عنوان برتر، رتبه برتر کشورى را به خود 

اختصاص دهد.

کسب 3 عنوان پایان نامه برتر توسط دانشجویان دانشگاه نجف آباد

سومین رویداد3S توسط پارك علم و فناورى دانشگاه 
تهران با حمایت شرکت فوالد مبارکه، واحد کسب وکار 
تحول دیجیتال شرکت بین المللى مهندسى سیستم ها 

و اتوماسیون(ایریسا)، دانشــگاه تهران، معاونت 
علمى و فناورى ریاســت جمهــورى، صندوق 
نوآورى و شکوفایى، سازمان نظام صنفى رایانه اى 
کشور(استان اصفهان) و سازمان فناورى اطالعات 
ایران در محل پارك علم و فناورى دانشگاه تهران 

برگزار شد.
سیدمهدى نقوى معاون تکنولوژى شرکت فوالد 
مبارکه با بیان اینکه شــرکت فــوالد مبارکه در 
راستاى تحقق طرح تحول دیجیتال مسیر دشوارى 
را آغاز کرد تا در ســال 1404 به عضویت باشگاه 

فانوس دریایى درآید، افزود: این شــرکت با همکارى 
دانشــگاه اصفهان موفق به برگزارى دوره تخصصى 
آموزشى مدیران و راهبران تحول دیجیتال شد؛ همراهى 

مجموعه اى که بتواند دوره تخصصى آموزشى مدیران 
و راهبران تحول دیجیتال را مدیریت کند بسیار مهم بود 
که در شرکت فوالدمبارکه همه مدیران همکارى الزم 

در این زمینه را داشتند و درنهایت ما توانستیم با همکارى 
پارك علم فناورى و ایمیدرو، این دوره را برگزار کنیم.

معاون تکنولوژى شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به 

دیگر اقدامات این شــرکت در راســتاى تحقق طرح 
تحول دیجیتال خاطرنشان کرد: راه اندازى آزمایشگاه 
نســل چهارم صنعت در دانشگاه صنعتى اصفهان یکى 
دیگر از اقدامات صورت گرفته در این مسیر بود تا 
جوانان بتوانند ایده هاى خود را به صورت پایلوت و 
عملیاتى ارائه کنند؛ در کنار این اقدام، مرکز تحول 
دیجیتال در پارك علم و فناورى تهران نیز در حال 

راه اندازى است.
وى اذعان داشــت: در سال گذشــته 11 چالش 
در حوزه تحــول دیجیتال مطرح شــد و باوجود 
محدودیت هاى کرونا و شرایط سخت، با همکارى 
فوالد مبارکه و شرکت ایریسا، پیشنهادات و ایده ها 
بررسى و تعدادى از این ایده ها براى انعقاد قرارداد 
و همکارى به نتیجه رسید؛ همچنین با همکارى شرکت 
ایرانسل، نخستین شبکه 5G در شرکت فوالد مبارکه 

راه اندازى و در هفته گذشته به بهره بردارى رسید.

برگزارى سومین رویداد 3S با حمایت شرکت فوالد مبارکه

معاون برنامه ریزى و فناورى اطالعات بانک توسعه تعاون ارزیابى عملکرد واحدها را 
فرآیندى پویا ، هدفمند و اثربخش عنوان نمود.

ایرج شیخ زاده اظهار داشــت: برنامه ریزى و بررسى عملکرد به عنوان دو مقوله مهم و 
پیوسته راجع به کلیه واحدهاى اجرایى و ستادى بانک صورت مى پذیرد و هر واحد عالوه 
بر این که متوجه ارزیابى عملکرد دوره گذشته خود مى شود اهداف کمى و کیفى دوره 

کنونى و پیش رو را نیز قابل مشاهده دارد.
وى افزود: کلیه اســتان ها در خصوص عملکرد شــش ماهه ابتدایى سال 1400 مورد 
ارزیابى واقع شده اند و عملکردها در حوزه تجهیز منابع، اعطاى تسهیالت، صدور ضمانت 
نامه، صدور اعتبار اسنادى، خرید دین، کسب درآمدهاى مشاع و غیر مشاع، تسهیالت 

توسعه اى، مدیریت مطالبات و وضعیت سود واحدها مورد بررسى قرار گرفته است.
وى گفت: با اتمام برگزارى سراسرى ارزیابى عملکرد واحدهاى اجرایى در شش ماهه 
سال 1400 با تمهیدات صورت گرفته توسط مدیریت ارشد بانک، شرایطى به گونه اى 
تنظیم مى گردد تــا امکان انتقال تجربیات واحدهاى موفــق فراهم گردد و آموزش و 

افزایش توان عملیاتى و اجرایى همکاران واحدهاى صف مد نظر قرار گیرد.
وى با تبیین وضعیت بانک در شاخص هاى مختلف گفت: با تالش و زحمات همکاران 
واحدها در 6 ماهه اول سال، برنامه هاى درآمدهاى مشاع و غیر مشاع از درصد تحقق 
96 و 85 درصدى برخوردار بوده است و بر این باور هستیم که تقویت واحدها به لحاظ 

درآمدى منجر به تقویت توان تسهیالتى بانک نیز مى گردد.
وى ضمن تاکید بر اینکه درآمدزایى از جمله شاخص هاى اصلى پایدارى کسب و کار 

هر سازمان مى باشــد، اعالم نمود: یکى از نکات قابل توجه در این دوره افزایش سهم 
درآمدهاى غیر مشاع بانک از کل درآمدها از 14 درصد ســال گذشته به 17,5 درصد 
مى باشــد و این موضوع که بانک عالوه بر پیگیرى و تحقق اهداف توسعه اى، کسب 

درآمد را نیز مد نظر قرار داده است، از نکات کلیدى بهبود کسب و کار بانک مى باشد.

ارزیابى عملکرد واحدهاى بانک توسعه تعاون فرآیندى هدفمند است

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از برگزارى "مانور لحظه صفر" 
در کرمانشاه با زلزله فرضى 7/3 ریشتر با 250 مصدوم در ساعت 9 و 16 دقیقه صبح روز 

18 آبان 1400 خبر داد.
به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان؛ داریوش کریمى با 
بیان این خبر گفت : مانور صفر لحظه اى در عمق 8 کیلومترى در منطقه پارك شرقى 

طاق بستان استان کرمانشاه با 250 مصدوم و 20 کشته برگزار شد.
وى تصریح کرد : در ساعت 9 و 30 دقیقه  صبح جمعیت هالل احمر استان اصفهان که 
به عنوان استان پشتیبان به حالت آماده باش درآمد و با اعالم سازمان امداد مبنى بر فعال 
شدن استان هاى معین و پشتیبان، IMS استان فعال شد و همچنین  ICS مناطق 
غرب و جنوب غرب اســتان در وضعیت زرد قرار گرفتند و در ادامه آمار اقالم امدادى، 

تماس با تلفن ثریا و اعالم اطالعات تیم ها نیز انجام گرفت.
کریمى خاطرنشــان کرد : اجراى تمرین هاى عملیاتى در افزایش اثربخشى پاسخ به 
حوادث موثر بوده و برگزارى چنین تمرین هایى در دســتور  کار جمعیت هالل احمر 

مى باشد .

آماده باش جمعیت هالل احمر در « مانور لحظه صفر» کرمانشاه

ایجاد و توسعه سه ناحیه صنعتى در دو استان کشور با تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع 
کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران، در آخرین 

نشست هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران، ایجاد یک ناحیه 
صنعتی جدید در استان اصفهان و توسعه دو ناحیه صنعتی در استان هاي اصفهان و لرستان 

به تصویب مجمع عمومى شرکت  شهرك هاى صنعتى استان ها رسید.
ناحیه صنعتی "رکن آباد (زنده رود)" به مساحت 26 هکتار در شهرستان لنجان استان 
اصفهان از جمله نواحی صنعتی جدیدي است که ایجاد و به جمع یک  هزار و 18 شهرك 

و ناحیه صنعتى مصوب کشور می پیوندد.
همچنین با تصمیم هیأت مدیره ســازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران، 
ناحیه صنعتی خوشناموند در شهرستان کوهدشت به مساحت 50 هکتار و ناحیه صنعتی 

مرزبان در شهرستان ازنا استان لرستان به مساحت 50 هکتار توسعه خواهند یافت.

با ایجاد و توسعه سه ناحیه صنعتى مذکور، بالغ بر 126 هکتار به مساحت اراضى در اختیار 
شهرك ها و نواحى صنعتى کشور افزوده مى شود تا شــرکت هاى استانى تابعه سازمان 
صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران بتوانند نسبت به جذب سرمایه  گذاران و به  تبع 

آن، ایجاد شغل پایدار در سطح کشور اقدام کنند.
گفتنی است، از ابتداى تیر تا نیمه اول آبان سال جاري، ایجاد و توسعه 22 شهرك و ناحیه 
صنعتى جدید در 11 استان کشور به وســعت بیش از پنج  هزار و 500 هکتار به تصویب 
هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران به عنوان مجمع عمومى 
شرکت  شهرك هاى صنعتى استان ها رسیده است که براى طى فرآیند تصویب نهایى به 

مراجع قانونى ذیربط ارسال شد.

با تصویب هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى 
صنعتى ایران در دستور کار قرار گرفت

ایجاد 1 ناحیه صنعتى جدید در 
استان  اصفهان

چرا صلصالى ا
اختالف با کادر فنى

محمد صلصالى بازیکن ســابق ذوب آه
با نظر مدیران باشگاه به عنوان مربى تیم
شد. صلصالى مدتى در تمرینات و مسابق

که در تمرینات شرکتنمى کند.
در پى خبر جدایى صلصالى از  کادر فنىت

ن
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رئیس مرکز خشکسالى گفت: مدل ها نشان مى دهند که 
بارش ها در پاییز و ســه ماهه زمستان به نرمال نزدیک 

مى شود.
احد وظیفه اظهار کرد: طى روزهاى اخیر بارندگى هاى 
خوبى در حوزه مرکزى داشتیم که این بارش ها موجب 
شد، کسرى بارش نسبت به دوره نرمال از باالى 40درصد 

به 28 درصد برسد.
وظیفه بیان کرد: در نیمه دوم آبــان بارش ها به غرب، 
شمال غرب و شمال محدود است و در سایر نقاط بارندگى 

قابل مالحظه اى نداریم.
رئیس مرکز خشکســالى درباره آینده وضعیت بارش ها 

بیان کرد: مدل هاى اقلیمى نشــان مى دهند که در آذر 
و سه ماهه زمســتان بارش ها به شرایط نرمال نزدیک 
مى شــود، اما به دلیل بارندگى هاى کمتــر از نرمال در 
سال گذشته و همچنین در 2 ماهه اول پاییز، خشکسالى 
همچنان شدید خواهد بود. به گفته او، با توجه به خشکى 
پاییز فعلى و سال قبل بعید اســت که کم بارشى ها در 

زمستان جبران شود.
به گفته او، پیش بینى ها حاکى از آن است که دماى کل 
کشور تا ابتداى فصل بهار در شرایط نرمال و نیم تا یک 
درجه بیش از نرمال باشد که با این وجود زمستان سردى 

را نخواهیم داشت.

اخیرا صحبت هاى عبدالملکى وزیر کار درباره مشکالت 
معیشتى وزیران بازتاب هاى بســیار منفى در جامعه و 

رسانه هاى معاند داشت.
ســیدغنى نظرى در گفتگو با نامه نیوز درباره مشکالت 
معیشتى وزیر دولت رئیسى گفت: اصال کار خوبى نبود 
که وزیر بگوید «مشــکل معیشــتى دارم»، وقتى وزیر 
چنین حرفى بزند، کارگر امیدش را از دست مى دهد. ما 
باید اقداماتى در جهت تسهیل امور معیشتى مردم انجام 
دهیم، نه آنکه بگوییم ما هم مثل سایر مردم در خرید مواد 

غذایى و تأمین امکانات مشکل داریم.
وى با بیان اینکه ما باید امیددهنده به مردم باشیم، افزود: 

اگر وزیر بگوید «مشــکل داریم» پس چه کســى باید 
مشکل را حل کند. بیان این حرف جلوى دوربین رسانه 

ملى اصال مثبت نبود.
نماینده مردم خلخال در مجلس شوراى اسالمى درباره 
آغاز زمزمه استیضاح برخى وزرا بین نمایندگان بیان کرد: 
ما هیچ چک سفید امضایى به کسى ندادیم. االن اقداماتى 
که برخى وزرا در حوزه انتصابات انجام مى دهند، فامیل 
بازى مى کنند یا بــا ناهماهنگى کارهایــى را صورت 
مى دهند یا ضعف هایى که دارند، ضربه به جریان انقالبى 
است. حتما استیضاح مى شــوند و باید پاسخگو باشند و 

هیچ تعارفى با کسى نداریم.

زمستان امسال سرد نیست اما 
بارش ها نرمال است

زمزمه استیضاح برخى وزرا 
بین نمایندگان مجلس

از باردارى تا یک سالگى 
بچه چند؟!

   روزنامه اعتماد | بر اســاس محاسبات 
صورت گرفتــه از قیمت خرده فروشــی ها، براي 
زوج هایی که فرزند تا یک سال دارند و البته تعرفه 
درمانی بیمارستان ها، کمترین هزینه براي بچه دار 
شــدن از زمان بارداري تا یک ســالگی حدود 50 
میلیون تومان خواهد بود. بیشــترین هزینه نیز تا 
100 میلیون تومان برآورد شده که می تواند تا 120 
میلیون تومان (بسته به انتخاب والدین) افزایش 
یابد. این هزینه شامل انواع آزمایش ها و معاینات 
دوره اي، مواد خوراکی شــامل شیرخشک، انواع 
ویتامین و برخی داروها و سیســمونی حداقل تا 6 
ماهگی و به دور از خرید وسایل غیرضروري است.

ارز دارو حذف نمى شود
   روزنامه ایران | وزیر بهداشت درخصوص 
حــذف ارز 4200 تومانــى دارو بــه دلیل قاچاق 
معکــوس دارو از کشــور عنوان کــرد: به دلیل 
وضعیت اقتصادى مردم چاره اى نداریم همین ارز را 
نگه داریم و اگر االن آن را لغو کنیم از فرداى آن روز، 
دارو گران مى شود. عین الهى بیان کرد: این موضوع 
براى کسى که به طور مزمن دارو مصرف مى کند 
سنگین و فالکت بار است و باید تمام زندگى اش را 
بفروشــد که بتواند دارو بخرد. در این شرایط االن 
نمى توانیم این ارز را برداریم و باید شرایط را حفظ 
کنیم مگر اینکه منابع از ســوى بیمه ها و... تأمین 

شود تا به مردم فشار نیاید. 

pcr گردش مالى
   روزنامه جام جم | وزارت بهداشت اعالم 
کرده است که تا روز دوشنبه 36 میلیون و 391 هزار 
و 778 تست کرونا در کشــور انجام گرفته است 
و این یعنى که اگر براى هــر آزمایش 300 هزار 
تومان هزینه شده باشد در مجموع بیش از 10917 
میلیارد تومان فقط براى انجام تست کرونا هزینه 

شده است.

پشت بام فروشى در تهران!
   فارس | در برخى از محالت تهران که زمین 
کم است روش هاى جدیدى مثل پشت بام فروشى 
ایجاد شده اســت و این کار در گالبدره و شمیران 
نو بیشــتر انجام مى شــود. در گران ترین منطقه 
تهران محله اى وجود دارد که پشــت بام را مترى 
10 میلیون تومان مى فروشند تا یک واحد فرسوده 

طبقاتى ایجاد کنند.

پایان «همشهرى» ؟
   برتریــن هــا | از قرار معلــوم مدیران جدید 
روزنامه همشهرى تصمیم گرفته اند انتشار کلیه 
ضمائم این روزنامه را متوقف کنند. با این تصمیم، 
ضمیمه هاى استانى، محله و دوچرخه نیز  تعطیل 
شدند. با کلیه خبرنگاران استانى نیز پس از یک دهه 

فعالیت مستمر قطع همکارى شده است.

کشف بزرگ ترین محوطه 
پیش از تاریخى 

   میــراث آریــا | بزرگ تریــن محوطه پیش 
از تاریخــى در شهرســتان اردل چهارمحــال و 
بختیارى کشف شد. به  دنبال بررسى هاى موردى 
باستان شناســان میراث فرهنگــى چهارمحال و 
بختیارى، محوطه باســتانى مهمى با وسعت 10 
هکتار در اطراف شهر کاج از توابع شهرستان اردل 
شناسایى شد که مدارك معتبرى از استقرارهاى 
انســانى مهم دوره هاى مختلف پیش از اسالم را 
در بر دارد. شواهد بیانگر این مهم است که بخش 
مهمى از این محوطه به دوره فراپارینه ســنگى با 
بیش از 10 هزار سال قدمت تعلق داشته که البته 
با انجام کاوش در این محل احتمال کشــف آثار 

قدیمى تر نیز وجود دارد.

اولین «دو دو» علیه داماد جدید
   برترین ها | در حالى معرفى دومین وزیر پیشنهادى 
آموزش و پرورش دولت رئیسى به خاطر روابط فامیلى 
وى با شهردار تهران خبرســاز شده که دیروز در صحن 
علنى مجلس نماینــدگان با فریــاد «دو دو» با وزارت 
مسعود فیاضى مخالفت کردند. دیروز محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شوراى اسالمى نامه رئیس جمهور دولت 
سیزدهم مبنى بر معرفى مسعود فیاضى به عنوان وزیر 
پیشــنهادى آموزش و پرورش را اعــالم وصول کرد. 
نمایندگان مجلس در زمان قرائت نامه رئیس جمهور در 
نشست علنى، با فریاد «دو دو» مخالفتشان را با این وزیر 
پیشــنهادى اعالم کردند. پس از معرفى گزینه رئیسى 
براى وزارت آموزش و پرورش مشــخص شد مسعود 
فیاضى، برادر دامــاد علیرضا زاکانى، شــهردار تهران 
اســت که موجى از مخالفت ها با وزارت وى را به دنبال 

داشته است.

صداى کیهان هم درآمد
   روزنامه کیهان | انتصاب منسوبین و نزدیکان 
حتى اگر از نظر قانون و شرع مشکل نداشته باشد بى شک 
هزینه و حوصلــه دولت و مردم را صرف پاســخگویى 
به بهانه گیرانى مى کند که چیــزى براى باختن ندارند. 
انتخاب سریع مدیران ارشد استان ها از بین افراد پاك، 
امین، ســفید و خدمتگزار و تمرکز بر ترمیم خرابى ها و 
تعمیر خرابکارى هاى لیبرال هاى بى خیال، خواســت 
قطعى مردمى است براى رضاى خدا و رهایى از چنگال 
فریبکاران، به دولت و مجلس فعلــى رأى داده اند و از 

دولتمردان انقالبى، اقدام انقالبى مى خواهند.

