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راز هرگز چاق نشدن بعضى افرادگردشگرى در اصفهان مانند هوا ضرورى استآشنایى با نسخه ایرانى «الک بالدوین» افزایش 28 درصدى طالق در یک دهه گلر کشورمان  ضعیف ترین بازیکن شد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بهترین زمان 
براى مسواك 

زدن

باند مخوف سرقت در اصفهان منهدم شد
3
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55 سال از نصب 
نخستین انشعاب 
آب در اصفهان 

گذشت

اگرچه مسواك زدن بعد از هر وعده غذایى اقدام خوبى 
به شمار مى رود، اما احتماال شما باید مدت زمانى را براى 

انجام آن منتظر بمانید. در این گزارش قصد داریم به 
شما بگوییم چه مدت زمان را باید براى این کار منتظر 

بمانید. در همین ارتباط دندانپزشکان مرکزى ...

داســتان نصب نخستین انشــعاب آب در شهر 
اصفهان به بیش از نیم قرن پیش برمى گردد که 
در نوع خود جذاب و شنیدنى است. شبکه توزیع 
آب اصفهان از جمله طرح هــاى عمرانى مهم 
و اثرگذار در این شهر محســوب مى شود زیرا با 
تامین آب شرب بهداشــتى، روند مهاجر پذیرى 
و رشد جمعیت شهرى شــدت گرفت و اصفهان 
در مسیر توســعه صنعتى قرار گرفت. با تاسیس 
سازمان آب و  فاضالب و افتتاح شبکه توزیع آب 

در سال 1345، مراحل...

نیروگاه سد زاینده رود در آستانه خروج از مدارنیروگاه سد زاینده رود در آستانه خروج از مدار
ارتفاع آب سد در حال پایین آمدن از محدوده مشخص شده است  ارتفاع آب سد در حال پایین آمدن از محدوده مشخص شده است  
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پیش ازانجام چهلمین سرقت در نجف آباد؛ 

خیز شهباززاده 
براى تصاحب کفش طال

ستاره خط حمله ســپاهان موفق شــد در دومین هفته رقابت هاى لیگ بیست 
و یکم خیلــى زود دروازه حریف مسجدســلیمانى را باز کنــد و تیمش را پیش

 بیاندازد. در نخستین مسابقه هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال سپاهان 
پس از پیروزى دو گله در هفته نخست مقابل مس رفسنجان، 3 بار نیز در اهواز 

موفق به گشودن دروازه نفت مسجدسلیمان شدند و...
3
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

درخواست نمایندگان 
اصفهان براى برگزارى 

جلسه فورى با 
رئیس جمهور

اجاره هاى نجومى اصفهان ساماندهى شود
3

شروع خوب «کنت»شروع خوب «کنت»
 با کلین شیت با کلین شیت

 دقیقه اى 
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توییت عجیب توییت عجیب 
وزیر صمت وزیر صمت 

دربارهدرباره
 خودرو خودرو

بازگشت على زندوکیلى 
به صحنه  موسیقى

مدیر کل زندان هاى مدیر کل زندان هاى 
استان  خبر داد؛استان  خبر داد؛

100100 زندانى  زندانى 
در اصفهان در اصفهان 
آزاد شدندآزاد شدند
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وبى
 براى 

 به 
تظر 

مدیر کل بیمه ســالمت اســتان اصفهان گفت: بیمه 
سالمت تحقق اصل 29 قانون اساسى و عدالت محورى 

است.
حسین بانک اظهار کرد: همزمان با سالروز گرامیداشت 
بیمه سالمت گفت: هفته بیمه سالمت فرصت مغتنمى 
است تا علیرغم شــرایط کنونى شــیوع بیمارى کرونا 
، اقدامات و چشــم انداز هاى آتــى و همچنین خدمات 
ارزشمند ســازمان بیمه ســالمت به عنوان بزرگترین 
سازمان بیمه اى در حوزه بهداشــت و درمان به محضر 