بازداشت دهیار
 و 4 عضو شورا 

   عصرایران | دادستان صومعه سرا در استان گیالن 
از بازداشــت یک دهیار و چهار عضو شــوراى یکى از 
روستاهاى این استان خبر داد و گفت: این افراد به اتهام 
تبانى در معامالت دولتى (پروژه آســفالت کوچه هاى 
روستایى)، مشــارکت در اختالس در اموال عمومى و 

اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات بازداشت شدند.

نجومى ها معرفى شوند
   ایســنا | نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى مجلس شــوراى اسالمى از وزیر نفت 
خواست که اعالم کند چه تعداد از افراد شاغل در وزارت 
نفت، بیش از 30 میلیون تومان به صورت ماهیانه دریافت 
مى کنند. عباس مقتدایى نماینده اصفهان به جواد اوجى 
وزیر نفت نوشــت: انتظار مى رود که با توجه به ساختار 
اتوماسیون در آن وزارتخانه در کمتر از 4 روز پاسخ مزبور 

در اختیار اینجانب قرار گیرد.

رتبه 70 کنکور، قربانى شد
   خبر فــورى | یک دختر اهوازى رتبه 70 کنکور، 
به دنبال تزریق دارو جهت عمل زیبایى توســط افراد 
غیرمتخصص، قربانى عمل زیبایى شد. این جوان 19 
ســاله اهوازى به دنبال تزریق دارو جهت عمل زیبایى 
توسط افراد غیرمتخصص در یکى از کلینیک هاى شهر 
اهواز دچار ایست قلبى تنفسى و مرگ مغزى شده است و 
هم اکنون در کما بسر مى برد. این دختر 19 ساله موفق 

به کسب رتبه 70 کنکور سراسرى شده بود.

قطعا به نامزدى 2024
 فکر مى کنم

   خبر فــورى | دونالد ترامــپ در مصاحبه با یک 
رســانه جمهورى خواه دربــاره احتمــال نامزدى خود 
در انتخابات ریاســت جمهــورى 2024 صحبت کرد. 
رئیس جمهور سابق آمریکا به فاکس نیوز گفت: رك و 
پوست کنده بگویم، من فکر مى کنم بسیارى از مردم، از 
این تصمیم (حضور در انتخابات) بسیار خوشحال خواهند 
شد و احتماال پس از (انتخابات) میان دوره اى (کنگره در 

سال 2022) این موضوع را اعالم خواهم کرد.

خبرخوان

فیلم سینمایى «منصور» به کارگردانى سیاوش سرمدى 
در حالى از امروز چهارشــنبه 19 آبان ماه در سینماهاى 
کشور اکران مى شود که ســکانس هاى مربوط به دیدار 
شهید ســتارى و مرحوم هاشمى رفســنجانى از فیلم 

سینمایى «منصور» حذف شده است.
«منصور» سال هاى پایانى جنگ را روایت مى کند، زمانى 
که ایران درگیر کمبود تسلیحات نظامى است. سرتیپ 
ســتارى، فرمانده نیروى هوایى ارتش در تالش براى 
مجهز کردن این نیرو، روى یک پروژه مهم کار مى کند، 
اما با تحریم ها و کارشــکنى هایى رو به رو است که باید 

خودش شخصاً آنها را حل و فصل کند.
هرچند پیش از این ســازندگان «منصور» اعالم کرده 
بودند که این فیلم ســینمایى 117 دقیقه اى بدون هیچ 
گونه حذف به نمایش در مى آید، اما شــنیده ها حاکى از 
آن است که 17 دقیقه از این اثر ســینمایى براى اکران 
عمومى حذف شده است. ســکانس هاى حذف شده از 
فیلم «منصور»، مربوط به دیدار شهید ستارى و مرحوم 
اکبر هاشــمى رفسنجانى اســت که گویا به درخواست 
خانواده هاشمى رفســنجانى این اتفاق افتاده است. این 
در حالى است که محسن هاشمى رفسنجانى مى گوید ما 
درخواست داشتیم فیلم اصالح شود نه این که سکانسى 

حذف شود.
فرزند آیت ا...هاشمى رفسنجانى مى گوید: چند ماه پیش 
بود که از من خواسته شد تا فیلم منصور را تماشا کرده و 
نظر خود را نســبت به این فیلم عنوان کنم، من نیز فیلم 
را تماشا کردم و نظراتى نسبت به سکانس هاى مختلف 

در آن داشتم.
وى ادامه داد: در این فیلم این طور نشان داده مى شد 

که شهید ستارى به شــدت در پى خودکفایى در نیرو 
هوایى بوده و دنبال تعمیر و نگهدارى و حتى ساخت 
هواپیما توسط کشــور خودمان بوده است. به همین 
منظور شــهید ستارى براى دســتیابى به هدف خود 
به مکان هــاى مختلفى مراجعه مى کنــد و یکى از 
مکان هایى که این شــهید براى درخواســت کمک 
و مســاعدت مراجعه مى کرده دفتر آیت ا... هاشمى 

رفسنجانى بوده است.
هاشمى با بیان این که این ســکانس به گونه اى نمایش 
داده مى شود که آیت ا... هاشمى به شهید ستارى اهمیتى 

نمى دهد، تصریح کرد: این مســئله صحت ندارد چرا که 
شهید ستارى با آیت ا... هاشمى ارتباط بسیار عمیقى داشته و 
به راحتى رفت و آمد داشتند و با یکدیگر مالقات مى کردند.

وى افزود: این سکانس طورى نمایش داده شده که شهید 
ستارى نزد آیت ا... هاشمى مى رود اما سر حاج آقا شلوغ 
بوده و شهید نمى تواند با ایشــان در دفترشان صحبتى 
داشته باشد و زمانى که آیت ا... هاشمى از دفتر کار خود 
خارج مى شــود در راه مجلس و در راه پله ها با ایشــان 

مالقات مى کند.
هاشمى اظهار کرد: به طور کلى این طور مى توان گفت که 

در این فیلم مى خواستند عدم حمایت از شهید به آیت ا... 
هاشمى نسبت داده مى شــد که این مسئله به هیچ وجه 
صحت نداشت. وى گفت: من به عوامل فیلم عنوان کردم 
که این صحنه اصالح شده و واقعیت در آن نمایش داده 
شود و قرار شد من دوباره نظر خود را نسبت به آن اعالم 
کنم اما در جریان اینکه چه اتفاقى براى فیلم افتاد، نیستم.

شهید منصور ســتارى در 15 دى سال 1373 در سانحه 
ســقوط هواپیما در نزدیکى فرودگاه بین المللى شهید 
بهشتى اصفهان به همراه افسران بلندپایه نیروى هوایى، 

به شهادت رسید.

حذف هاشمى رفسنجانى از «منصور»
محسن هاشمى: گفتیم فیلم اصالح شود نه این که سکانسى حذف شود

طى 2/5 سال گذشته 52 هزار میلیارد تومان اراضى ملى در 
حالى از تصرف زمین خواران خارج شــده که گفته مى شود 
سودجویان با شگردهایى همچون کاشت درخت، کشاورزى، 
سنگ چینى، دیوارکشى و جعل اسناد اقدام به تصرف زمین 

مى کنند.
این حجم از زمین خوارى در حالى اتفاق افتاده که درگیرى 
فرسایشى ماموران یگان حفاظت با زمین خواران مرتبا ادامه 
دارد. هر ماه معموال حدود 400 فقره زمین خوارى فقط در 
اراضى دولتى اتفاق مى افتد که در مقاطعى مثل عید نوروز یا 

تعطیالت مناسبتى به حدود 800 فقره نیز مى رسد.
چند روز قبل سردار محمدرضا مقیمى رییس پلیس امنیت 
اقتصادى ناجا از کشــف بیش از 248 هکتار زمین خوارى 
به ارزش بیش از 700میلیارد تومان طى مهرماه 1400 در 

کشور خبر داد. او اواخر شهریورماه هم به کشف یک فقره 
زمین خوارى به ارزش 167 میلیارد تومان اشاره کرد.

در تحقیقات و بررسى هاى میدانى و تطبیق اسناد مشخص 
شد افرادى با شیوه  و شگرد تسطیح، شخم زنى و کشاورزى، 
سنگ چینى، دیوارکشى و جعل اسناد به قصد اثبات مالکیت 
اقدام به تصرف غیرشرعى و غیرقانونى مقدار 18 هکتار از 

اراضى ملى و دولتى جهت تغیر کاربرى کرده اند.
آخرین آمار رفع تصــرف از اراضى دولتى حاکى در مهرماه 
1400 حاکى از آن است که استانهاى آذربایجان غربى با 
108 مورد، تهران با 72 مورد و خوزستان با 69 مورد در صدر 
موارد زمین خوارى قرار دارند؛ از نکات قابل توجه مى توان 
به تعرض به دو قطعه زمین در سیســتان و بلوچســتان با 
مســاحت 400 هزار متر و یک قطعه در شرق سمنان به 

مساحت 68 هزار متر مربع اشــاره کرد. ماه قبل از آن هم 
یک قطعه زمین به مســاحت 70 هزار متر مربع در سمنان 

رفع تصرف شده بود.

آمار روایت مى کند که حــاال دیگر عالوه بر مناطق خوش 
آب و هوا، کوه ها و جنگل ها، نقاط کویرى و سواحل هم از 

تیررس زمین خواران در امان نیست.

کشف 52 هزار میلیارد تومان زمین خوارى در ایران

هفتاد و پنجمین دوره رقابتهاى پــرورش اندام قهرمانى 
جهان 2021 به میزبانى شهر سانتاسوســاناى اسپانیا به 
پایان رسید و ملى پوشان کشــورمان موفق شدند باالتر از 
رقبا عنوان قهرمانى جهان را در مجموع تمامى رشته ها از 
آن خود کنند. در پایان این رقابتها تیم ملى ایران صاحب 
10 طال، 7 نقره و 5 برنز شد و باالتر از رقبا قرار گرفت تا بعد 
از یک سال وقفه و غیبت در رقابت هاى جهانى بار دیگر بر 
سکوى قهرمانى جهان تکیه بزند. آخرین قهرمانى ایران 
در جهان در سال 2019 و در فجیره امارات رقم خورده بود.

اما در حین برگزارى این مسابقات یکى از قهرمانان با این 
استدالل که حق او خورده شده است قصد ایجاد حاشیه و 
درگیرى با مسئوالن فدراسیون جهانى را داشت که همین 

امر تبعاتى را براى این عضو تیم ملى داشته است.
تبعات اعتراض این عضو تیم ملى در طول مسابقات، هنگام 
بازگشت ملى پوشان به فرودگاه مشخص مى شود و یکى 

از اعضاى تیــم با انتقاد از رفتار هم تیمــى اش با او درگیر 
مى شود و توسط یک جسم سخت به سر او آسیب جدى 

وارد مى کند.
خونریزى از ناحیه ســر براى این ملى پوش شرایط را حاد 
مى کند اما به دلیل حرکت به ســمت فرودگاه این فرد به 
بیمارستان منتقل نمى شود و پس از آنکه بامداد سه شنبه 
تیم ملى به ایران مى رســد او را بــا آمبوالنس به یکى از 
بیمارستان هاى تهران انتقال مى دهند تا تحت مداوا قرار 
گیرد. پیگیرى ها از بیمارستانى که این ملى پوش بسترى 
شده نشان مى دهد که شــرایط او به علت خونریزى زیاد 

وخیم است.
از سوى دیگر عنوان شده که دو عضو تیم ملى پرورش اندام 
به همراه سایر اعضا به ایران برنگشتند و در اسپانیا مانده اند. 
هنوز مشخص نیست این دو به چه منظورى به همراه تیم 

برنگشته اند اما گفته مى شود قصد پناهندگى دارند.

قهرمان جهان شدیم اما با حاشیه!
رئیس کل دادگسترى اســتان کهگیلویه و بویراحمد از 
کشف یک اختالس میلیاردى در یکى از شهرستانهاى 

این استان خبر داد.
حســن نگین تاجى گفت: تالش هاى دستگاه قضایى 
اســتان در باز پس گیرى اموال بیت المال از محکومین 
پرونده فساد اقتصادى یکى از شهرستان هاى استان به 

ثمر نشست.
وى در تشــریح برخى اقدامات مجرمانه محکومان این 
پرونده فســاد کالن اقتصادى خاطرنشان کرد: 6 نفر از 
محکومان این پرونده، ترکیبى از کارمند بانک تجارت و 
سایر افراد خارج از مجموعه بانکى بودند با تشکیل شبکه 
فساد، مبادرت به اختالس بیت المال و نیز تحصیل اموال 

از طریق نامشروع کردند.
نگین تاجى تصریح کرد: دستگاه قضایى استان پس از 
قطعیت حکم، نسبت به اجراى رأى صادره عمل نموده 

و با اهتمام ویژه نســبت به بخش مهمتــر راى مذکور، 
یعنى اســترداد اموال نامشــروع این محکومان اقدام و 
تمامى اموال را به نحو دقیق شناسایى، توقیف و مسترد 

نموده است.
وى ادامه داد: بخشى از اموال مسترد شده شامل دو باب 
ویال در شهرســتان فریدونکنار و یک باب آپارتمان در 
تهران و یک باب ساختمان مســکونى در شاهین شهر 
اصفهان و دو دستگاه خودروى مرسدس بنز و کیا اپتیما 
و همچنین وجوه نقد به میزان 30 میلیارد و 860 میلیون 

ریال مى باشد.
رئیس کل دادگسترى استان کهگیلویه و بویراحمد در 
خصوص ارقام مالى این پرونده که تاکنون شناسایى و 
مسترد شده است، نیز عنوان کرد: تاکنون میزان تقریبى 
450 میلیــارد ریال از این اموال شناســایى و مســترد

 شده اند.

اختالس میلیاردى در بانک کهگیلویه و بویراحمد

به نظر مى رسد که بررسى مصوبه آزادسازى واردات خودرو 
به مراحل پایانى خود نزدیک شده و به زودى واردات خودرو 
آزاد مى شود. این خبرى است که نائب رئیس کمیسیون 

صنعت مجلس اعالم کرده است.
سید جواد حسینى کیا گفته اصالحات کمیسیون صنعت 

در صحن علنى مجلس بررسى و پس از آن براى تایید به 
شوراى نگهبان مى رود. اما آیا شوراى نگهبان این بار با این 

مصوبه موافقت مى کند؟
آنگونه که احمد رسولى نژاد، نماینده دماوند گفته بود به نظر 
مى رسد که ایرادات شوراى نگهبان در مصوبه جدید رفع 
شده و مجلس توانسته نظر موافق اعضاى شوراى نگهبان 

را جلب کند.
از طرف دیگر، رسولى نژاد گفته بود کار بررسى این مصوبه 
در صحن علنى مجلس هم ساده است. چون این طرح ها 

در کمیسیون هاى تخصصى بررسى مى شود و زمانى که 
به صحن مى آید نمایندگان اصوال با آن موافقت مى کنند.

بر این اساس به نظر مى رسد آزادســازى واردات خودرو، 
مخالف دیگرى بر سر راه خود ندارد جز وزیر صمت و دولت. 
اما نماینده دماوند اعالم کرده بود که مخالفت وزیر صمت 
مهم نیست و دولت و نمایندگانش پیش از این نظرات خود 
را در جلسات متعدد اعالم کرده اند و حاال کار بررسى این 

مصوبه به نظر مجلس و شوراى نگهبان وابسته است.
بر این اساس به نظر مى رسد ظرف 10 روز آینده مصوبه 

واردات خودرو در صحن بررسى و براى بررسى نهایى به 
شوراى نگهبان برود. از طرف دیگر شوراى نگهبان بین 10 
تا 20 روز زمان دارد که درباره این مصوبه اظهارنظر کند. 
اگر آنگونه که نماینده مجلس گفته، نظر شوراى نگهبان 
درباره آزادسازى واردات خودرو مثبت باشد، نهایتا تا نیمه 

آذرماه واردات خودرو نهایى مى شود.
پیش از این رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود 
احتماال خودروهاى خارجى از بهمن و اسفند امسال وارد 

بازار شود. 

واردات خودرو از چه زمان 
آزاد مى شود؟

آرمان کیانى
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از مازوت استفاده نمى شود
محمدرضا نوحى سـخنگوى صنعت برق استان اظهار 
داشت : امسـال هیچ برنامه اى براى استفاده از سوخت 
مازوت در نیروگاه هاى اسـتان با وجود کمبود گاز وجود 
ندارد و مشـعل هاى مازوت سـوز نیروگاه  هاى استان، 
مانند سه سال گذشته زیر نظر دادستانى اصفهان پلمب 
هسـتند. وى افزود: کاهش دما در بیشتر روزهاى شش 
ماه دوم سال، مصرف گاز استان را افزایش مى دهد که 
محدودیت هایى براى توزیع گاز در صنایع و نیروگاه ها 

بوجود مى آید.

شناسایى هویت پیکر شهید
هویت پیکر شهید کاشانى پس از 33 سال شناسایى شد. 
جانشـین ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسـداران انقالب 
اسالمى کاشان گفت: شهید محمد بدیعى 27 فروردین 
1367 در تک دشمن در فاو در سن 17 سالگى به شهادت 
رسید. سرهنگ پاسدار حمیدرضا رضا زاده با بیان اینکه 
با شناسایى این شهید جاویداالثر به فراق 33 ساله مادر 
شهید پایان داده شد، افزود: این شهید واالمقام به عنوان 
شهید گمنام در سال 1395 در شهر زهکلوت شهرستان 
جازموریان استان کرمان به خاك سپرده و  هویت وى با 

آزمایش DNA شناسایى شد.

کاشت 10 هزار متر مربع
 گل فرش

مدیر منطقه 9 شـهردارى اصفهان از توسعه بوستان ها 
و اماکن ورزشـى در این منطقه خبر داد و گفت: در صدد 
هستیم در آبان ماه در منطقه 9 اقدام به کاشت حدود 10 
هزار مترمربع گل فرش کنیم که مراحل مزایده و خرید 
گل هاى فصلى انجام شـده است. سید سـلمان قاضى 
عسگر اظهار کرد: یکى از اهداف مهم شهردارى منطقه 
9 افزایش فضاهاى سبز و بوستان ها با محوریت ورزش 

همگانى است.

فعالیت سامانه اطالعات مکانى 
سـامانه اطالعات مکانى (GIS)، منطقه 5 اصفهان در 
محدوده جغرافیایى شـهردارى هاى مناطق 8 و 12 در 
حال انجام اسـت. به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه 
5 اصفهان، در این عملیات اطالعات مکانى و توصیفى 
شیر آالت، لوله ها، حوضچه ها ومنابع تولید آب وخطوط 
انتقال ذخیره، ایستگاه پمپاژ و سـایر عوارض مربوط به 
آب شـهري وسیسـتم هاي جمع آوري ودفع فاضالب 

جمع آورى مى شود.