مردم سرافراز ایران اسالمى معرفى گردد.
وى ضمن ارج نهادن به ســالروز تحقق اصل 29 قانون 

اساسى افزود: سازمان بیمه سالمت با پیروى از فرامین 
مقام معظم رهبــرى و اهداف دولت محتــرم ، یکى از 
مهم ترین برنامه هاى خود را توسعه نظام بیمه سالمت 
قرار داده و عالوه بر اســتقرار طرح نسخه الکترونیک با 
تمرکز بر سطح بندى خدمات و رعایت نظام ارجاع تالش 
دارد تا پوشش بیمه سالمت همگانى را تکمیل نموده و 
با حفظ کامل حقوق شــهروندى موجبات رضایت بیمه 

شدگان را فراهم نماید.
این مقام مســئول افزود: رویدادهاى بزرگى در عرصه 
تامین و حفاظت از سالمت مردم عزیزمان برداشته شده 
است که امیدوارم در راســتاى ارتقاى سالمت جامعه با 

بهره منــدى از فناورى اطالعات اتفاقــات مثبتى رقم 
بخورد.

مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان ضمن تبریک این 
ایام به خانواده بزرگ بیمه شدگان، موسسات تشخیصى 
درمانى طرف قــرارداد  و کارکنان خــدوم و زحمتکش 
سازمان بیمه ســالمت در سراســر ایران اسالمى ابراز 
امیدوارى کردند با برنامه ریزى و اجــراى برنامه هاى 
مناسب زمینه شناسایى ، رشــد و اعتالء فرهنگ بیمه 
ســالمت فراهم گردیده و  تالش ها و مســاعى تمامى 
خدمتگزاران عرصه بهداشــت،  درمان و سالمت مورد 

رضایت الهى باشد.

بیمه سالمت تحقق اصل 29 قانون اساسى و عدالت محورى است

معاون فرهنگى شــهردار و رئیس ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان از توزیع 5 میلیارد 
ریال کمــک مومنانه در بین خانواده هاى آســیب پذیر 

همزمان با میالد پیامبر اکرم(ص) خبر داد.
مجتبى شاه مرادى با اشاره به طرح پیام مهر اظهار داشت: 
پیرو مصوبه شوراى اسالمى شهر اصفهان جهت توزیع 
کمک هاى مومنانه، خانواده هاى آســیب پذیر از سوى 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان  
با همکارى کمیته امــداد امام خمینــى(ره) و اداره کل 

بهزیستى استان اصفهان شناسایى شدند.

وى افزود: پس از شناســایى، تعداد 15 هیئت شاخص 
در 15 منطقه شــهر اصفهان با مشــارکت در این طرح 
بُن کارت هــاى 500 هزار تومانــى را دریافت و در میان 
خانواده هاى آســیب پذیر توزیع کردنــد. وى ادامه داد: 
این اقدام به مناســبت هفته وحدت و همزمان با میالد 
فرخنده نبى مکرم اســالم(ص) صــورت پذیرفت که 
امیدوارم کمکى به این خانواده ها شده باشد. گفتنى است 
پیرو مصوبه شوراى اسالمى شهر اصفهان مقرر گردید 
کمک هاى مومنانه و معیشتى توسط هیأت هاى مذهبى 

به خانوارهاى کم برخوردار شهر اصفهان اهدا شود.

توزیع کمک هاى مؤمنانه با اجراى طرح پیام مهر

مراسم رونمایى ازویدئوهاى یک دقیقه اى داستان ناگفته هاى اصفهان با حضور معاون 
گردشگرى وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى، استاندار، شهردار، رئیس 
و اعضاى شوراى اسالمى شــهر، رئیس اتاق بازرگانى، نماینده وزارت امور خارجه در 

اصفهان و جمعى از فعاالن اقتصادى و گردشگرى اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، معاون گردشــگرى وزارت میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى در این مراسم تغییر رویکرد صرفا منفعت محور به 
اعضاء به حضور فعاالنه در حوزه  مسئولیت هاى اجتماعى اتاق بازرگانى اصفهان را قابل 
تقدیر دانست و تاکید کرد این اقدامات مى تواند الگویى مناسب براى اتاق بازرگانى هاى 