لوله گذارى 672 متر شبکه آب 
عملیات لولـه گـذارى 672 متر شـبکه آب در منطقه 4 
اصفهان اجرائى شـد. به گزارش روابـط عمومى آبفاى 
منطقه 4 اصفهان، این لوله گذارى ها بـا لوله قطر 90 ، 
110 و 160 میلیمتر اجرا شد. با انجام این طرح طول کل 

شبکه آب منطقه به 851,672 کیلومتر رسید.

درخواست هاى کودکان را 
پیگیرى مى کنیم

شهردار اصفهان گفت: در شهر زندگى کودکان هم مانند 
والدین خود نسبت به مسائل شهر حساس هستند، تالش 
مى کنم درخواست هاى آنها را پیگیرى کنم. على قاسم 
زاده در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ”در شهر زندگى، 
کودکان هم مانند والدین خود نسـبت به مسـائل شهر 
حساس هسـتند. تالش مى کنم درخواست هاى آنها را 

پیگیرى و نتیجه را در همین صفحه اعالم کنم. "

دهاقان قطب گردشگرى 
سالمت مى شود

سید حسن حجازى رئیس دانشـگاه آزاد اسالمى واحد 
دهاقـان گفـت: شهرسـتان دهاقان بـه عنـوان قطب 
گردشـگرى سـالمت اسـتان انتخاب شده اسـت و در 
برنامه هـاى آتى خود، برپایى سـراى بوم گردى با تکیه 
بر فضاسازى قدیمى بناهاى شـهر دهاقان را در دستور 

کار  قرار داده ایم.

خبر

معاون امور معادن و صنایع معدنى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان گفت: معادن گچ در کالنشهر 
اصفهان باهدف کاهش انتشــار ریز گردها و گردوغبار از 

ابتداى سال 1400 تعطیل شدند و اجازه فعالیت ندارند.
محمد سرجوقیان افزود: بر اســاس طرح جامع مقابله با 
گردوغبار، همه معادن گچ موجود در شعاع 50 کیلومترى 
شهر اصفهان باید تعطیل شــوند. وى اضافه کرد: بیشتر 
کوره هاى گچ پزى اطراف اصفهان نیــز بدنبال تعطیلى 
معادن و نبود مواد اولیه درخواست تغییر کاربرى داده اند که 

این مساله در دستور کار استاندارى قرارگرفته است.
معاون امور معادن ســازمان صمت استان افزود: در قانون 

معادن، ذکرشــده که مرمت و بازســازى پــس از پایان 
بهره بردارى بر عهده اداره کل منابع طبیعى اســت، این 
موضوع که  بهره بردار در زمان بهره بردارى مرمت را انجام 

دهد نیز در دستور کار قرارگرفته است.
وى مجموع مجوزهاى معدن اســتان را یک هزار و 300 
فقره  اعالم کرد و افزود: از این تعــداد 843 معدن پروانه 
بهره بردارى، 150 معدن مجوز برداشــت شــن و ماسه و 
طرح هاى عمرانى و 300 معدن نیز پروانه اکتشاف و گواهى 
کشف دارند. ســرجوقیان گفت: 136 معدن در کالنشهر 
اصفهان درزمینه هاى مختلف وجود دارد که این خطه را به 

استانى غنى ازنظر مواد معدنى تبدیل کرده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان با اشاره 
به ساخت هزار و 390 مدرســه با 8 هزار و 200 کالس 
درس توسط خیرین مدرسه ساز استان، گفت: هم اکنون 
اصفهان نیاز فورى به 781 مدرسه با هزار و 500 کالس 

درس جدید دارد.
مجتبى مال احمدى با اشــاره به شــکل گیرى مجمع 
خیرین مدرسه ساز استان از ســال 78 تاکنون، تصریح 
کرد: ساخت هزار و 390 مدرسه با 8 هزار و 200 کالس 
درس حاصل تالش و مشارکت خیرین مدرسه ساز استان

 است. 
خیرین مدرسه ساز به طور متوسط در هر سال 60 پروژه 

یعنى در هر مــاه 30 کالس درس و هر روز یک کالس 
درس احداث کرده اند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان با اشاره 
به حضور هزار و 500 خیر مدرسه ساز در اصفهان، گفت: 
بالغ بر 200 نفر از خیرین مدرسه ساز استان بانوان خیر 

هستند.
مال احمدى با اشاره به اعالم حداقل چهار اولویت اولیه از 
سوى هر منطقه و ناحیه آموزش و پرورش استان، گفت: 
بر این اساس به 178 مدرسه با هزار و 500 کالس درس 
در استان نیاز فورى و ضرورى داریم که با همت خیرین 

در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نیاز فورى اصفهان به
 1500 کالس درس جدید

معادن گچ در کالنشهر اصفهان 
اجازه فعالیت ندارند

وقوع خشکسالى هاى اخیر منجر به خشکى 124  حلقه 
چاه در محدوده طرح آبرسانى اصفهان بزرگ شده است.

معاون بهره بردارى و توسعه آب آبفاى استان اصفهان 
محدوده طرح آبرسانى اصفهان بزرگ را شامل 57 شهر 
و 380 روستا دانست و گفت: میزان آبدهى 140 حلقه چاه 
دیگر نیز در این محدوده بیــن 30 تا 70 درصد کاهش 

یافته است.
ناصر اکبرى علت این کاهش را خشکى زاینده رود و افت 
ســطح آب هاى زیرزمینى عنوان کرد و گفت: در سال 
1399 حجم تولید آب از چاه هاى فلمن به میزان 700 لیتر 

در ثانیه بود که امسال به صفر رسید. 
وى مجموع آب تولیدى از منابع ســطحى و زیرزمینى 
در 98 شــهر و 949 روستاى اســتان اصفهان در سال 
گذشته را 14 هزار و 700 لیتر اعالم کرد و گفت به دلیل 
خشکســالى هاى پى در پى، این رقم در سال 1400 به 

حدود 13 هزار و 500 لیتر در ثانیه کاهش یافت.
معاون بهره بردارى و توسعه آب آبفاى استان اصفهان 
سهم چاه ها در تولید آب مورد نیاز در سال گذشته را 2500 
لیتر در ثانیه اعالم کرد و گفت: این میزان در سال جارى 

به کمتر از 2000 لیتر در ثانیه رسیده است. 

معاون بهره بردارى و توسعه آب آبفاى استان اصفهان اعالم کرد

124  حلقه چاه در اصفهان 
خشک شده است

معاون توسعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: با توجه به پشت سر گذاشتن سال 
آبى بســیار بدى در استان، سرچشــمه هاى آبى استان 
به شــدت آســیب دیده و حدود 90 درصد استان درگیر 
خشکسالى اســت. انتظار نمى رود که با یک یا دو بارش 
مشکالت آبى حل شود و این بارش ها تنها تنش شدید آبى 

یا بحران هاى آبى را اندکى سبک تر خواهد کرد.
نوید حاج بابایى اظهار کــرد: در آبان ماه وضعیت بارش 
مناطق داخلى به نسبت مناطق سرچشمه آبى زاینده رود و 

مناطق غربى به مراتب بهتر خواهد بود. 
معاون توسعه پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان با تاکید بر کاهش آلودگى هوا، تصریح کرد: 
قطعًا شرایط آلودگى در آبان نسبت به سال گذشته کمتر 
است و روزهاى آلوده و ناسالم براى گروه هاى حساس را 
کمتر شاهد خواهیم بود؛ همچنین استمرار آلودگى نیز به 

نسبت سال گذشته در آبان ماه کمتر خواهد بود.
وى با اشاره به پیش بینى ســه ماهه آینده، اظهار کرد: به 
ویژه در ســه ماهه پیش رو یعنى آذر، دى و بهمن انتظار 

مى رود در اکثر مناطق استان بارش در حد نرمال باشد و 
بارش هاى جنوب، غرب و سرچشمه هاى آبى استان بهبود 
پیدا خواهد کرد. بارش ها در برخى نقاط استان نرمال و در 
برخى مناطق مانند نیمه غربى استان تمایل به باالتر از حد 

نرمال نیز دیده مى شود.
وى گفت: در پنج روز آخر آبان ماه، از تاریخ 25 آبان مجدد 
سامانه بارشى براى استان فعال خواهد شد و انتظار مى رود 
بارش هاى خوبى در مناطق شــمالى، مرکزى و جنوبى 

استان اتفاق بیفتد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: خطوط لوله 
گاز در شهر دامنه این استان بر اثر فرونشست دچار تنش 

است که مرتب نشت یابى و کنترل مى شود. 
سید مصطفى علوى اظهار داشت: فرونشست زمین یک 
پدیده بسیار مخرب است که اگر در منطقه اى گسترش 
یابد خطرات بسیارى دارد و باعث تنش و پارگى خطوط 

لوله گاز مى شود.
وى با اشاره به اینکه بر اثر فرونشست زمین زیر لوله هاى 

گاز تخلیه شده و لوله به ســمت پایین کشیده مى شود، 
اضافه کرد: این شرایط ممکن است باعث پارگى خطوط 
گاز شــود و هم اکنون در تنها منطقه اى که خطوط گاز 
بر اثر فرونشست دچار تنش و مشکل شده، شهر دامنه 

در فریدن است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان افزود: تنش 
لوله هاى گاز در بســیارى از مناطق شهر دامنه به دلیل 
فرونشست زمین ابتدا با نشــت جزئى شروع شد، وقتى 

نشت یابى مى کردیم به تعداد مناطقى که نشتى داشت 
اضافه مى شد و این مسئله حساســیت ما را بیشتر کرد 
که با چند حفارى متوجه شــدیم لوله هــاى گاز بر اثر 
فرونشســت زمین تحت تنش قرار گرفته و شکســته 

شده است.
علوى ادامه داد: شکستگى لوله هاى گاز به گونه اى بود 
که نشت گاز در منطقه مشهود بود و اقدامات و اصالحات 

بسیار زیادى در خطوط گاز شد

استاندار اصفهان گفت: این استان آلوده ترین هوا را در کشور 
دارد و کاهش آن نیازمند برنامه ریزى، هماهنگى و همراهى 

تمامى بخش ها بویژه صنایع است.
رضا مرتضوى روز سه شنبه در کار گروه مقابله با آلودگى هوا 
در استاندارى اصفهان افزود: بازنگرى و اجراى مصوباتى 
که پیش تر در کاهــش آالینده ها موثر بــود، اثربخش و  

ضروریست. 
وى با بیان اینکه هواى پاك جزو حقوق عامه به شــمار 
مى رود خاطرنشان کرد: توجه و عمل به رعایت این حقوق 
الزم بوده و دســتگاه هاى مرتبط باید بدرستى به وظایف 

خود عمل کنند. 
استاندار اصفهان با اشاره به تاکید مسووالن کشورى مبنى 
بر توجه به صرفه جویى در مصرف گاز به دلیل سرماى هوا 
خاطرنشــان کرد: جا دارد که متولیان استانى نیز با اطالع 
رســانى جامع بر این موضوع تاکید کنند تــا به دنبال آن 

کاهش آلودگى هوا را نیز شاهد باشیم. 
مرتضــوى بــا تاکید بــر همراهــى همه جانبــه براى 
کاهش مصرف گاز و ادامه استفاده نشــدن از مازوت در 
نیروگاه ها تصریح کرد: این امر بــه مدیریت مصرف نیاز

 دارد. 

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان گفت: 
از ساعت 10 شــب به بعد اعمال شــدن یا نشدن قانون 
محدودیت تردد تأثیرى در ترافیک شهر ندارد، اما اجراى 
طرح زوج و فرد در حــوزه ترافیکى تأثیــر دارد و مطالبه 

مردم است.
 سرهنگ  محمدرضا محمدى اظهار کرد: طرح منع تردد 
شبانه در ستاد ملى کرونا مصوب و در استان ها نیز اجرا شد، 

در مورد کارآمد بودن این طرح در کنترل همه گیرى کرونا 
نیز باید مسئوالن بهداشــت و دانشگاه علوم پزشکى نظر 
دهند، اما در حوزه ترافیکــى در اصفهان، اصرارى به منع 

تردد شبانه نداریم.
وى بابیان اینکه از ســاعت 10 شــب تا 3 صبح مشکل 
ترافیکى در اصفهان نداریم و نیازى به اعمال محدودیت 
تردد براى این ســاعات نیســت، گفت: در حوزه سالمت 

حتماً ستاد مقابله با کرونا تشــخیص داده که این طرح در 
پیشگیرى از انتشــار ویروس مؤثر است و این موضوع در 

تخصص من نیست، اما در حوزه ترافیک تأثیرى ندارد.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان، افزود: از ساعت 10 
شب به بعد چه محدودیت تردد باشد و چه نباشد، تأثیرى در 
ترافیک شهر ندارد، اما اجراى طرح زوج و فرد واقعاً در حوزه 

ترافیکى تأثیر دارد و مطالبه مردم است.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان 
گفــت: 30 ســازمان و نهاد به صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم در تصادفات نقش دارند. در شش ماه اول 
امسال در 38 فقره از تصادفات استان به سازمان ها و 
ارگان هاى مختلف و خودروسازها، توسط کارشناسان 

سهم تقصیر داده شده است.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار کرد: 30 سازمان 
و نهاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ترافیک 
و تصادفات، نقش و مســئولیت دارند و باید دغدغه 

کاهش تصادفات را داشته باشند.

وى افزود: تعیین سهم تقصیر سازمان ها، شرکت ها، 
ادارات و کارخانه هاى ســازنده خــودرو با توجه به 
وضعیت تصادفات به ویژه در کالنشهر اصفهان در 
صورت نقش در وقوع تصادفــات رانندگى یکى از 

وظایف پلیس است. 
رئیس پلیس راهور اصفهان ادامه داد: در شش ماه اول 
امسال در 38 فقره از تصادفات استان (اعم از فوتى، 
جرحى یا خسارتى) به سازمان ها و ارگان هاى مختلف 
و خودروسازها توسط کارشناسان سهم تقصیر داده 

شده است.

معاون مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: امسال باغى را داشتیم که 25 
درصد و حتى باغى را داشتیم که زیر 3 درصد خسارت 
دیده است و اگر بخواهیم میانگین بگیریم حدود 15 
درصد از باغات اصفهان از آفت انار خسارت دیدند اما 
نمى توان گفت این میانگین در استان یکسان است. 
تقى شیخ على اظهار کرد: در روش مدیریت تلفیقى 
مبارزه با کــرم گلوگاه انار، براى مثــال جمع آورى 
انارهاى آلــوده 20 درصد، تاج تراش یا تراشــیدن 
داخل تاج انار 30 درصد و استفاده از برخى ترکیبات 

دورکننده مانند آنغوزه 10 درصد مؤثر اســت, خاك 
دهى و تغذیــه خاك نیز خســارت آفــت را پایین 

مى آورد.
شــیخ على با اشــاره به اینکه ما نبایــد اجازه تخم 
ریزى حشــره، داخل تاج هاى انار را بدهیم و باید از 
روش هاى بازدارنده براى عدم تخم ریزى این پروانه 
یا شبپره استفاده کنیم، بیان کرد: با کنارهم قرار دادن 
این روش ها مى بینیم باغى که سال گذشته حدود 
40 درصد خســارت داشته امســال حدود 4 درصد 

خسارت دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
از 53 مخاطره طبیعى، 43 حادثه در اصفهان سابقه 

وقوع داشته است.
منصور شیشــه فروش اظهار داشت: پیشامدهاى 
خشکسالى بسیار زیادى از قبیل آتش سوزى مراتع 
و جنگل ها، خشــکى تاالب و وقوع گرد و غبار را 
شاهد هستیم و استان اصفهان 20 سال است که با 

مخاطرات این پدیده درگیر است.
وى به تغییــر نوع بارش ها از برف به باران اشــاره 
کرد و افزود: استان اصفهان در سال آبى گذشته 40 

درصد کاهش بارندگى داشت و به دلیل خشکسالى 
100 هزار هکتار از اراضى کشاورزى استان کشت 

نشد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با 
بیان اینکــه از 53 مخاطره طبیعــى، 43 حادثه در 
استان اصفهان سابقه وقوع داشــته است، اضافه 
کرد: مدیریت بحران شــهرها بر عهده شهردار و 
در روستاها بر عهده دهیار است و در قانون تکالیف 
هر دســتگاهى در هر حوزه اى در مدیریت بحران 

مشخص شده است.

رئیــس اداره میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى اردستان گفت: اســکلت هاى کشف 
شده در معدن الپلنگ روستاى چاه ریسه اردستان 

مومیایى طبیعى شده است.
مهدى مشــهدى با بیان اینکه چنــدى پیش چند 
اسکلت در یکى از معادن اردستان کشف شد، اظهار 
کرد: با بررســى هایى که روى اسکلت هاى کشف 
شده در معدن الپلنگ روستاى چاه ریسه اردستان 
انجام شده متوجه شدیم که اسکلت هاى کشف شده 

توسط افرادى، مومیایى طبیعى شده است.
وى با بیان اینکه مکانى که این اجساد به دست آمده 
یک مکان تاریخى با قدمت زیاد است و کوره هاى 
ذوب فلز با قدمت زیاد در این منطقه به دست آمده 
بود، افزود: کارشناســان میــراث فرهنگى قدمت 
دست کن هاى طبیعى و اشکالى که در این معدن 
وجود داشت را حدود چندین میلیون سال تخمین 

مى زنند.
رئیــس اداره میــراث فرهنگى صنایع دســتى و 
گردشــگرى اردســتان گفت: در بازدید از محل 
پیدایش اجساد که در ارتفاع حدوداً 35 مترى تا قله 
کوه بود به کانال هاى دست کن و یا طبیعى برخورد 
کردیم که وجود اشکال هندسى بسیار زیبا از جنس 
نمک یا رســوب آهکى کربنات که در ســقف این 
کانال ها وجود داشــت مربوط به چند میلیون سال 
قبل بود که متأسفانه به دلیل کارکردن ماشین آالت 
و برداشت هایى که صورت گرفته تعدادى از کانال ها 

به طور کامل تخریب و از بین رفته است.
مشــهدى گفت: کوره هایى که در معدن کوه هاى 

الپلنگ اردســتان وجود دارد از هندسه مهندسى 
جالبى برخوردار است و برآورد مى شود که از زمان 
قبل از اسالم باشد که این موضوع مى تواند نشان 
از دوره جدیــدى در تاریخ و تمدن چندهزارســاله 

شهرستان اردستان داشته باشد.
وى افزود: معدن الپلنگ اردستان ابتدا طى هزاران 
سال قبل توســط ایرانیان از آن مواد معدنى روى 
و سرب اســتخراج مى شــد و در آن زمان معادن 
به صورت زیرزمینى بوده و کار اســتخراج توسط 
کارگران که اغلب از بومیان محلى از روســتاهاى 
چاه ریســه و باقرآباد و ... اســتفاده مى شــده به 
صورت دســتى و  کار انتقال آن از کــوه به پایین 
توسط چهارپایان و یا به صورت شوتینگ (با پایین 

انداختن) انجام مى شده است.
 