سطح کشور باشد. 
على اصغر شــالبافیان توجه به گردشــگرى موضوعى را بارزترین جلــوه ویدئوهاى 
داستان هاى ناگفته اصفهان دانست و گفت: مهم ترین توصیه برنامه ریزان و بازاریابان 
گردشگرى توجه به گردشگرى موضوعى است به طورى که عالوه بر بناها، شیوة زندگى، 

غذا، سوغات و سایر جذابیت هاى شهر مدنظر قرارگیرد. 
شالبافیان گردشگرى در اصفهان را بیش از یک صنعت بلکه مانند هوا ضرورى دانست 
و افزود: بسیارى از جلوه هاى ظهور صنایع دیگر نیز از ِقَبل گردشگرى تحقق مى یابد و 

رویکردى که اتاق بازرگانى اصفهان در پیش گرفته در بلندمدت منفعت اقتصادى شهر 
را به دنبال خواهد داشت. معاون گردشگرى وزارت میراث فرهنگى در ادامه با اشاره به 
اهمیت تقویت زیرساخت ها و شبکۀ حمل ونقل بین شــهرى براى تقویت گردشگرى 
گفت: تدوین ویدئوهاى داستان هاى ناگفتۀ اصفهان در واقع یک اعالن عمومى براى 
دعوت مردم به بازدید از اصفهان است و شهر اصفهان باید این دعوت را یک آغاز بداند 

نه یک پایان.

گردشگرى در اصفهان مانند هوا ضرورى است

معاون برنامه ریزى و فناورى اطالعات بانک توســعه 
تعاون از اجراى پروژه سه مرحله اى «راهبرى دیجیتال» 

در بانک خبر داد.
با اجراى یک پروژه سه مرحله اى سطح و کیفیت خدمات 
ارائه شده به مشتریان بانک توسعه تعاون ارتقا مى یابد. 
معاون برنامه ریزى و فناورى اطالعات بانک توســعه 
تعاون گفت : با تحلیل و درك شــرایط پیش رو و براى 
اینکه در رقابت با ســایر بانک ها خدمــات مطلوبى به 
مشتریان ارائه شود، پروژه «راهبرى دیجیتال» به همت 

واحد فناورى بانک اجرا مى شود.
شیخ زاده درتشریح این پروژه اعالم کرد: بخش اول به 
ساخت و راه اندازى مرکز داده برمى گردد که از چند سال 

قبل جانمایى و ساخت ســه مرکز داده در دستورکار قرار 
گرفت، که دو مرکز داده به عنــوان واحد هاى اصلى و 

دیگرى به عنوان پشتیبان و حمایتى عمل خواهند کرد.
وى افزود: ساخت و تجهیز نخستین مرکز داده به پایان 
رسیده و در مرحله بهره بردارى قرار گرفته است و نکته 
مهم اینکه انتقال اطالعات با رعایت همه جوانب و بدون 
ایجاد اختالل درفعالیت هاى روزمره بانک درحال انجام 

است.
به گفته معاون برنامه ریــزى و فناورى اطالعات بانک 
توسعه تعاون، دومین مرکز داده بانک در مراحل ساخت 
سازه قرار دارد و طى سال آینده به خدمت بانک در خواهد 
آمد. شیخ زاده درتشــریح بخش دوم راهبرى دیجیتال 

اعالم کرد: براى اجراى برنامه ها و ارتقاى عملیات بانکى 
نیاز بود که سیستم هاى سخت افزارى بانک ارتقا یابند 
و یا برخى از آنها تعویض شــوند. به همین منظور یک 
ســوم رایانه هاى بانک تعویض شد و نوسازى باقیمانده 

رایانه هاى قدیمى در حال انجام است.
وى اعالم کرد: همکاران بخش فناورى در دوره شیوع 
کرونا نیز سخت در حال کار و فعالیت بودند. وى افزود: با 
توجه به ورود 120 نیروى جدید االستخدام نیاز به تامین 
رایانه براى این تعداد نیرو بود که این مهم نیز انجام شده 
است.همچنین سیستم عامل تمام رایانه هاى بانک در 
حال به روز رسانى اســت، که این اقدام سطح ایمنى را 

باالتر خواهد برد.