با یک یا دو بارش مشکالت آبى اصفهان حل نمى شود

تأثیرات فرونشست زمین در دامنه بر  خطوط لوله گاز

استاندار: اصفهان آلوده ترین هوا را در کشور دارد

طرح منع تردد شبانه تأثیرى در ترافیک اصفهان ندارد

سهم تقصیر سازمان ها در 38 فقره تصادف 
شش ماهه امسال

15 درصد از باغات اصفهان از آفت انار 
خسارت دیدند 

43 مخاطره طبیعى در اصفهان سابقه 
وقوع دارد

اسکلت هاى کشف شده در اردستان مومیایى 
طبیعى هستند
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اولین تیزر فیلم ســینمایى «اورکا» به کارگردانى ســحر مصیبى رونمایى شد 
که نشان مى دهد ترانه علیدوستى در نقش ورزشــکار شناگرى بازى کرده که 

رکوردزنى اش با حواشى مواجه شد.
در ابتداى این تیزر اشاره شده که فیلم سینمایى «اورکا» بر اساس داستانى واقعى 
ساخته شده اســت. از این اشــاره و توضیحاتى که در تیزر آمده، مى توان گفت 
که این فیلم به ماجراى رکوردزنى الهام الســادات اصغرى بانوى شناگر ایرانى 

مى پردازد که در اوایل دهه 90 اتفاق افتاد.
در آن زمان خوددارى وزارت ورزش و جوانان از ثبت رکورد این بانوى شناگر و 

اقدامات اعتراضى اصغرى، حواشى زیادى به راه انداخت.
طهورا ابوالقاسمى یکى از تهیه کنندگان فیلم ســینمایى «اورکا»، بعدها فیلم 
مســتندى به نام «شــناگر» درباره الهام اصغرى ســاخت. در تصاویرى که از 
رکوردزنى سوم او در سال 98 منتشر شده، ابوالقاسمى همراه با مهتاب کرامتى 

تهیه کننده مستند «شناگر» و دیگر تهیه کننده فیلم «اورکا» دیده مى شوند که 
به اصغرى تبریک مى گویند.

در تیزر این فیلم، بخشى از یک گزارش منتشرشده در یک روزنامه ورزشى که 
ماجراى رکوردزنى را زیر سوال برده، با همان تیتر دیده مى شود. بر اساس تیزر، 
به نظر مى رسد نام مرضیه اکبرآبادى معاون امور زنان وزارت ورزش و جوانان در 
این فیلم، به «نظرآبادى» تغییر کرده، اما کاراکتر الهام اصغرى با همان نام و نام 

خانوادگى اصلى خودش در فیلم حضور دارد.
در فیلم سینمایى «اورکا» ترانه علیدوستى در نقش الهام اصغرى جلوى دوربین 
رفته و مســعود کرامتى نقش پدر این کاراکتر را بازى مى کند. مهتاب کرامتى، 
مهتاب نصیرپور، محمد رشنو، حسن زارعى، ســپیده عالیى، آرمیک قریبیان، 
فاطمه نیشابورى، حمیده حمیدى، کاظم ابراهیم زاده، شکوفه موسوى و مبین 

رستگار دیگر بازیگران این فیلم اند.

تیزر فیلم سینمایى «اورکا» رونمایى شد

ترانه علیدوستى در نقش
 یک ورزشکار جنجالى

فقیهه سلطانى به سریال 
جادوگر پیوست

رونمایى از پوستر آخرین ماتریکس

سریال جادوگر به کارگردانى مسعود اطیابى یکى 
از سریال هاى در حال ساخت براى شبکه نمایش 
خانگى است که بازیگران سرشناس عرصه هنر در 

آن نقش آفرینى مى کنند.
جادوگر به کارگردانى سید مسعود اطیابى و تهیه 
کنندگى ایــرج محمدى، جدیدتریــن مجموعه 
نمایش خانگى است که در مرحله فیلمبردارى قرار 
دارد. این سریال طنز که پیش تر با نام «ناجورها» 
معرفى شده بود توســط مریم تاجیک به نگارش 
درآمده و بازیگران سرشناسى در آن به هنرمندى 
پرداخته اند. فقیهه ســلطانى یکــى از بازیگران 
سریال جادوگر است که تصاویرى از پشت صحنه 
این مجموعه را در صفحه شخصى خود به اشتراك 

گذاشت.
ســریال جادوگر در دو فصل 15 قســمتى و در 
مجموع 30 قسمت از اوایل تیرماه سال جارى وارد 

مراحل پیش تولید شده است.
 در ســریال جادوگر تاکنون اســامى بازیگرانى 
همچون جواد رضویان، احمــد مهران فر، فقیهه 
سلطانى ، گیتى قاســمى ، مریم مومن ، شهرزاد 
کمالزاده ، صحرا اسدالهى و پونه عاشورپور معرفى 

شده اند.

سریال «سرجوخه» به کارگردانى احمد معظمى 
و تهیه کنندگى ابو الفضل صفرى که این شب ها 
بخش هایى از داستان آن در کشور امارات در حال 
روایت است یکى از متنوع ترین سریال هاى چند 

سال اخیر تلویزیون به لحاظ تعدد لوکیشن است.
سریال «سرجوخه» که در 30 قسمت آماده پخش 
شده، جزو سریال هایى است که براى تولید آن به 
سه کشور امارات، ترکیه و گرجستان سفر شده تا 
بخش هایى از داســتان با حضور در این کشورها 

روایت شود.
همچنین تصویربردارى این سریال عالوه بر تهران 
در شهرهاى مختلف سه استان خراسان، کرمانشاه 
و کردستان نیز انجام شده است. در مجموع براى 
ســاخت این ســریال امنیتى – جاسوسى گروه 
تصویربردارى در 450 لوکیشن مختلف حاضر شده 

تا بخش هاى مختلف آن را جلوى دوربین ببرد.
در سریال ســرجوخه 25 بازیگر اصلى به ایفاى 
نقش پرداخته اند و در کنار آنها 350 بازیگر فرعى 
هم در این سریال بازى داشته اند. در کنار بازیگران 
اصلى و فرعى از وجود 14 هــزار هنرور هم براى 

ثبت سکانس هاى مختلف استفاده شده است. 
سریال «ســرجوخه» از محصوالت مرکز سیما 
فیلم است که تا االن 10 قســمت آن روى آنتن 

رفته است.

پوستر جدیدى از فیلم ماتریکس 4 منتشر شد.
کیانــو ریــوز در نقش نئو، کــرى ان مــاس در نقش 
ترینیتى، یحیى عبدل متیــن دوم در نقش مورفیوس، 
جســیکا هنویک در نقش باگز، جیدا پینکت اســمیت 
در نقش نیوبى، لمبرت ویلســون در نقش مروینجین، 
نیل پاتریــک هریس، جاناتان گــروف، پریانکا چوپرا، 
توبى آنوومیر، اراندیــرا ایبارا، انــدرو کالدول و مکس 
 The ریملت، از جمله بازیگرانى هســتند کــه در فیلم
Matrix Resurrections حضور دارند و به ایفاى نقش 

پرداخته اند. 
همچنین النا واچوفســکى وظیفه کارگردانى و نوشتن 
فیلمنامه قســمت جدید فیلم ماتریکــس را بر عهده 

داشته است.
این فیلم قرار است در تاریخ 1 دى 1400 اکران شود.

سیامک انصارى میزبان چهره هاى مطرح رئالیتى شوى «جوکر» خواهد بود.  
 رئالیتى شوى «جوکر» با انتخاب سیامک انصارى، بازیگر توانمند سینما و تلویزیون 

به عنوان   میزبان،  وارد مرحله تولید شد. 
در این رقابت جذاب و مفرح، هشــت بازیگر حوزه طنز و بداهه با هم 
رقابت خواهند کرد و میزبانى این مسابقه را سیامک انصارى،    بازیگر 
سریال هاى طنزى چون «قهوه تلخ»،  «در حاشیه»،  «دورهمى»، 

 «صفر بیست و یک» و… برعهده دارد. 
در این برنامه که با الگوبردارى از نمونه هاى موفق خارجى ساخته 
 شده است، بازیکن ها باید در یک اتاق در بسته براى  خنداندن 
   یکدیگر تالش کنند، اما چالش اصلى این جاست که خودشان 

نباید بخندند.  
این رئالیتى شــو،  جدیدترین اثر از استودیو برنامه سازى «قرن 
جدید» است که از طریق فیلیمو در دســترس مخاطبان قرار 

خواهد   گرفت. 
اسامى میهمانان جوکر به زودى اعالم خواهد شد. 

سیامک انصارى میزبان چه
 رئالیتى شوى «جوکر» با ا
به عنوان  میزبان،
در این رقابت
رقابت خوا
سریال ها
 «صفر بی
در این
 شده
   یکدی
نباید
این ر
جدید
خواهد
اسامى

سیامک انصارى 
میزبان یک میهمانى خاص شد

یوسف تیمورى 
و اجراى مسابقه 120 میلیونى!

مسابقه «همزاد من» با اتمام مرحله پیش تولید ظرف روزهاى آتى مقابل دوربین خواهد رفت.
 «همزاد من» عنوان مسابقه اى به نویســندگى و کارگردانى مسعود حقى و تهیه کنندگى 

محسن اسدالهى است که از اواسط تابستان امسال پس از اخذ مجوز از ساترا وارد 
مرحله پیش تولید شده و با اتمام ساخت دکور و انتخاب کامل عوامل بزودى وارد 

فاز تولید مى شود.
یوسف تیمورى بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون اجراى این مسابقه 

را بر عهده گرفته است. این اولین تجربه اجراى تیمورى پس از سال ها 
حضور در عرصه بازیگرى محسوب مى شود.

«همزاد من» بــا آیتم هاى مختلف و مفرح رقابتــى میان دو گروه 
چهره هاى مطرح هنرى، ورزشى و سیاسى به همراه یکى از دوستان 

یا اعضاى خانواده شان و برخى اینفلوئنسرها است.
هر دو گروه در نهایت براى جایــزه 120 میلیون تومانى با یکدیگر به 

رقابت مى پردازند.
فصل اول این مسابقه 25 قسمت دارد و پخش آن نیز به احتمال فراوان از 

اواخر آذر ماه از یکى از پلتفرم هاى داخلى آغاز خواهد شد. 

دى کاپریو باعث مرگ 909 نفر
 در یک روز شد!

سریال 
«سرجوخه» 

کجا ساخته شد؟

لئوناردو دى کاپریو نقش مردى را بازى مى کند که باعث مرگ 909 نفر در یک روز مى شود! 
لئوناردو دى کاپریو تا به حال در مسیر حرفه اى کارى خود نقش چهره هاى واقعى بسیارى را ایفا کرده؛ از فرنک 
ابگنیل خالفکار در «اگه مى تونى منو بگیر» گرفته تا جى ادگار هوور سیاستمدار در «جى ادگار» تا دالل فاسد 

جوردن بفلورد در «گرگ وال استریت».
حاال این بازیگر 46 ساله برنده جایزه اسکار مى خواهد یک نام شناخته شــده و البته بحث برانگیز دیگر را به آن 

لیست اضافه کند و آن فرد جیم جونز رهبر یک فرقه مذهبى افراطى در آمریکاست.
به عنوان رهبر گروهى که با نام «معبد مردم» شناخته مى شد، جونز مسئول یکى از بزرگ ترین رخدادهاى مرگ 
دست جمعى در تاریخ است. روز هجدهم نوامبر سال 1978 او یک خودکشى دسته جمعى را سازمان دهى کرد 

که منجر به مرگ 909 نفر در جونزتاون شد.
خیلى از پیروان جونز به خاطر جذبه و قابلیت ظاهرى اش براى شفابخشى و تقویت اعتقادات مردم او را دوست 

داشتند اما خیلى ها هم گفته بودند او پارانوید بود و پیروان خود را آزار مى داد.
داستان او الهام بخش تهیه کتاب ها، مستندها و پخش هاى ویژه تلویزیونى بسیارى شده است.

دلخورى ها به پایان مى رســد و با درخواســت وین دیزل از دواین جانسون براى 
بازگشت به مجموعه فیلم هاى «سریع و خشــمگین»  به نظر مى رسد مخاطبان 

شاهد فیلم پایانى با حضور تمام بازیگران اصلى باشند.
دیزل که قبًال چند بار به صورت عمومى با جانسون اختالف و درگیرى داشته، در 
اینستاگرام خود خواست یک بار دیگر جانسون را در نقش مامور لوکاس هابز در فیلم 
دهم ببیند که انتظار مى رود اولین قسمت از یک پایان 2 قسمتى براى این مجموعه 
باشد. وین دیزل به صورت عمومى از دواین جانسون ملقب به راك خواسته براى 

دهمین قسمت از «سریع و خشمگین» به این مجموعه بازگردد.
دیزل نوشت: برادر کوچکم دواین، زمانش فرا رسیده. دنیا منتظر قسمت آخر «سریع 
10» اســت. همانطور که مى دانى، بچه هاى من تو را عمو دواین صدا مى کنند و 

تعطیالتى نیست که تو تبریک نگویى؛ اما زمان فرا رسیده و میراث منتظر است.
وى اضافه کرد که سال ها پیش به پل واکر ستاره فقید این مجموعه قول داده بود 

فیلم ها را به بهترین شکل تمام مى کند و حاال قصد دارد به قول خود عمل کند.
دیزل نوشت: این را از روى عشق مى گویم اما تو باید بیایى. این مجموعه را رها نکن 
چون نقش مهمى براى بازى کردن دارى. هابز را کس دیگرى نمى تواند بازى کند. 

امیدوارم بلند شوى و سرنوشت خود را کامل کنى.
جانسون در فیلم «سریع و خشمگین 5» سال 2011 به مجموعه پیوست. شخصیت 
او در ابتدا رقیب شخصیت دومینیک تورتو با بازى دیزل و خانواده اش بود اما بعداً 

دوست آن ها شد.
جانسون پس از ایفاى نقش در سه فیلم دیگر این مجموعه به خاطر درگیرى هایى 
که با دیزل داشت از حضور در قســمت نهم امتناع کرد و به جاى آن فیلم 2019 
خودش با کمک جیسون استاتهام را با عنوان «ســریع و خشمگین: هابز و شاو» 

ساخت.
قسمت نهم «ســریع و خشــمگین» یکى از موفق ترین فیلم هاى باکس آفیس 
تابستانى بود و توانست 173 میلیون دالر در آمریکاى شمالى و 721 میلیون دالر 
در کشورهاى دیگر بفروشد. قسمت بعدى مجموعه روز هفتم آوریل 2023 اکران

 مى شود.

محمد مســلمى، با انتقاد از اوضاع فعلى برنامه ســازى براى کودك و نوجوان در 
تلویزیون، بازگشت هنرمندان و برنامه سازان باتجربه را راهى براى بهبود اوضاع 

توصیف کرد.
این بازیگر باســابقه حوزه کودك و نوجوان با انتقــاد از عملکرد تلویزیون و دیگر 
نهادهاى مربوط به برنامه ســازى براى کودك و نوجوان، عنوان کرد: شبکه یک 
بخش کودکش تعطیل شد و بعد بخش کودك به شبکه دو آمد و بعد رفت شبکه 

کودك. ولى متاسفانه خروجى قابل توجهى از این شبکه نداشتیم. االن برنامه اى 
را نداریم که بچه ها شناختى درباره آن داشته باشند. یعنى برندى ندارند و قهرمان 
تولید نشده است. باید تالش جدى در این زمینه صورت بگیرد و تحقق این امر جز 
با آوردن متخصصان این حوزه میسر نمى شود؛ نویسنده، شاعر، آهنگساز، بازیگر و 
کارگردان، که همه این ها یا از تلویزیون کنار گذاشته شده اند یا اصال بسترى وجود 

ندارد که بیایند کار کنند.
او یادآور شد: ســالیان پیش تمام بزرگانمان از کارهاى کودك کارشان را شروع 
کردند. آقاى اکبر عبدى، آقاى حمید جبلى، خانم مرضیه برومند، آقاى آتیال پسیانى 

و خیلى هاى دیگر. در دنیا هم همین طور است.  
این بازیگر ســپس گفت: مدیرانى که ســلیقه اى رفتار مى کنند، کسانى که دور 

انداخته اند را باید بیاورند. تیم روانشناس و تیم جامعه شناس باید بیاید. 
بازیگر برنامه کودك «فیتیله» تصریح کرد: چقدر تلویزیون براى هنرمندانش هزینه 
کرده است؟ میلیاردها هزینه کرده اما وقتى که از این آدم استفاده نمى کند این آدم 
مى رود در سینماى خانگى و جاهاى دیگر کار مى کند؛ این سرمایه تلویزیون است 

ولى متاسفانه در کارها نگاه کودکانه اى به کودك مى شود.
این هنرمند که ســریال «هشــتگ خالــه سوســکه» را براى شــبکه نمایش 
خانگــى کارگردانــى کــرده و در آن ایفاى نقــش نیز کرده اســت، بــا ابراز 
ناراحتى از شــرایط موجود در حــوزه کودك افــزود: االن چــه برنامه اى مثل 
«زى زى گولو»، «خونــه مادربزرگه» و «فیتیله» خلق شــده اســت؟ چراباید 

این اتفاق بیفتد؟ 

وین دیزل خطاب به راك: 

 به سریع و خشمگین برگرد
محمد مسلمى: 

آنها که دور انداخته اید را 
برگردانید!

فق

سر
از س
خانگ
آنن
جاد

ى 
 میلیونى!

زهاى آتى مقابل دوربین خواهد رفت.
گردانى مسعود حقى و تهیه کنندگى 

س از اخذ مجوز از ساترا وارد 
ب کامل عوامل بزودى وارد

 اجراى این مسابقه 
ى پس از سال ها 

 میان دو گروه 
کى از دوستان

ى با یکدیگر به 

به احتمال فراوان از
د. 
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محمد صلصالى بازیکن ســابق ذوب آهن یکى از نفراتى بود که در ابتداى فصل جارى با نظر 
مدیران باشگاه به عنوان مربى تیم و دستیار مهدى تارتار در این تیم مشغول به کار شد. صلصالى 
مدتى در تمرینات و مسابقات ذوب آهن حضور داشت اما حاال مدتى است که در تمرینات شرکت 

نمى کند.
در پى خبر جدایى صلصالى از  کادر فنى تیم فوتبال ذوب آهن، باب شایعه اختالف بین او و کادر 
فنى در محافل خبرى باز شــد و این مربى جوان حاال بعد از چندروز غیبت در تمرینات در یک 
استورى اینستاگرامى جدایى اش را اعالم کرده است. صلصالى با انتشار عکسى از خودش و قاسم 
حدادى فر در اینستاگرام نوشت: « یه وقت هایى باید رفت. اونم با پاى خودت. یه وقت هایى نباید 

باشى. با آرزوى بهترین ها براى سبزترین نگین شهرمان.»
صلصالى در گفت و گوى کوتاهى در این خصوص صحبت کرده و گفته است: «این مسئله یک 
موضوع درون خانوادگى بود. همیشه بر این باور بوده ام که در جایى قرار بگیرم که به حضور من 
نیاز باشد. شرایط به گونه اى بود که در نهایت تصمیم به جدایى از تیم گرفتم. این روزها وضعیت 
ذوب آهن بسیار خوب است و براى موفقیت تیم آرزوى بهترین ها را دارم. امیدوارم جایگاه تیم 

مانند گذشته نه چندان دور در خور شأن ذوب آهن باشد.»
در همین حال باشگاه ذوب آهن هم عدم توافق در قرارداد را دلیل اصلى جدایى محمد صلصالى 

از کادر فنى تیم فوتبال عنوان کرد.
روابط عمومى و اموربین الملل باشــگاه ذوب آهن اصفهان در متن اعالمیه خود آورده است: " 
متاسفانه شاهد ارائه سخنانى در مورد جدایى "صلصالى“ هستیم که به هیچ عنوان صحت ندارد. 
واقعیت جدایى او بسیار ساده و صریح است؛ با وجود تمایل بسیار باشگاه و سرمربى تیم فوتبال 
ذوب آهن به حضور و همکارى صلصالى، او به دلیل عدم توافق در قرارداد با باشگاه ذوب آهن 
اصفهان، تصمیم به جدایى از تیم فوتبال بزرگساالن گرفت ولى مثل همیشه عضوى از خانواده 

بزرگ ذوب آهن بوده و خواهد بود."