اجراى پروژه سه مرحله اى «راهبرى دیجیتال» در بانک توسعه تعاون

براى
ستاره خط حمله ســپاهان موفق ش
و یکم خیلــى زود دروازه حریف مس
نخستین مسابقه هفته دو  بیاندازد. در
پساز پیروزى دو گله در هفته نخس
موفق به گشودن دروازه نفت مسجد
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ىىى هیقه اى دقی ىىیی ىىققیقدد  دقیقه اىیددقیقه

عملیات اجرایى خط تغذیه گازرســانى به هفت روستاى 
بخش موگویى فریدونشهر اصفهان، آغاز شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، طى بازدید میدانى 
که با حضورخبرنگاران از پروژه گازرســانى به روستاهاى 
منطقه پشتکوه فریدونشهر داشت، گفت: براى اجراى این 
طرح بیش از 80 میلیارد ریــال اعتبار اختصاص یافته که 

تاکنون بخش زیادى از آن هزینه شده است.
به گزارش روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان، سید 
مصطفى علوى، با بیان اینکه، شبکه داخلى و علمک هاى 
این طرح نصب شــده و حدود 35 میلیارد دیگر باید براى 
اجراى این خط هزینه گردد، افزود: این طرح با اجراى 13 
کیلومتر خط تغذیه 6 اینچ و نصب یک واحد ایستگاه "تى 

بى اس" به بهره بردارى خواهد رسید.
وى، با بیان  اینکه همه شرایط براى انجام این پروژه آماده 
اســت، گفت: با همکارى هاى مســئوالن محلى اعم از 
فرماندار و نماینده مردم فریدونشــهر در مجلس شوراى 
اسالمى جهت اخذ مجوزهاى الزم، اجراى گاز رسانى به 

هفت روستاى مزبور با سرعت باالترى انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، خاطرنشان کرد: 

بیش از 35 میلیون مترمکعب گاز بطور سالیانه در شهرستان 
فریدونشهر مصرف مى شود.

علوى، با اشاره به اینکه، شهرستان فریدونشهر با 36 هزار 
نفر جمعیت در 200 کیلومترى غرب استان اصفهان و در 
بلندترین نقطه اســتان  قرار دارد و منطقه ســخت گذر و 
کم برخوردار پیشکوه و پشــتکوه با جمعیت 6 هزار نفر از 

مناطق فاقد گاز و سردسیر این شهرستان است، گفت: در 
صورت نبود خط یاد شده براى تامین گاز، براى حمل این 
مقدار سوخت با تانکر 28 هزار لیترى بایستى حدود 2 هزار 
تانکر در سال بکار گرفته مى شــد تا سوخت فریدونشهر 
تامین شود و این اهمیت گازرسانى به این منطقه را نشان 

مى دهد.

گازرسانى به 7 روستاى بخش موگویى فریدونشهر

نیروگاه حرارتى اصفهان تا پایان مهر بیش از یک میلیارد و 582 میلیون کیلووات برق 
تولیدى را به شبکه سراسرى تحویل داد.

معاون مهندسى و برنامه ریزى شرکت مدیریت تولید برق اصفهان با بیان اینکه واحد هاى 
مولد برق بخارى نیروگاه اصفهان حدود دو ســوم برق کالن شــهر اصفهان را تامین 
مى کنند، گفت: درحالى که بیش از نیم قــرن از راه اندازى اولین واحد هاى بخارى تولید 
برق این نیروگاه مى گذرد، نیروگاه اصفهان همچنان با حداکثر توان، برق تولید مى کند.

حسین امنیه افزود: از ابتداى فروردین ماه تاکنون بیش از یک میلیارد و 582 میلیون و 
729 هزار کیلووات ساعت برق تولیدى را به شــبکه سراسرى برق کشور تحویل داده 

است.
نیروگاه اصفهان با پنج واحد مولد برق حرارتى، بخارى به ظرفیت هاى متنوع و با مجموع 
ظرفیت نامى 835 مگاوات در جنوب غربى شهر اصفهان و در حاشیه رودخانه زاینده رود 

واقع شده است.

تولید یک میلیارد و 500 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان
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گزارش هاى رســمى از روند افزایشى طالق و کاهش 
ازدواج در 10 سال گذشته حکایت دارد.

مرکز آمار ایران طى گزارشى تفصیلى به بررسى وضعیت 
شاخص هاى کالن اقتصادى و اجتماعى از سال 1390 
تاکنون پرداخته که در بخشى از این گزارش در سرفصل 
جمعیت و نیروى انسانى آمارى از وضعیت ازدواج و طالق 
ثبت شده در کشــور از ســال 1390 تا 1399 ارائه شده

 است.
این گزارش نشان مى دهد که نســبت طالق به ازدواج 
طى این سال ها از 16/3 به 32/9 افزایش داشته است که 
روندى افزایشى طى کرده ولى در سال 1398 در باالترین 

نقطه در این دوره یعنى 33 درصد قرار مى گیرد ولى در 
سال گذشته 0/1 درصد کاهش پیدا کرده است.

براین اساس، محاسبات نشــان مى دهد که ازدواج در 
ایران در فاصله 1390 تا 1399، بیش از 36 درصد کاهش 

یافته است.
اما در رابطه با وضعیت طالق در کشور آمار حاکى از آن 
است که روند تغییرات طالق نیز عمدتاً افزایشى بوده ولى 
در فاصله 1397 و 1398 اندکى کاهش داشته است که 

این روند در سال گذشته مجدداً افزایشى مى شود.
بر این اســاس، میزان طالق در ایران از سال 1390 تا 

1399 حدود 28 درصد افزایش داشته است.

 ایران و عربســتان روابط تجارى خود را از سرگرفته اند. 
به نظر مى رســد مذاکرات اخیر ایران و عربستان توانسته 
است گام هاى مثبتى در راســتاى عادى سازى روابط دو 

کشور داشته باشد.
در این خصوص ســید روح ا... لطیفى، سخنگوى گمرك 
گفت: ما از سال 95 به تدریج کاهش تجارت با عربستان 
را داشتیم و در یکسال و نیم گذشــته به طور کامل رابطه 

تجارى دو کشور قطع شد.
لطیفى ادامه داد: خوشبختانه مجدداً با تأثیر مذاکراتى که 
اتفاق افتاده اســت، صادرات ما از شهریور ماه با ارسال دو 
محموله از سرگرفته شد.   سخنگوى گمرك ضمن افزایش 

صادرات ایران به عربســتان تا 39 هــزار دالر، گفت: دو 
محموله تا پایان شهریور صادر شد. محموله 6000 دالرى 
کاشى و محموله 33 هزار دالرى شیشه هاى کروى قابل 
اســتفاده در حوزه راهنمایى و رانندگى بوده است. فعًال از 

عربستان وارداتى نداشته ایم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره آغاز روابط تجارى 
ایران و عربستان گفت: عربستان یکى از شرکاى قدیمى 
ایران در بحث تجارت بوده است. عربستان با ایران هم مرز 
و همسایه اســت و در هدفگذارى 15 کشور صادراتى ما 
قرار دارد که به دلیل مســائل سیاسى ارتباط هاى تجارى 

ما هم قطع شد. 