اختالف با کادر فنى یا عدم توافق با باشگاه؟

چرا صلصالى از 
ذوب آهن رفت

میزان مصدومیت دو بازیکن تیم فوتبال سپاهان اصفهان 
مشخص شد.

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در آخریــن بازى پیش از 
تعطیالت لیگ برتر به مصاف ذوب آهن رفت که در این 

بازى، دو بازیکن زردپوشان دچار مصدومیت شدند.
دانیال اسماعیلى فر مدافع سپاهان که به دلیل مصدومیت 
تعویض شد، دچار آسیب دیدگى از ناحیه مچ پا شده و فعال 
تحت نظر پزشکان تیم مشــغول فیزیوتراپى است. این 
بازیکن با نظر پزشکان مدتى را به صورت انفرادى تمرین 
خواهد کرد و پس از بررسى هاى نهایى و بیشتر مى تواند 

به تمرینات تیمى اضافه شود.
شــهریار مغانلو مهاجم ســپاهان نیز دیگر مصدوم این 

تیــم در جریان بازى با ذوب آهن محســوب مى شــود. 
مغانلو در دربى اصفهان دچار آســیب دیدگــى از ناحیه 
کشاله ران شد و تحت نظر کادر پزشکى مراحل درمانى 
را پشــت ســر مى گذارد. این بازیکن نیز بــا نظر کادر 
پزشــکى و بنابر احتیاط چنــد روز به صــورت انفرادى 
تمرین مى کند و ســپس بــه تمرینــات گروهى اضافه 

خواهد شد.
با این حال مصدومیت اسماعیلى فر و مغانلو شدت زیادى 
ندارد و پزشکان سپاهان در تالش هستند تا آن ها را براى 

بازى با تراکتور به آمادگى الزم برسانند.
دیدار دو تیم ســپاهان و تراکتور روز جمعــه 28 آبان در 

ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.

مهدى تارتــار مى گوید باتوجــه به اینکه اســکوچیچ 
پاســخگوى نتایج خواهد بود، بنابرایــن باید به تصمیم 

او احترام گذاشت. 
وى در واکنش به تغییرات زیــاد نیمکت هاى تیم ها در 
هفته هاى ابتدایى لیگ عنوان کرد: ما مربى ها بهترین 
فرد براى قربانى شدن هســتیم. اگر در فضاى مجازى 
فشار زیاد شود، یک مدیر بهترین تصمیمى که مى گیرد 
این است که مربى را تغییر بدهد و این انصاف نیست. اگر 
بخواهیم منصفانه نظر بدهیم این است که آیا همه شرایط 
براى مربــى مهیا بوده؟ آیا از همه نظــر امکانات فراهم 

بوده؟ شاید در بعضى تیم ها اینطور باشد.
او ادامه داد: چه یحیى گل محمدى، چه فیروز کریمى و 
چه عبداله ویسى که روند خوبى را در این هفته هاى اخیر 
طى میکرد. فوتبال ما فوتبال بى رحمى اســت و از همه 
مظلوم تر هم مربى هایى هســتند که کار مى کنند. من 
همیشــه به همکارانم مى گویم مهم نیست که چه قولى 
را براى پایان فصل به دیگران بدهیــم، مهم تر از همه 
این است که چقدر کار و تالش مى کنیم که به اهدافمان 
برسیم. با توجه به دســتمزدى که دریافت مى کنیم باید 
ببینیم که چگونــه زحمت مى کشــیم و بتوانیم راحت 

شبمان را به صبح برسانیم.
پیشکســوت فوتبال ایران در پایان درباره حواشى 
ایجاد شده در تیم ملى و عدم دعوت مهدى طارمى 
اظهار داشت: مى شد بهتر مدیریت کرد ولى در حال 
حاضر تصمیمى است که نفر اول کادرفنى تیم ملى 

کشورمان گرفته و همه باید به این تصمیم احترام بگذاریم 
چون در نهایت پاسخگو ســرمربى تیم است و باید همه 

احترام بگذاریم تا ببینیم نتایج چطور مى شود.

مربى سپاهان گفت: شکست براى همه تیم ها رخ مى دهد و تا همین هفته چهارم هم 
بعضى از نتایج تیم هاى مدعى غیر منتظره بود.

فرهاد بهادرانى درباره عملکرد سپاهان در هفته هاى ابتدایى اظهار کرد: روند خوبى را 
در این چهار هفته داشــتیم و تنها در نیمه دوم بازى با ذوب آهن به مشکل خوردیم. در 
بازى با هوادار، این تیم مقابل ما بسته بازى کرد تا گل نخورد و بعد از آن در ضد حمالت 
گلزنى کنند. بازى مقابل تیم هایى که فشرده بازى مى کنند، سختى هاى خاص خودش 
را دارد و نمى توانید بگویید تیم تان خوب بازى نکرد چون احتمال گلزنى مقابل فوتبال 

دفاعى کمتر مى شود.
او ادامه داد: باید در موقعیت هاى کمى که به دســت میاورید، بهترین استفاده را داشته 
باشید. در بازى با هوادار سه امتیاز را گرفتیم و در بازى ذوب آهن در نیمه اول خوب کار 
کردیم. ذوب آهن تغییرات زیادى نسبت به فصل گذشته داشته و دیدگاه شان هم عوض 
شده است. دیدگاه آقاى تارتار هم ابتدا گل نخوردن و بعد از آن حمله و ضد حمله است. 
به نظر من شکست براى همه تیم ها زیاد رخ مى دهد و تا همین هفته چهارم هم بعضى 

از نتایج تیم هاى مدعى غیر منتظره بود.  
مربى سپاهان با بیان این که همه تیم ها مى خواهند امتیاز بگیرند و با تمام وجود تالش 
کنند، گفت: با این حال خداراشکر سپاهان ثبات بیشترى نسبت به سال گذشته دارد و 
جایگزین خوبى براى بازیکنان خروجى جذب تیم شدند. توانستیم با همان کیفیت  سال 
گذشته بازیکن بگیریم  و هدف مان این اســت کارى که سال گذشته شروع کردیم را 

امسال با کیفیت بهترى ارائه دهیم. بعد از یک فصل و نیم، بچه ها آشنایى بیشترى نسبت 
به تفکرات آقاى نویدکیا پیدا کرده اند و چند بازیکن جدید دارند خودشان را با شرایط تیم 

وفق مى دهند. امیدواریم بتوانیم ابتدا بازى هاى خوبى انجام دهیم و در ادامه  نتیجه 
خوبى هم در پى خواهد داشت.

او درباره انتقادات به خط حمله و مهاجمان سپاهان گفت: این مساله حاد نیست 
چون در تمام دنیا ممکن است شرایط فصل گذشته را نداشته باشید. برخى 
تیم ها ممکن است در گلزنى موفق باشند اما فصل بعد توسط دیگر تیم ها 
آنالیز شوند و به دردسر بیفتند. سجاد شهباززاده در فصل گذشته آقاى گل 

شد و نگاه ها و انتظارات از او باال رفته است. مدافعان حریف هم نگاه  
بیشترى به او دارند و در یارگیرى روى او بیشتر تمرکز مى کنند. البته 

هنوز هم دیر نشده و فرصت دارد تا خودش را بیشتر نشان دهد.
بهادرانــى با بیان این که شــهریار مغانلو به تازگى جذب شــده و 

عملکردش طبیعى اســت، گفت: او مهاجم با کیفیتى است و روى 
هوا و زمین مهارت خوبى دارد اما شــاید هماهنگ نبودن اولیه باعث 
شده به مشکل بخورد. مطمئن باشید به راحتى مى تواند در بازى هاى 
آینده خودش را نشان دهد و گل هاى زیادى بزند. من قول مى دهم 
چنین اتفاقى رخ دهد چون بازیکنى که کیفیت داشته باشد، مطمئنا 

مى تواند مثمرثمر باشد.

مربى سپاهان:  

انتظارات از شهباززاده زیاد است
یىبیشترى نسبت 
شانرا با شرایط تیم 

در ادامه  نتیجه  و

د نیست 
 برخى 
یم ها 
 گل

ه 

ى
عث
ى

آخرین وضعیت 2 مصدوم سپاهان  پس از دربى

ما مربى ها بهترین فرد براى قربانى شدن هستیم
تارتار: باید به تصمیم اسکوچیچ احترام بگذاریم

صدرنشینى ناباورانه در جدول بهترین گلرهاى ایران! باالخره پس از کش و قوس هاى فراوان، رضا دهقانى وینگر جوان پرسپولیس توانست تأیید 
فسخ قرارداد خودش با این تیم را بگیرد.

رضا دهقانى که تابستان امسال از نساجى به پرسپولیس پیوست، یکشنبه شب در آخرین 
ساعات فصل نقل و انتقال قرارداد خود را با این باشگاه در سامانه سازمان لیگ فسخ کرد.

البته اقدام این بازیکن تا عصر دوشنبه مورد تایید سازمان لیگ قرار نگرفته بود اما پس از 
بررسى مستندات، فسخ قراردادش تایید و نام این بازیکن هم بین نفراتى که قرارداد خود را 
فسخ کرده اند درج شد تا دهقانى براى انتقال به باشگاه دیگر مشکلى نداشته باشد. دهقانى در 
زمان حضورش در پرسپولیس فقط یک بار به عنوان بازیکن تعویضى و در دیدار با آلومینیوم 

اراك به زمین رفت.
اما شاید نکته جالب که ندانید پیشنهاد جالب تیم رقیب بوده باشد. شنیدیم فرهاد مجیدى که 
عالقه زیادى به سبک بازى رضا دهقانى دارد و در نقل و انتقاالت تابستانى هم خواهان این 

بازیکن شده بود با او تماس گرفت و پیشنهاد داد پیراهن آبى استقالل را بپوشد.
اما رضا دهقانى ضمن تشکر از سرمربى استقالل عذرخواهى کرد و تصمیم گرفت به جاى 
پوشیدن پیراهن آبى و قرار گرفتن روبروى هواداران پرسپولیس به تراکتور تبریز برود که 

حساسیت کمترى دارد.
همچنین این وینگر جوان رابطه بسیار مطلوب و 
دوستانه اى با یحیى گل محمدى دارد و برهمین 
اساس با مشورت سرمربى پرسپولیس چنین 

تصمیمى گرفت.

تماس شبانه فرهاد مجیدى
 با بازیکن پرسپولیس! 

حساسیت کمترى دارد.
همچنین این وینگر جوان رابطه بسیار مطلوب و 
دوستانه اى با یحیى گل محمدى دارد و برهمین 
اساس با مشورت سرمربى پرسپولیس چنین 

تصمیمى گرفت.

وینگر سپاهان در مورد تعطیالت لیگ و 
بازى بعدى سپاهان صحبت کرد.

محمدرضا خلعتبرى در مــورد تعطیلى 

لیگ توضیح داد: بــراى تیم ملى آرزوى 
موفقیت دارم و باید از این فرصت ایجاد 
شده استفاده کنیم تا اگر نقاط ضعفى وجود 

دارد برطرف کنیم و با شرایط بهترى به 
مسابقات برگردیم.

خلعتبرى در مورد تقابــل با تراکتور هم 
خاطرنشان کرد: تراکتور تیم خوب و پر 
هوادارى است. فعًال فرصت داریم تا روى 
این بازى کار کنیــم و به امید خدا در این 
بازى مى رویم تا ســه امتیاز را بگیریم و 
بازى با ذوب آهن و اتفاقات آن را فراموش 
کنیم و شکســتى که خوردیم را جبران 
کنیم. خوشــبختانه در هفتــه اى که ما 
شکست خوردیم سایر تیم هاى مدعى هم 
نتوانستند نتایج خوبى بگیرند و اختالفى 

به آن صورت ایجاد نشد.

خلعتبرى: 

 باخت مقابل ذوب آهن را جبران مى کنیم

درخشش ستاره ایرانى نظر مســئوالن سیاسى پرتغال را هم جلب کرده 
است.

مهدى طارمى یک سوپر استار در تیم پورتو پرتغال بوده است، به شکلى 
که حاال حتى مقامات بلندپایه سیاسى این کشور هم طرفدار او هستند. 

 «مرتضى دامن پاك جامى» سفیر ایران در پرتغال در این باره نکته بسیار 
جالبى را بازگو مى کند. او مى گوید: «من یک مثال براى شــما بزنم که 

متوجه دیپلماسى ورزشــى ایران در پرتغال شوید و اهمیت موضوع را 
درك کنید. اخیرا در دیدار وزیر خارجه پرتغال و آقاى دکتر عبداللهیان 

وزیر خارجه ایران در نیویورك بحث فوتبالى آغاز شد. وزیر خارجه 
پرتغال در جلسه گفتند: «بنده طرفدار تیم پورتو هستم. مهدى 

طارمى شما چه بازیکن خوبى است. من بازى اش را دوست دارم و 
طرفدار این بازیکن هستم.» وقتى ایشان چنین جمله اى مى گوید، شما 

به خوبى از اهمیت دیپلماسى ورزشى مطلع مى شوید.»

کوچیچ
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لى 

گذاریم 
ید همه 

ن فرد براى قربانى شدن هستیم
میم اسکوچیچ احترام بگذاریم

حسین پورحمیدى با ثبت سومین کلین شیت، به صدر جدول 
برترین گلرهاى لیگ بیست و یکم صعود کرد.

هفته چهارم لیــگ برتر ایران با توقف و شکســت مدعیان 
قهرمانى به پایان رسید. در این بین استقالل اولین گل فصل 
را دریافت کرد و پرسپولیس از اولین کلین شیت فصل ناکام 
ماند تا جایگاه نخست برترین گلرهاى فصل بر اساس کلین 

شیت، به یک چهره جدید برسد: حسین پورحمیدى.
پورحمیدى که در هفته اول غایب بود و عرفان اسفندیارى 
به جاى او بازى کرد، در سه بازى بعدى توانسته دروازه اش را 
بسته نگه دارد. او شش سیو را به ثبت رسانده و با کلین شیت 
بیشتر نسبت به خاطر همین سیو بیشــتر، جایگاه بهترى 
نسبت به گلر تیم استقالل، سیدحسین حسینى دارد. البته 
نباید فراموش کرد که یکى از کلین شیتهاى سیدحسین، به 

10 دقیقه دیدار با ذوب آهن مربوط مى شود.
کریستوفر نت دیگر دروازه بانى است که سه کلین شیت ثبت 
کرده اما او در طول چهار بازى، تنها 3 سیو انجام داده که حتى 

از بوژیدار رادوشویچ با یک بازى هم کمتر است.
پدیده این فصل دروازه بانى لیگ برتر، فرهاد کرمانشــاهى 
است که در سه بازى دو کلین شیت ثبت کرده و اگر در مقابل 
تراکتور هم مى توانست دروازه اش را بسته نگه دارد، رکوردى 

جالب را از خود به جاى مى گذاشت.
علیرضا حقیقى و ایمان صادقى همچنان بیشترین تعداد مهار 
را دارند و با 12 سیو از این نظر چهره شاخص هستند. صادقى 
80 درصد شوتهاى به سمت دروازه اش را مهار کرده و علیرضا 

حقیقى 70/58 درصد. 

رین ولبه رج ور ب ى ی ر بــل با تراکتور هم 
کتور تیم خوب و پر 
فرصت داریم تا روى

 و به امید خدا در این 
ـه امتیاز را بگیریم و 
فاقات آن را فراموش 
ه خوردیم را جبران 
 در هفتــه اى که ما 
رتیم هاىمدعى هم 
ى بگیرند و اختالفى 

شد.

ال را هم جلب کرده 

وده است، به شکلى 
طرفدار او هستند. 

ر اینباره نکته بسیار 
راى شــما بزنم که 
 اهمیت موضوع را

کتر عبداللهیان 
 وزیر خارجه 
ستم. مهدى 

وست دارم و 
ه اى مى گوید، شما 

«.

حسین پورحمیدى با ثبت سو
برترین گلرهاى لیگ بیست
هفته چهارم لیــگ برتر ایر
قهرمانى به پایان رسید. در ای
را دریافت کرد و پرسپولیس
ماند تا جایگاه نخست برترین
شیت، به یک چهره جدید بر
پورحمیدى که در هفته اول
ب به جاى او بازى کرد، در سه
بسته نگه دارد. او شش سیو
بیشتر نسبت به خاطر همی
نسبت به گلر تیم استقالل
نباید فراموش کرد که یکى
با ذوب آهن 10 دقیقه دیدار
کریستوفر نت دیگر دروازه با
کرده اما او در طول چهار بازى
رادوشویچ بایک با بوژیدار از
پدیده این فصل دروازه بانى
است که در سه بازى دو کلین
تراکتور هم مى توانست دروا
جالب را از خود به جاى مى گ
علیرضا حقیقىو ایمانصادق
2را دارند و با 12 سیو از این نظ
80 درصد شوتهاى بهسمت

8حقیقى 70/58 درصد.

وزیر خارجه پرتغال: طرفدار مهدى طارمى هستم!
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره 2027027433 تاریخ 1400/8/1 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این 
هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007120 مورخ 1400/06/21 حسن اسماعیلى نصر ابادى 
فرزند رضاقلى بشماره شناسنامه 3870 صادره از اصفهان بشماره ملى 5649283362 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 275 فرعى از اصلى 15201 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190/36 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2- راى شماره 140060302027007117 مورخ 1400/06/21 محمد اسماعیلى نصر ابادى فرزند 
رضاقلى بشماره شناسنامه 368 صادره از اصفهان بشماره ملى 5649951659 در سه دانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 275 فرعى از اصلى 15201 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 190/36 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/19- م الف: 1211802- رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى صادقى وصفى/8/114
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008663 مورخ 1400/06/28 هیات دو خانم فاطمه شفیعى قلعه 
سلیمى به شناسنامه و کدملى 4610251647 صادره شهرکرد فرزند ابوالقاسم بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 185 مترمربع از پالك شماره 7685 فرعى از 14874 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق قباله عادى مع الواسطه 

از مالکیت حسن دهقانى مطلق
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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/19 - م الف: 1211794 - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/116
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 ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027008144 مــورخ 1400/07/25 اصغــر عبدالهــى 
ســروى فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه 2 صــادره از اردکان بشــماره ملــى 
4449835980 در ششــدانگ یکبــاب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعــه زمین پالك 
2 فرعى از اصلــى 15203 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان به مســاحت 140/10 مترمربع. 
خریدارى طى ســند رســمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1400/08/19- م الــف: 1212023 رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان 

مهدى صادقى وصفى/8/130
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 ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007706 مورخ 1400/07/12 اصغر زمانى فرزند محمد على 
بشماره شناسنامه 11031 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283814080 در دو دانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 7034 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

355/17 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شماره 140060302027007732 مورخ 1400/07/12 بتول عابدى خوراسگانى فرزند 
على بشماره شناسنامه 151 صادره از اصفهان به شماره ملى 1291449701 در یکدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7034 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
355/17 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/19- م الف: 1211935- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

مهدى صادقى وصفى/8/132
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 ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007924 مورخ 1400/07/20 زهره حیدرپور دهاقانى فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 368 صادره از دهاقان بشماره ملى 5129669762 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 8 فرعى از اصلــى 15200 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مســاحت 106/94 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/19- م الف: 1211877 رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان مهدى صادقى وصفى/8/124
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 ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

1- راى شماره 140060302027008143 مورخ 1400/07/25 احسان بدیعیان گورتى فرزند على 
بشماره شناسنامه 415 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291532048 در ششدانگ یکباب قطعه 
زمین و با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 175/95 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/04 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/19- م الف: 1211983 رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان مهدى صادقى وصفى/8/128
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026008635 مورخ 1400/06/27 هیات دو خانم فاطمه سلیمانى 
خاتون آبادى به شناسنامه شماره 76 کد ملى 1291608540 صادره اصفهان فرزند اکبر بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع از پالك شماره 15180 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالک رسمى خانم خدیجه شفیعى علویجه 
سهم االرث پدرى از مرحوم حسن شفیعى علویجه به موجب گواهى حصر وراثت شماره 920 مورخ 
89/3/8 شوراى حل اختالف اصفهان نسبت به 15 سهم مشاع و ابتیاعى به موجب سند 138700 
مورخ 95/10/20 دفتر 98 اصفهان نسبت به 75 سهم مشاع موضوع سند با شماره دفتر الکترونیکى 
139520302026009759 همچنین به موجب سند 67177 مورخ 70/1/19 دفتر خانه 9 اصفهان 
مقدار 90 سهم مشاع از 180 ســهم پالك فوق به نام خدیجه شفیعى علویجه سابقه ثبت داشته 
بموجب صفحه 40 دفتر 82 امالك وکالتنامه 140653 مورخ 96/6/1 دفتر 98 اصفهان تمامت 
180 سهم مذکور از طرف خانم شفیعى به خانم فاطمه سلیمانى خاتون آبادى و محمدرضا سلمانى 
خاتون آبادى واگذار شده و آقاى سلمانى به موجب مشروحه 1400/5/12 و قولنامه ضمیمه آن و 
تفویض وکالت 154359 مورخ 1400/6/8 دفتر 98 اصفهان تمامت مالکیت خود را به همسرش 

خانم فاطمه سلیمانى خاتون آبادى واگذار نموده 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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/19 - م الف: 1211970 - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/140
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان 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. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شماره 7605- 1400/06/21 هیات چهارم خانم اکرم رضایى به شناسنامه شماره 
12 کدملى 1290346682 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
170,07 مترمربع از پالك 28 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت عبداله امینیى طبق سند انتقالى 36324 مورخ 1347/08/20 دفترخانه 86 اصفهان و 
مورد ثبت صفحات 268 الى 271 دفتر 54 امالك. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/04 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/08/19- م الف: 1212038- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب 

اصفهان - شهریارى-8/142
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008507 مورخ 1400/06/23 هیات یک خانم خدیجه جهانگیرى 
به شناســنامه شــماره 1241 کدملى 6219343956 صادره فریدن فرزند محمدتقى بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 163,52 مترمربع از پالك شماره 481 فرعى از 99 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

میباشد
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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/19 - م الف: 1212061 - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى- 8/144
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008828 مورخ 1400/06/29 هیات دو آقاى امیرمحمد رفیعائى به 
شناسنامه شماره 57057 کدملى 1280998318 صادره اصفهان فرزند محمود بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 52,19 مترمربع از پالك شــماره 109 فرعى از 14915 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان از مالکیت رسمى آقاى عباسعلى 
مهاجرانى موضوع سند تقسیم 1701 مورخ 41/12/26 دفتر 86 اصفهان بوده که مع الواسطه برابر 

قباله عادى واگذار گردید 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/19 - م الف: 1212011 - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/146
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008317 مورخ 1400/06/20 هیات یک آقاى عباس کمالى اندانى 
به شناسنامه شماره 3195 کد ملى 1140555537 صادره خمینى شهر فرزند رمضانعلى به صورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 253 متر مربع از پالك 309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت رسمى خانم شیرین محقق مطلق موضوع سند 
انتقال 113683 مورخ 93/03/22 دفترخانه 9 اصفهان ذیل ص 307 جلد 53 شاهین شهر که برابر 

قباله عادى و وکالتنامه مع الواسطه به متقاضى واگذار گردید.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ نوبت اول:1400/08/04 و تاریخ نوبت دوم: 1400/08/19/ م الف 1211950/ موسوى- 

رییس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان- 8/150
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر 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 در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3351 مورخ 1400/07/10 آقاى مهدى حبیب الهى نجف آبادى فرزند اسماعیل  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 189/06 مترمربع قسمتى  از پالك شماره 540  اصلى واقع در 
قطعه7 نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق سند رسمى شماره 
7574 - 92/02/18 و 17132 - 28-94/06 دفترخانه 275 نجف آباد  مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/04 - 1219210/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف 

آفرین میر عباسى /8/387
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر 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 در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3480 مورخ 1400/07/17آقاى حســنعلى کافى موســوى  نجــف آبادى فرزند 
غالمحسین  چهار دانگ مشاع و خانم زهره خاکى نجف آبادى فرزند مرتضى دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143/62 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1291/2 اصلى واقع 
در قطعه10 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى طبق ســند رسمى 
شماره 27330 - 99/04/23 دفترخانه 275 نجف آباد مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/08/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/04 - - 1219303 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر 

عباسى /8/389
فقدان سند مالکیت

شــماره: 140085602030012084 - سکینه کبیرى قلعه شــاهى  فرزند محمد حسین طبق 
درخواست وارده به شماره 1400217020300020954 مورخ 1400/07/27 و باستناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ  
پالك ثبتى 391/6418 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 179 دفتر  170  فالورجان 
امالك ذیل ثبت 17577 بنام سکینه کبیرى قلعه شاهى  فرزند محمد حسین ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 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 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/08/19، 1219178/م الف- حجت اله کاظم زاده 
اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف ندا غیور نجف آبادى /8/391

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008002816 - تاریخ ارســال نامه: 1400/08/17 - نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 10541 سهم مشاع از 180000 سهم ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 12 
فرعى از 181- اصلى که در دفتر 383 صفحه 145 بنام مجید ملکیان ثبت و ســند صادر گردیده 
که بموجب اسناد رهنى شــماره 17772- 85/9/13 و 41690- 89/12/26 دفتر 145 شهرضا 
اصل و مازاد اول آن بازداشت میباشــد اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
140021702008012499 - 1400/8/15 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 24975- 1400/8/14 به گواهى دفترخانه شماره 5 - شهرضا رسیده است مدعى 
است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده 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 مسترد 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: 1220119- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /8/399
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 140085602008002815 - تاریخ ارســال نامه: 1400/08/17 - نظر به اینکه 
سند مالکیت تمامت 10541 سهم مشاع از 180000 سهم ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 12 
فرعى از 181- اصلى که در دفتر 383 صفحه 145 بنام مجید ملکیان ثبت و ســند صادر گردیده 
که بموجب اسناد رهنى شــماره 17772- 85/9/13 و 41690- 89/12/26 دفتر 145 شهرضا 
اصل و مازاد اول آن بازداشت میباشــد اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره وارده: 
140021702008012499 - 1400/8/15 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود 
آن ذیل شماره: 24975- 1400/8/14 به گواهى دفترخانه شماره 5 - شهرضا رسیده است مدعى 
است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده 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 مسترد 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: 1220122- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /8/400
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008938 مورخ 1400/06/30 هیات چهار خانم اقدس گرگریان به 
شناسنامه شماره 1130 کدملى 1971154385 صادره از مسجد سلیمان فرزند نعمت اله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127,74 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمى محمد صدرى از سند 

2338- 24/08/29 دفترخانه 67 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/19 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/04 - م الف: 1219876 - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/401
تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یک باب گاراژ  پالك  شماره 931/41 واقع در قطعه 7 نجف آباد  بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام محمد رضا مختارى  فرزند غالمعلى در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزشنبه مورخ 1400/09/13 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30)روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/08/19 
-   1220241/ م الف - سرپرست ثبت اسناد و امالك نجف آباد - حجت اله کاظم زاده /8/405
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026009636 مورخ 1400/07/11 هیات یک خانم صغرا زارعى شمس 
آبادى به شناسنامه شــماره 30 کدملى 1291270965 صادره اصفهان فرزند غالمعلى بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243,14 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قباله عادى مع الواسطه از مالکیت اشرف مسعود موضوع 

سند انتقال 2338-24/8/29 دفترخانه 67 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/19 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/04 - م الف: 1219969 - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/406
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان 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. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 9284- 1400/08/03 هیات ســوم آقاى محمدرضا اعتصامى رنانى به 
شناســنامه شــماره 1270629662 کدملى 1270629662 صادره اصفهان فرزند احمدرضا در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 321,82 مترمربع از پالك شماره 3787 فرعى از 18 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمدعلى اعتصامى طبق 

تقسیم نامه شماره 67671 مورخ 1361/04/23 دفتر خانه 77 اصفهان 
ردیف 2ـ راى شماره 9378- 1400/05/08 هیات سوم آقاى اکبر عبداللهى رنانى به شناسنامه 
شماره 170 کدملى 1290161887 صادره اصفهان فرزند صادق در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مســاحت 160,27 مترمربع از پالك 434 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضى مورد ثبت صفحات 101 و 104 و 107 و 110و 352 

دفتر 558 و 38 امالك
ردیف 3ـ راى شماره 9377- 1400/08/05 هیات ســوم آقاى عبدالرسول عبداللهى رنانى به 
شناسنامه شماره 74 کدملى 1290200823 صادره اصفهان فرزند صادق در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 119,26 مترمربع از پالك شماره 434 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیــت متقاضى مورد ثبت صفحه 113 دفتر 558 

امالك و از مالکیت اکبر عبداللهى رنانى مورد ثبت 352 دفتر 38 امالك
ردیف 4ـ راى شماره 9226- 1400/07/29 هیات آقاى حبیب اله صادقیان رنانى به شناسنامه 
شماره 716 کدملى 1290666466 صادره اصفهان فرزند خداداد در نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151,56 مترمربع از پالك شماره 679 فرعى از 18 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکیت عباس صادقیان 

رنانى ورثه حسین صادقیان رنانى در صفحه 110 دفتر 43 امالك 
ردیف 5- راى شماره 9227- 1400/07/29 هیات سوم خانم طیبه جوان بخت وازیچه به شناسنامه 
شماره 194 کدملى 1290202028 صادره اصفهان فرزند صادق ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 255,17 مترمربع از پالك شماره 679 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضى طبق ســند انتقالى 26982 مورخ 1357/08/17 و 
مع الواسطه از مالکیت عباس صادقیان رنانى ورثه حســین صادقیان رنانى در صفحه 110 دفتر 

43 امالك  
ردیف 6- راى شــماره 9225- 1400/07/29 هیات سوم الهه کبیرى رنانى به شناسنامه شماره 
4335 کدملى 1293169757 صادره اصفهان فرزند رضا در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 151,56 مترمربع از پالك شــماره 679 فرعى از 18 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکیت عباس صادقیان رنانى 

ورثه حسین صادقیان رنانى در صفحه 110 دفتر 43 امالك 
ردیف 7- راى شماره 9311- 1400/08/04 هیات ســوم آقاى صفر صباغ رنانى به شناسنامه 
شماره 195 کدملى 1290303789 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 164,67 مترمربع از پالك شماره 195 فرعى از 19 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکیت حسین صباغ رنانى مورد ثبت صفحه 235 

دفتر 81 امالك 
ردیف 8- راى شــماره 8271- 1400/07/07 هیات دوم آقاى محمدکریم على جانى رنانى به 
شناسنامه شماره 185 کدملى 1290319685 صادره اصفهان فرزند على محمد در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 93,95 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3274 فرعى از 18 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا کالهدوزى از سند شماره 5906 

مورخ 1338/5/31 دفترخانه شماره 68 اصفهان 
ردیف 9- راى شــماره 9310- 1400/08/04 هیات ســوم آقاى محمدامین عسگرى رنانى به 
شناسنامه شــماره 1270560451 کدملى 1270560451 صادره اصفهان فرزند محمدتقى در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33,10 مترمربع از پالك شماره 995 فرعى از 17 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکیت على کروندى رنانى طبق 

سند انتقالى 7729 مورخ 1322/07/25 دفتر 46  اصفهان
ردیف 10- راى شماره 9237- 1400/08/01 هیات ســوم خانم فاطمه میرآبادى به شناسنامه 
شماره 287 کدملى 1290406693 صادره فرزند سیدمهدى در /ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
236,94 مترمربع پالك شماره 30 فرعى از 17 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از محسن ســهرابى فرزند احمد و سید ناصر موسوى ثبت در صفحه 225 و 

221 دفتر 204 تأئید
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/19 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/04- م الف: 

1219970- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /8/403
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1- راى شماره 140060302026006615 مورخ 1400/05/19 هیات دو مالکیت خانم معصومه 
صابرى به شناسنامه شماره 1468 کدملى 1286919754 صادره اصفهان فرزند حیدر على بصورت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89,71 مترمربع پالك شماره 4 فرعى از 15178 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد 
2- راى شــماره 140060302026006613 مورخ 1400/05/19 هیــات دو آقاى محمد جواد 
دانشوریان دهاقانى یه شناسنامه شماره 46 کدملى 5129618327 صادره دهاقان فرزند على مراد 
بصورت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89,71 مترمربع پالك شماره 4 
فرعى از 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد 
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 اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/19 - م الف: 1211947 - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى-8/148



سالمتسالمت 07074175 سال هجدهمچهارشنبه  19 آبان  ماه   1400

تحدید حدود اختصاصى
شــماره: 26004232 تاریــخ: 1400/8/17- نظــر بــه اینکه بــه موجب راى شــماره 
14006030202604232 مورخه 1400/3/22 هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ششدانگ یکباب خانه تحت پالك شماره 15182/16208 
مفروز و مجزى شــده از اصلى مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقاى/ خانم 
حسین شهریارزاده فرزند محمد مستقر گردید و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود مى باشد. 
لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق  الذکر و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخه 1400/9/16 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید و در 
غیر این صورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1220021- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك منطقه شمال اصفهان - موسوى 8/408

آگهى تغییرات
شــرکت آرا صنعت آوید ســهامى خاص به شــماره ثبت 62773 و شناسه ملى 
14008491933 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/07/27 مریم 
عطریان آقائى بشماره ملى1286764661 بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
- متینه عطریان افیانى بشماره ملى1271793814 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
- امیرعطریان بشماره ملى1287201024 بسمت عضو هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1218100)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى منحله مسکن مهر کارمندى فریدونشهر بشماره ثبت 232 و شناسه ملى 10260056826 به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1400/07/04 
به استناد نامه شماره1437 مورخ1400/0726 نمایندگى تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان فریدونشهر : محمدرضا یوسفى نرگسى بشماره ملى 1379869323 
رئیس هیئت تصفیه - عبدالرضا اصالنى بشماره ملى 1129569330 نائب رئیس هیئت تصفیه - مهدى صابرى بشماره ملى 1159397864 منشى و مدیر هیئت تصفیه 
براى مدت 2 سال تاتاریخ1402/07/01 منصوب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق مالى و تعهد آور و قراردادها با امضاى مهدى صابرى (مدیر تصفیه) و محمدرضا یوسفى 
نرگسى (رئیس هئیت تصفیه) و در غیاب رئیس با امضاى عبدالرضا اصالنى (نایب رئیس هئیت تصفیه) و مهر هیئت معتبر است. اوراق و نامه هاى عادى با امضاى مهدى 
صابرى (مدیر تصفیه) و مهر هیئت معتبر است . نشانى محل تصفیه : فریدونشهر-دفتر مسکن مهر کارمندى شهرستان فریدونشهر و کدپستى 8591849837 تعیین 

گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدون شهر (1218103)

آگهى تغییرات
شــرکت آرا صنعت آوید سهامى خاص به شــماره ثبت 62773 و شناسه ملى 
14008491933 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/07/27 امیرعطریان بشماره ملى 1287201024 و متینه 
عطریان افیانى بشماره ملى 1271793814 و مریم عطریان آقائى بشماره ملى 
1286764661 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1218099)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى منحله مسکن مهر کارمندى فریدونشــهر بشماره ثبت 232 و 
شناسه ملى 10260056826 به استناد نامه شماره1437 مورخ1400/0726 
نمایندگى تعــاون کار و رفاه اجتماعى شهرســتان فریدونشــهر : محمدرضا 
یوسفى نرگسى بشــماره ملى 1379869323 و عبدالرضا اصالنى بشماره ملى 
1129569330 و مهدى صابرى بشماره ملى 1159397864 بعنوان اعضاى 
هیئت تصفیه براى مدت 2 سال تاتاریخ1402/07/01 منصوب شدند اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فریدون شهر (1218102)

آگهى تغییرات
شرکت توســعه صنعت آروین فراز سهامى خاص به شــماره ثبت 36035 و شناسه ملى 
10861793340 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/04/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : صورت هاى مالى شرکت مشــتمل بر ترازنامه و صورت هاى 
سود وزیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت براى دوره سال مالى منتهى به تاریخ 
1399/12/30 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. حمید باقرى به شماره ملى 5189365581 
به سمت بازرس اصلى، محمد صفرى قریق به شماره ملى 0084076887 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1220416)

مراقب لوپوس باشیدورزش مى تواند کمردرد را تسکین دهد

بهترین روش براى بستن فاصله 
بین دندان ها 

 شروع ناگهانى جوش، زخم، مشکالت رنگدانه اى یا حتى خارش و حساسیت 
مى تواند نشــان دهنده یک وضعیت خود ایمنى، یک آلرژى، ویروس یا حتى 
بیمارى قلبى باشد . اگر حساسیتى که خواهیم گفت را در یک ناحیه از پوست 
خود احساس کردید، زمان آن است که حتماً وضعیت خونى تان را بررسى کنید.

اگر متوجه یک سرخى روى گونه ها و پل بینى خود شدید، احتماًال مشکلى وجود 
دارد که به آن سرخى پروانه اى مى گویند؛ در آن قسمت هایى از پوست به رنگ 
صورتى، قرمز یا بنفش در مى آیند و شــاید کمى ورم کنند. البته این وضعیت 
ممکن است بعد از چند روز یا چند هفته خود به خود برطرف شود اما مى تواند 

عالمت مشکالت زمینه اى مثل لوپوس باشد.
50 درصد بیماران مبتال به لوپوس هم ممکن اســت با این مشکل مواجه شد 
باشند. لوپوس یک بیمارى خود ایمنى است که روى پوست افراد اثر مى گذارد. 
حتى ممکن است کلیه ها، مغز، قلب و ریه و مفصل ها را هم درگیر کند. دیگر 
عالئم لوپوس شامل خستگى، ریزش مو، حساســیت به نور، خشکى چشم، 

توهمات ذهنى و درد مفصل است.
حساسیت یا سرخى پروانه اى اغلب با رزاسه اشتباه گرفته مى شود. حساسیت و 
قرمزى پروانه اى معموًال عالئم بیمارى رزاسه را دارد؛ رزاسه یک نوع عفونت 
باکتریایى است که به آن ســلولیت و یا بیمارى الیم هم گفته مى شود. حتى 
ممکن است پروانه اى را با آفتاب ســوختگى هم اشتباه بگیرند بنابراین بسیار 
مهم است که پزشک وضعیت را بررســى کند و آن را معاینه کرده تا ببیند که 

لوپوس است یا خیر.
از آنجا که ممکن اســت این وضعیت را با دیگر مشــکالت اشتباه بگیرید، به 
همین دلیل پزشک آزمایش خون را تجویز مى کند تا علت ریشه اى را پیدا کند. 
همچنین ممکن است به دنبال پادتن هاى آنتى فسفولیپید باشد و تعداد آن ها را 

بشمارد تا متوجه شود که آیا به لوپوس مبتال هستید یا خیر .
به طور کلى تشخیص لوپوس کار سختى است، زیرا وضعیتى است که شبیه 

بیمارى هاى دیگر بروز مى کند، عالئم آن تغییر مى کنند. 

وجود فاصله میان دندان به ویژه دندان هاى قدامى یا جلو زیبایى چهره و لبخند 
را تحت تاثیر منفى قرار مى دهد. علت جلوه  بد لب و دهان در هنگام وجود فاصله 

میان دندان به بزرگ جلوه نمایى فک اختصاص دارد. 
فاصله میان دندان ها سبب به دام افتادن مواد غذایى بین دندان با بوى بد دهان 
و دندان بروز پیدا مى کند و به مرور زمان سبب پوسیدگى مى گردد. عالوه بر 
این، تجمع مواد غذایى و باکترى هاى دهان در دراز مدت زمینه بروز مشکالت 

لثه اى را مهیا مى سازد. 
فاصله میان دندان نا مرتبى و بهم ریختگى دندان را به ارمغان مى آورد. البته 
وجود فاصله  کافى براى کشیدن نخ دندان جزو نیاز هاى ضرورى افراد است. این 
اندازه فاصله مى بایست به گونه اى ظریف و باریک باشد که تنها نخ دندان قابل 

ورود به میان دندان ها باشد. 
این در حالى است که بســتن فاصله میان دندان در کنار بهبود عملکرد دندان 
در حین صحبت کردن و غذا خوردن، منجر بــه ارتقاى اعتماد به نفس در فرد 
مى گردد. ارتودنسى مناســب ترین روش براى از بین فاصله ى موجود میان 
دندان ها به شــمار مى رود. این روش در مواقعى که فاصله ى میان دندان ها 
بسیار زیاد باشد و دندان ها به صورت نا متقارن روئیده باشند، در خصوص اصالح 

فاصله و قرینه سازى دندان مورد استفاده قرار مى گیرد. 
لمینت و کامپوزیت در مواقعى کاربرد دارند که مشــکالتى نظیر فاصله، تغییر 
در ساختار، شــکل و فرم دندان، تغییر رنگ وجود داشته باشد. به عبارتى دیگر

 ایده آل ترین روش براى اصالح ساختارى، رنگى و بستن فاصله میان دندان 
ها لمینت و کامپوزیت است. 

در برخى موارد علت شکل گیرى فاصله میان دندان ها به عدم وجود یک دندان 
اختصاص دارد. در این گونه موارد دندان پزشک به وسیله ى کاشت ایمپلنت، 
نوعى جایگزینى را در ریشه هاى دندان شکل مى دهد و فاصله ى موجود میان 

دندان ها را مسدود مى سازد. 
در اکثر مواقع زمانى که مشــکل فاصله تنها بین دو دندان وجود داشته باشد و 
میزان فواصل حداقل 2 میلى متر باشد، پر کردن دندان به صورت ترمیمى کار 

ساز است. 
ماندگار ترین و ساده ترین روش براى بســتن فاصله ى دندان، روکش است. 
در روش روکش، دندان پزشک با اندازه گیرى سایز دندان، در راستاى ساخت 
روکش اقدام مى کند و فاصله میان دندان را مسدود مى سازد. این روش که با 
عنوان بالدینگ دندان نیز شناخته مى شود به وسیله ى ماده اى از جنس صمغ 

صورت مى گیرد.

برخالف این تصور که فعالیت بدنى مى تواند موجب تشــدید 
کمردرد شــود، ورزش و فعالیت بدنى معموال به تســکین 

کمردرد کمک مى کند.
پس از ماه ها خانه نشینى، بســیارى از ما متوجه شده ایم که 
دچار کمردردى هستیم که قبًال دچار آن نبودیم. دالیل زیادى 
براى این مسئله مى تواند وجود داشته باشد؛ از جمله افزایش 
استرس در جریان دنیاگیرى، تحرك کمتر و گذراندن زمان 

بیشتر در یک موقعیت.
ممکن اســت فکر کنید که در صورت داشــتن کمردرد باید 
استراحت کنید؛ اما فعالیت مى تواند به تسکین درد کمک کند و 
از شما در برابر کمردردهاى آینده محافظت کند. علت آن است 
که ستون فقرات ما براى حرکت کردن، خم شدن و بلند کردن 
طراحى شده است و این فعالیت ها باعث مى شود استخوان ها 

و بافت هاى نرم ما قوى و انعطاف پذیر بماند.
تحرك و ورزش منظم به بهبود و بازیابى قدرت، استقامت و 
انعطاف پذیرى کمک مى کند و بــه ما کمک کند زودتر دوره 
کمردرد حاد را پشت ســر بگذاریم؛ به همین دلیل است که 

فعالیت بدنى به طور گسترده به عنوان یکى از راه هاى مدیریت 
درد کمر توصیه مى شود.

ورزش و فعالیت بدنى به طور گســترده براى افراد دچار درد 
توصیه مى شود؛ اما پژوهشگران هنوز در حال بررسى چگونگى 
و چرایى تأثیر آن هســتند و مى خواهند تعیین کنند چه مقدار 

ورزش براى تسکین درد بهتر است.
دیدگاه ســنتى در مورد اینکه ورزش چگونه به تسکین درد 
کمک مى کنــد، روى تأثیر ورزش بر ســاختارهاى پیرامون 
ستون فقرات تمرکز دارد. مثًال گفته مى شود ورزش از طریق 
افزایش قدرت عضالت در ســتون فقرات و شکم به کاهش 

درد کمک مى کند.
این ایده ها تا حدودى به وسیله   پژوهش ها حمایت مى شوند؛ 
اما به طور کامل توضیح نمى دهند که چــرا ورزش مى تواند 
کمردرد را تسکین بدهد. شواهد رو به افزایشى وجود دارد که 
نشان مى دهد ورزش به تغییر مفیدى در برخى عملکردهاى 

سیستم عصبى منجر مى شود.
ورزش بــا کاهش حساســیت مــا در برابــر محرك هاى 

آسیب رسان، مستقیما بر نحوه ى تجربه درد اثر مى گذارد. در 
پژوهشى روى بزرگساالن بدون درد، دوره اى از ورزش هاى 
هوازى شــدید (مانند دوچرخه ســوارى یا دویدن براى 15 
دقیقه) توانست این اثرات تسکین درد را تقریبا 30 دقیقه پس 

از ورزش ایجاد کند.
جســتجو براى کشــف مکانیســم دقیقى که موجب اثرات 
تسکین دهندگى ورزش مى شود، همچنان ادامه دارد؛ اما خبر 
خوب این است که ورزش کردن حتى زمانى که درد وجود دارد، 

به فعال  شدن این اثرات تسکین دهنده درد کمک مى کند.
خوشــبختانه براى تســکین کمردرد به ورزش ویژه اى نیاز 
نیســت. ترکیبى از فعالیت هاى بدنى (جمــع حرکت هایى 
که روزانه انجام مى دهیم) و ورزش (صــرف  نظر از نوع آن) 

مى تواند مفید باشد.
البته این بدان معنا نیســت که براى درمان کمردرد باید فورا 
اقدام به دویدن یا وزنه بردارى کنید. الزم است که فعالیت را 
با توانایى هاى کنونى خود تنظیم کنید و شدت آن را به تدریج 

افزایش بدهید تا از آسیب پیشگیرى کنید.

مهم تر اینکه فعالیت هایــى انجام بدهید کــه از آن ها لذت 
مى برید و با احتمال بیشترى به آن ها پایبند خواهید ماند. این 
کار بهتر به کاهش درد کمک مى کند و مى تواند از عود کردن 

کمردرد پیشگیرى کند.
همچنین راه هاى ساده زیادى وجود دارد که مى توانید مقدار 
فعالیت روزانه خود را بیشتر کنید؛ مثًال چند ساعت یک بار از 
پله ها باال و پایین بروید. سعى کنید زمانى که در یک موقعیت 
بدنى مى گذارید، کاهش بدهید یا حتى از میز ایستاده استفاده 

کنید.
کمردرد به ندرت بر اثر مشــکل جدى ایجاد مى شود. معموال 
این ناراحتى نتیجه اى از پیچ خوردگى یا کشیدگى هاى ساده 
اســت که ظرف چند هفته برطرف مى شــود. فعال بودن و 
ورزش کردن بهترین کارهایى اســت که مى توان انجام داد 
و نســبت  به تزریق دارو یا جراحى در اولویت قرار دارد. حتى 
اگر کمردرد شما مداوم باشد و چند ماه یا بیشتر طول بکشد، 
افزایش فعالیت بدنى و ورزش یکى از بهترین راه هاى مدیریت 

آن است.

به گفته محققان افراد مسنى که چند بار در هفته ماهى مى خورند، مغزشان عملکرد بهترى 
دارد.

تحقیقات جدید نشان مى دهد که ماهى، حتى در مقادیر متوسط به جلوگیرى از بیمارى عروقى 
که ممکن است در نهایت منجر به زوال عقل شود، کمک مى کند.

«آلین توماس»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بوردو فرانسه، مى گوید: «مطالعات قبلى 
ارتباط محافظتى با خوردن ماهى در برابر زوال شناختى و خطر زوال عقل در سنین باالتر را 

نشان مى دهد.»
توماس گفت: «تحقیقات جدید نشان داد که در میان بزرگســاالن سالم 65 ساله یا باالتر، 
مصرف دو وعده یا بیشتر ماهى در هفته ممکن است از مغز در برابر ضایعات عروقى محافظت 

کند.» با این حال نتایج نشــان داد این اثر حفاظتى فقط در میان سالمندان کمتر از 75 سال 
دیده شد.

تحقیقات نشــان داد بیمارى عروقى که مى تواند بر جریان خون به مغز تأثیر بگذارد در میان 
افرادى که چهار بار در هفته ماهى مى خوردند تنها 18 درصد بود و در سالمندان زیر 75 سال 
که سه بار در هفته ماهى مصرف مى کردند، 23 درصد بود. در مقابل، تقریبًا یک سوم افرادى 

که ماهى نمى خوردند، داراى نشانگرهاى کلیدى براى بیمارى عروقى بودند. 
به گفته محققان، مغز براى رشد و سالم ماندن در طول زندگى به چربى هاى اُمگا 3 موجود در 
ماهى آزاد و ساردین نیاز دارد. اُمگا 3 به همان اندازه که براى سالمت قلب مهم است، براى 

سالمت مغز و افزایش سالمت عروق در مغز نیز مهم است.

مصرف ماهى در رژیم غذایى چه فوایدى دارد؟

طبق دســتورالعملهاي جدید مسؤوالن بهداشــت و سالمت آمریکا، 
بزرگساالن باالي 60سال نباید از آسپرین براي پیشگیري از بیماریهاي 
قلبی و سکته اســتفاده کنند. خطرات سالمت مرتبط با مصرف روزانه 
آسپرین بسیار بیشتر از آن اســت که بتوان مصرف آن را همچنان به 

بیماران توصیه کرد.
جدیترین آسیب احتمالی خونریزي در معده، رودهها و مغز است. این 
درحالی است که با افزایش ســن، احتمال خونریزي افزایش مییابد و 
میتواند تهدیدکننده حیات فرد باشد. استفاده از آسپرین میتواند مزایاي 
کمی براي افراد در این محدوده سنی داشته باشد، فقط براي آنهایی که 

در معرض خطر خونریزي نیستند.
توجه داشته باشید این دستورالعملها براي کسانی که قبال حمله قلبی یا 
سکته را تجربه کردهاند و همچنین افرادي که مصرف دوز پایین آسپرین 
را از قبل شــروع کردهاند، صدق نمیکند. اگر در حال حاضر آسپرین 
مصرف میکنید اما نگران افزایش خطر خونریزي داخلی هستید، باید با 
پزشک خود مشورت کنید. به طور خالصه، کسانی که سن آنها باالي 
60سال است و براي پیشگیري از بیماریهاي قلبی - عروقی تصمیم به 
شروع مصرف آسپرین دارند، باید دســت نگه دارند و قبل از این کار با 

پزشک مشورت کنند.

آنچه پیش از شروع مصرف 
آسپرین باید بدانید

یکى از وظائف کلیه هــا، خارج کــردن اوره و مواد معدنى 
اضافى از خون است؛ بدن انسان معموًال این مواد را از طریق 
ادرار دفع مى کند، در برخى موارد تجمع بیش از حد امالح 
در کلیه ها مى تواند منجر به تشــکیل سنگ هایى به شکل 

کریستال شود.
ســنگ کلیه مى تواند در هر دو کلیه تشــکیل شــود؛ این 
ســنگ ها از آنجا به مجارى ادرارى که کلیه ها را به مثانه 

وصل مى کنند، منتقل مى شوند.
معموًال ســنگ هاى کوچکتــر کلیه بدون بــروز عالئم و 
مشکالت خاصى دفع مى شوند اما ســنگ هاى بزرگتر در 
مجارى ادرارى النه مى کنند و منجر به درد مى شوند؛ اگر 
این سنگ ها دفع نشوند، مى توانند عوارضى چون عفونت یا 

آسیب هاى کلیوى را به دنبال داشته باشند.
دو عامل اصلى در سرعت خروج سنگ هاى کلیه 

تأثیرگذار است؛ اندازه و مکان سنگ.
عمومًا ســنگ هاى کوچکتر، سریعتر و با درد 

کمترى دفع مى شــوند؛ 80 درصد سنگ هایى 
که کوچکتر از 4 میلى متر هستند، به صورت خودکار و 

ظرف مدت یک ماه از بدن خارج مى شوند. حدود 60 درصد 
سنگ هاى بین 4 و 6 میلى مترى نیز در 45 روز دفع مى شوند. 
سنگ هاى بزرگتر از 6 میلى متر نیز ممکن است در طول یک 

سال از بدن خارج شوند اما بهتر است که با مراجعه به پزشک، 
به دنبال خارج سازى آن از طریق جراحى باشید.

محل قرارگیرى سنگ کلیه در این که آیا بدن مى تواند سنگ 
را به صورت خودکار دفع کند، مؤثر است؛ برخى سنگ ها در 

خود کلیه قرار دارند در حالى که برخى دیگر ممکن است در 
مجارى شکل بگیرند.

بهترین کار براى سرعت بخشیدن به روند دفع سنگ کلیه،  
نوشیدن آب زیاد است؛ مایعات زیاد، ادرار را افزایش مى دهد 
که به حرکت سنگ در مسیر خروجى کمک مى کند همچنین 
افراد مى توانند با کاهش مصرف مواد پروتئینى، کلســیم و 
نمک و افزایش مصرف مرکبات از تشکیل سنگ هاى جدید 

و بزرگتر شدن سنگ هاى موجود جلوگیرى کنند.
مرکبات به علت دارا بودن سیترات،  مى توانند از شکل گیرى 
سنگ هاى کلیه جلوگیرى کنند عالوه بر این، متخصصان 
تغذیه و پزشکان نیز مى توانند براى برطرف کردن مشکل 

سنگ کلیه، رژیم هاى ویژه اى را به شما پیشنهاد دهند.
درد نشانگر این اســت که یک فرد باید به پزشک مراجعه 
کند؛ درد مشخص مى کند که آیا براى دفع سنگ کلیه، 
مراقبات بیشتر پزشکى نیاز هست یا خیر؛ اگر عوارضى 
چون درد شدید و مداوم پشــت و پهلوها، ادرار همراه با 
بوى بد، احساس ســوزش حین ادرار، خون در ادرار، تب 
و لرز و اســتفراغ را تجربه مى کنید، حتماً به پزشک مراجعه 
کنید؛ این ها مى توانند نشانه عفونت کلیوى باشند که براى 
پیشگیرى از بروز عوارض شــدیدتر، نیاز به معالجه فورى 

دارند.

چند راهکار ساده براى دفع سریع سنگ کلیه
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برنامه هاى هفته جهانى کار آفرینى طى نشستى در اتاق بازرگانى اصفهان تشریح شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان در این جلســه مهدى شیخ سجادیه، 
رئیس کانون کارآفرینان اســتان با بیان اینکه اکنون فصل نوینــى درکارآفرینى در 

ســطح دنیا رقم خورده است، اعتماد به بخش 
خصوصى را الزمه این فصل نوین دانست. وى 
هدف اصلى کانون کار آفرینان را فراخوان کل 
جامعه به مبحث کار آفرینى بیان و تصریح کرد: 
این کانون سعى دارد بسترى براى تبیین ابعاد 

کار آفرینى در مدارس و خانواده ها ایجاد کند. 
شــیخ ســجادیه همچنین رویکــرد کانون 
کارآفرینان اســتان را تبدیل کانون به پنجره 
واحد کارآفرینان و ساختار حکومتى و مسئولین 
استانى بیان کرد و افزود: متأسفانه در سال هاى 

گذشته اقدامات موازى در مبحث کار آفرینى توسط بعضى سازمان ها و نهادهاى دولتى 
افزایش یافته، در صورتى که باید دولت تنها نظارت داشته و شکل گیرى ایده هاى کار 

آفرینى را به بخش خصوصى بسپارد. 
عضو شــوراى راهبردى مرکز تخصصى کســب و کار اتاق بازرگانى اصفهان یکى از 
اهداف اصلى این کانون را انتقال تفکر کار آفرینى به سطوح مختلف جامعه بیان کرد و 

افزود: در این راستا سعى داریم در ســطح مدارس روحیه و تفکر کار آفرینى را در سنین 
پایین ایجاد کنیم، همچنین این کانون در نظر دارد چندیــن دفتر نمایندگى در برخى 
شهرستان هاى استان اصفهان ایجاد نماید.   برگزارى سمینار تحوالت دیجیتال در روز 
20 آبان، برگزارى نشست مشترك با فعاالن 
اجتماعى در21 آبان همچنیــن آغازعملیات 
اجرایى کارخانه نوآورى اصفهان در 22 آبان و 
برگزارى همایش مشارکت جوان در حوزه کار 
آفرینى نیز در 23 آبان از اهم برنامه هاى کانون 

کارآفرینان استان معرفى شد. 
شــایان ذکر اســت برگزارى اختتامیه دوره 
بــازرگان کوچــک، افتتاحیــه دوره مدرس 
کارآفریــن نوجــوان، آغازســومین دوره 
توانمندســازى کســباتور3 ، دوره حرفه اى 
بیزینس کوچینگ، گردشــگرى صنعتى دانش آموزى، کارگاه مجازى تجربه نوردى 
کارآفرینان برتر اصفهان، ماراتون جابکست2 - ارائه تدکس از سبک زندگى کارآفرینان 
برتر ایران، نشســت آنالین تجربه نوردى بانوان کارآفرین، رویداد تجارت بین الملل 
شامل 30 دوره از صفر تا صد تجارت ویژه کارآفرینان و بسته خبرى ویژه هفته کارآفرینى 

ازبرنامه هاى پارلمان بخش خصوصى اصفهان در هفته کارآفرینى است.

تشریح برنامه هاى هفته جهانى کارآفرینى در اصفهان

اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتى 
کارا، منصف و هوشمند» امکان پذیر است، یکى از اقدامات 
مهم در خصوص مدرن سازى نظام مالیاتى، اجراى طرح 
جامع مالیاتى بوده که با تکیــه بر آن، خدمات مالیاتى به 

صورت الکترونیکى به مودیان ارایه مى گردد.
بر همین اساس ســازمان امور مالیاتى کشور، با استناد 
به قانون مالیاتهاى مســتقیم و ســایر قوانین مربوط، 
سازوکارهاى ابالغ الکترونیکى اوراق مالیاتى را به اجرا 
درآورده است. با این روش، شکل و فرآیند ابالغ از حالت 
سنتى(کاغذى)به صورت جدید (الکترونیکى) تغییر یافته 
و به جاى تشــریفات ادارى حضورى ابالغ، فرایند ابالغ 

بصورت فنى (سامانه هاى مالیاتى) به اجرا در مى آید. 
با اجراى طرح جامع مالیاتــى، کلیه مراحل پرونده هاى 
مالیاتى از ابالغ اوراق مالیاتى تا پرداخت مالیات به صورت 
الکترونیکى انجام خواهد شد. رویه هاى اجرایى هم اکنون 
شــامل ثبت نام مودیان، ارائه اظهارنامه هاى مالیاتى، 

پرداخت مالیات، ارسال صورت معامالت فصلى و لیست 
مالیات حقوق کارکنان، مطالبــه و وصول مالیات، ثبت 
اعتراضات مودیان، ابــالغ اوراق مالیاتى و تعیین ادارات 
امور مالیاتــى مربوطه براى انجام مواردفــوق را به اجرا 

درآورده است. 
پروژه ابالغ الکترونیک اوراق مالیاتى از تازه ترین اقدامات 
سازمان اســت که به منظور توســعه دولت الکترونیک 
و پیشــبرد اهــداف و برنامه هــاى ســازمان در حوزه 
مکانیزاسیون فرایندها اجرایى شده و هم اکنون مودیان 
سراسر کشور با تایید و ارسال فرم الکترونیکى «درخواست 
اســتفاده از خدمــات الکترونیکــى ابــالغ و مدیریت 
درخواست ها» که از کانال ســامانه عملیات سازمان در 
دسترس قرار گرفته، از این خدمت نوین بهره مند شده اند.
پیش از ایــن ابالغ اوراق مالیاتى بــه صورت فیزیکى و 
با مراجعه به محل کســب و یا اقامتگاه قانونى شخص 
انجام مى گرفت. در این شیوه گاهى به دلیل نبود مودى 

در محل، مشــکالتى براى مودیان و ســازمان بوجود 
مى آمد، بعــالوه مودى نیز در مواردى مجبور مى شــد 
به منظــور پیگیرى وضعیــت ابــالغ اوراق مالیاتى به 
ادارات مالیاتى مراجعه نماید که این امر زمینه ترددهاى 

غیرضرورى به ادارات را بوجود مى آورد.
هدف از اجراى این طرح توســعه دولــت الکترونیک و 
مکانیزاسیون فرایندهاى مالیاتى است، الکترونیکى شدن 
امور مالیاتى باعث تسهیل و تسریع در امور مردم و حرکت 

به سمت ارتقاى حقوق شهروندى است.
مراحل فعال ســازى ابالغ الکترونیکى اوراق مالیاتى به 

شرح ذیل است:
مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مالیاتى به نشانى، 

https://www.intamedia.ir
انتخاب گزینه ابالغ الکترونیک

ورود به سامانه ثبت نام الکترونیک
مطالعه و تایید فرم درخواست ابالغ الکترونیک

مراحل فعال سازى ابالغ الکترونیکى اوراق مالیاتى

از ابتداى امسال تاکنون مردم شهرضا بیش از 8 میلیارد 
ریال صدقه داده اند.

رئیس کمیته امداد شهرستان شهرضا گفت: افزون بر 8 
میلیارد و 640 میلیون ریال وجوه صدقات، مردم نیکوکار و 

خیراندیش به صندوق هاى امداد واریز شده است.
عبدالرزاق میرزایى افزود: 2500 خانوار معیشــت بگیر 

زیرچتر حمایت کمیته امداد امام خمینى (ره) شــهرضا 
هستند که سرانه کمک به هر خانواده از سرفصل صدقات 
در هر ماه بیــش از 49 هزارتومــان ودر هفت ماهه اول 

امسال 345 هزار تومان بوده است.
وى گفت: هم اکنون 15 هزار صندوق صدقات خانگى، 

اماکن و معابر در شهرستان شهرضا وجود دارد.

پرداخت بیش از 8 میلیارد ریال صدقه در شهرضا

امام جمعه اصفهان گفت: مهم ترین مشــکل اصفهان 
مسئله کم آبى اســت که همه باید تحمل خود را براى 
حل این مشکل باال ببریم و کشاورزان نیز در این زمینه 

عاقالنه رفتار مى کنند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در آیین تکریم و معارفه 
فرماندار اصفهان، اظهار کرد: اینکه کســى ده ها سال 
خدمت کند و نتوان از او به بــدى یاد کرد افتخار بزرگى 
است. وى افزود: ارزش و زیبایى این موضوع که دِر اتاق 
مسئولى به روى مردم باز باشد ارزش بسیارى دارد و این 
مهم در احادیث ائمه اطهار(ع) بسیار تأکید شده است که 
خوشبختانه فرماندار اصفهان از این دسته افراد بود. امام 
جمعه اصفهان، ادامه داد: کسى که در اتاقش را بر روى 
مردم ببندد مورد لعنت خداســت و تا زمانــى که از این 

خصلت دست برندارد دائماً در غضب خدا خواهد بود.
وى اضافه کرد: فردى که به مقام و مسئولیتى منصوب 
مى شود نباید اخالق و رفتارش تغییر کند و این موضوع در 
روایات تأکید شده است و این فرد باید به عکس تغییر کند 

و بیشتر در میان مردم حضور یابد.
امام جمعه اصفهان خاطرنشــان کرد: ریاست باید باعث 
شود فرد به مردم بیشتر نزدیک شود و نسبت به برادران 
خود عطوفتش بیشتر شود. اگر مسئوالن این روایت ها 
را در نظر بگیرند و رفتارشان در این جهت باشد پسندیده 

است.
وى براى فرماندار جدید اصفهان آرزوى موفقیت کرد و 
گفت: خوشبختانه فرماندار جدید از افراد خدوم شهر است 

و امید دارم این مسیر را به بهترین وجه ادامه دهد.
طباطبایى نژاد به معضل آب اشاره و اظهار کرد: در حال 
حاضر آبى وجود ندارد و این معضل دست ما نیست، باید 
تحمل داشت که خوشبختانه کشــاورزان این تحمل و 

صبورى را دارند.
نماینــده ولى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان، 

مهم ترین مشکل اصفهان را مســئله کم آبى دانست و 
گفت: کشاورزان عاقل هستند، اما متأسفانه محرك هایى 
دارند که آن ها را به انجــام کارهایى وادار مى کنند. همه 
باید مطالبه گر باشیم، اما زمانى که در بحران هستیم باید 

با هوشیارى عمل کرد و کارهایمان عاقالنه باشد.

شخص مدیر فرصتى براى خدمت در اختیار 
مى گیرد

استاندار اصفهان هم در این مراسم گفت: اولین تأثیر در 
جابجایى مدیران، پویایى و ایجاد خالقیت در سازمان ها 
اســت و جابجایى مدیران تجربه هاى قبلى را افزایش 

مى دهد. ســید رضا مرتضوى اظهار کرد: قصه مدیریت 
به اینگونه است که شخص مدیر فرصتى براى خدمت 
در اختیار مى گیرد. وى افزود: آنچــه از این دوران براى 
فرد مى ماند اعمال اوست. خوش به سعادت مدیرى که با 

رضایت خلق مشمول رضایت خداوند قرار گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه جلسه تکریم و معارفه به 
منظور پاسداشت خدمات مدیران است و به مدیر آینده 
نشان مى دهیم این جلسات براى شما هم اتفاق مى افتد.

مرتضوى، اولین حرکت در پى جابجایى مدیران را پویایى 
و ایجاد خالقیت در سازمان ها دانست و گفت: جابجایى 

مدیران تجربه هاى قبلى را افزایش مى دهد.

وى ادامه داد: در فرماندارى اصفهان شرایط به سمت نگاه 
هم افزا در حرکت بود و با همه کاستى ها اتفاقات خوبى 

رقم خورده است.
استاندار اصفهان خطاب به فرماندار جدید اصفهان، اظهار 
کرد: خوشــبختانه به زوایا و کم و کاستى هاى اصفهان 
آشنا هستید و به واســطه حضور در پست هاى مختلف 

گزینه مناسبى براى این منصب هستید.

امکان تأمین آب زاینده رود به صورت دائمى 
فراهم شود

فرماندار ســابق اصفهان به مشکالتى همچون کم آبى 

براى کشاورزان در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این 
مسائل تاحدى مدیریت شد و امید دارم امکان تأمین آب 

زاینده رود به صورت دائمى فراهم شود.
حسین سیســتانى هم اظهار کرد: احمدى از چهره هاى 
خدوم و زحمت کش استان است که براى ایشان آرزوى 
موفقیت دارم. در دو سال گذشته با وجود محدودیت هایى 
که وجود داشت به لطف مسئوالن و مردم اتفاقات خوبى 
رقم خورد و امیــد دارم در آینــده فرصت هاى طالیى 

بیشترى بتوانیم ایجاد کنیم.
وى مهم ترین اتفاقات انجام شده در فرماندارى اصفهان را 
برگزارى دو انتخابات مهم اعالم کرد و گفت: خوشبختانه 
این دو انتخابات به خوبى و بى هیچ مشکلى به سرانجام 
رسید. فرماندار ســابق اصفهان به مشکالتى همچون 
کم آبى براى کشاورزان در استان اصفهان اشاره و اظهار 
کرد: این مسائل تاحدى مدیریت شد و امید دارم امکان 

تأمین آب زاینده رود به صورت دائمى فراهم شود.
فرماندار سابق اصفهان به ارائه خدمات نزدیک تر به مردم 
اشاره کرد و افزود: با استقرار 4 فرماندارى در استان زمینه 
حضور مردم بیشتر فراهم شد. در زمینه هاى مختلف دیگر 

نیز فعالیت هاى گسترده اى انجام گرفت.

 پذیراى انتقاد هستم
همچنین محمدعلى احمدى، فرماندار اصفهان در این 
مراسم اظهار کرد: از مشکالت کالن شهر اصفهان زیاد 
صحبت شده است شد، اما باید به ظرفیت هاى موجود در 
این استان نیز توجه کنیم که براى رفع چالش ها مى توان 

از آن ها بهره برد.
وى افزود: گروه ها و ظرفیت هاى مختلف باید دست به 
دست هم دهند تا مشکالت استان را برطرف کنیم و اگر 
براى تبریک به بنده قصد آوردن دسته گل دارید گل هاى 

خود را نثار قبور شهدا کنید.

در آیین تکریم و معارفه فرماندار اصفهان عنوان شد

تغییر مدیران سبب پویایى و ایجاد خالقیت مى شود

رئیس بازاریابى و فروش شــرکت پاالیش 
نفــت اصفهان گفت: محصــوالت حالل 
402 و گوگرد این شــرکت کــه در بورس 
کاال عرضه مى شود، به 10 کشور دیگر نیز 

صادر مى گردد.
ابراهیم کاویانى پور با بیان اینکه نخستین 
صادرات محصوالت پاالیشگاه به 5 سال 
گذشته باز مى گردد، افزود: شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با توجه به توانایى رفع بیش از 
نیاز بازار داخلى، توسعه بازار فرآورده هاى 
نفتى در خارج از کشور را به عنوان یکى از 
راهبردهاى کالن شرکت در دستور کار خود 

قرار داده است.
وى با اشاره به اینکه حالل 402 در مصارف 
رنگ ســازى و گوگرد در تهیه انواع اسید 
و کودهاى شــیمیایى کاربــرد دارد، ادامه 
داد: ورود بــه بازارهــاى صادراتى، ضمن 
افزایش درآمد شــرکت، مى تواند تضمین 
کنندة حفظ سطح فروش و در برخى موارد 
افزایش میزان فروش فرآورده هاى تولیدى 

شرکت باشد.

2 محصول شرکت 
پاالیش نفت به 10 
کشور صادر مى شود

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت ساخت آزمون نقش جهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 39370 و شناسه ملى 10260570251 دعوت به عمل مى آید تا در جلسه هیئت 
مدیره و مجمع عمومى عادى شرکت که به ترتیب در ساعات 8 صبح و 10 صبح مورخ 
1400/08/29 در محل اصفهان، خیابان رباط اول، خ جابرانصارى، پالك 394 به کدپستى 

8138999541 و تلفن 34417374 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه هیئت مدیره: 

انتقال سهام برخى سهامداران 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى: 

انتخاب اعضاى هیئت مدیره و بازرسان و تصویب تراز مالى سال 99 

آگهى دعوت سهامداران شرکت ساخت آزمون 
نقش جهان جهت تشکیل جلسه هیئت مدیره و 

مجمع عمومى عادى

هیئت مدیره شرکت ساخت آزمون نقش جهان 

مانور دفاع از مقر ادارات و ارگان ها به همت پایگاه بسیج 
مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، این 
مانور با هدف باال بردن سطح امنیت ادارات و شرکت ها 

در مواقع بحرانى برگزار شده که با تمهیدات در نظر گرفته 
شده به بهترین نحو ممکن در سطح کلیه مراکز برگزار 
شد.  گفتنى است یکى از راهبرد هاى اساسى دشمنان، 
تاثیرگذارى بر مردم در جهت کاهش تاب آورى آنان در 

مواقع بحرانى است که با هوشیارى و ارتقاء سطح علمى 
کارکنان در چنین مانورهایى قابل حل خواهد بود.

الزم به ذکر است این مانور به صورت همزمان در سایر 
شهرستان هاى استان  نیز برگزار گردیده است.

برگزارى مانور دفاع از مقر در مخابرات منطقه اصفهان

مدیر عامل بانک رفاه کارگران جزئیات اجرایى تأمین مالى طرح ها از طریق بانکدارى 
اسالمى را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومى بانک رفاه کارگران، اسماعیل 
للـــه گانى در دومین جلسه کمیته بانکدارى اسالمى 
این بانک گفت: تأمین مالى از طریق اجراى بانکدارى 
اسالمى و مشــارکت در انجام پروژه ها و فعالیت هاى 

تولیدى، اثرات مثبتى بر اقتصاد کشور دارد. 
اسماعیل للـه گانى با بیان این مطلب افزود: بانکدارى 
اسالمى با فراهم کردن زمینه و بستر مشارکت در تأمین 
مالى طرح ها، بــه عنوان عنصر ضــرورى و حیاتى در 
فعالیت هاى تولیدى مى تواند سیستم اقتصادى کشور را 

از رکود به سوى توسعه و شکوفایى سوق دهد. 
وى افزود: در این طرح، بانک واسطه تأمین سرمایه به 

واحد هاى تولیدى است و از طریق جمع آورى سرمایه هاى خرد و تشویق سپرده گذاران 
به مشارکت در پروژه ها و طرح ها، به توسعه و رونق فعالیت هاى تولیدى و اشتغال زایى 

کمک مى کند.
للـه گانى تصریح کرد: ساختار اجراى طرح تأمین مالى از طریق بانکدارى اسالمى در 
بانک رفاه کارگران طراحى شده است که بر اساس آن 
ابتدا پروژه هاى داراى توجیه فنى و اقتصادى از طریق 
ساز و کار مشــخصى شناسایى شده، ســپس در قالب 
فراخوان عمومى از سپرده گذاران به منظور مشارکت در 

آن ها دعوت به عمل مى آید.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادامه داد:  منابع و سپرده ها 
در صندوق مشخصى مانند صندوق امید رفاه جمع آورى 
و ســپس این منابع براى اجراى پروژه ها و طرح هاى 

تولیدى و اقتصادى به کار گرفته مى شود. 
للـه گانى در پایان تأکید کرد:  شرایط و موقعیت مناسبى 
براى همکارى و هم افزایى بین سازمان ها و بخش هاى 
مختلف شکل گرفته است و امیدواریم با اجرایى شدن این طرح، شاهد اثرات مثبت آن 

در زیرساخت هاى اقتصادى کشور باشیم.

شکوفایى اقتصادى با تأمین مالى طرح ها در بانکدارى اسالمى