افزایش 28 درصدى طالق 
در یک دهه

آغاز روابط تجارى ایران و 
عربستان پس از 18 ماه 

در پنت هاوس 
زندگى نمى کنم

على دایــى گفت: دلم     خبرورزشى |
مى سوزد که این قضاوت ها درباره من مى شود. 
یکى نوشته بود على دایى در پنت هاوس 1400 
مترى و 2000 متــرى زندگــى مى کند. اول 
باید بگویم با این همه زحمتى که کشــــیدم، 
باید از یک زندگى مرفه برخوردار باشــم چون 
فکر مى کنم حق من اســت اما در پنت هاوس 
زندگى نمى کنم. خانه من 418 متر اســت. اگر 
مى خواستم جور دیگرى زندگى کنم شاید 20 
تا برج 20 طبقه داشتم اما همیشه دوست دارم 

سالم زندگى کنم.

نخستین میزبان «قهرمان»
   سینماسینما | امروز ســه شنبه، 
یک روز پیــش از آغاز اکران سراســرى فیلم 
«قهرمان» در سراســر ایران، اهالى شیراز به 
تماشاى آخرین ساخته اصغر فرهادى خواهند 
نشست. پخش کننده داخلى «قهرمان» اعالم 
کرد مجموعه سینمایى هنرشهرآفتاب به عنوان 
نخستین مجموعه ســینما، فیلم «قهرمان»، 
برنده جایزه بزرگ جشنواره کن 2021 و نماینده 
سینماى ایران در اسکار 2022 را از چهارم آبان 
اکران مى کند. این فیلــم، از پنجم آبان ماه در 

سینماهاى ایران اکران خواهد شد.

درست غذا نمى خوریم
  ایسنا| مدیــر مرکز اطلــس خوراك 
ایرانى ضمن بیان اینکه ایــران صاحب برند و 
سبک در خوراك است، تصریح مى کند: در کل 
دنیا، سه مکتب در حوزه  خوراك شامل ایرانى، 
رومى و چینى وجود دارد ولى متأسفانه ما هنوز 
نتوانستیم از این ظرفیت به خوبى استفاده کنیم. 
ستار کیانپور اضافه مى کند: بیش از 8500 نوع 
خوراکى در ایران وجــود دارد اما مصرف یک 
ایرانى کمتر از 50 نوع آن در طول عمرش است 
و این نشان مى دهد که ما در حوزه خوراك کار 

نکرده ایم.

کف قیمت جهیزیه 
  برترین ها| دبیر اتحادیه لــوازم خانگى 
گفت: کف قیمت جهیزیه تمــام ایرانى حدود 
30 میلیون تومان است و ســقف قیمت براى 
یک جهیزیه خوب تمام ایرانى حدود 90 میلیون 

تومان است!

موج تعطیلى 
سوپرمارکت ها

رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد    پانا |
پروتئینى تهران مى گوید تقاضاى خرید مردم در 
برخى از نقاط شهرها از جمله تهران کاهش یافته 
و منجر به کاهش حاشیه سود و تعطیلى برخى 
از واحدها شده است. ســعید درخشانى افزود: 
توسعه فروشگاه هاى زنجیره اى نیز بر فعالیت 

سوپرمارکت ها تأثیرات منفى داشته است.  

مهلت ثبت نام 
وام بازنشستگان

  مهر | در پى آغاز ثبت نام اینترنتى وام 
ضرورى 12 میلیون تومانى صندوق بازنشستگى 
کشورى از اول آبان ماه، به اطالع مى رساند ثبت 
نام این تســهیالت صرفًا به صورت اینترنتى و 
از طریق درگاه خدمــات الکترونیک صندوق 
بازنشستگى کشــورى (قابل استفاده از طریق 
تلفن همراه) به نشانى sabasrm.ir و به صورت 
کامًال رایگان با مهلت یک ماهه (تا پایان آبان 
ماه 1400) اســت. بنابراین از بازنشســتگان و 
وظیفه بگیران تقاضا مى شــود ضمن مراجعه 
تدریجــى در بازه زمانــى یک ماهــه، از ارائه 
اطالعات بازنشســتگى خود به افراد ناشناس 

جداً خوددارى کنند.

ما ثروتمند نیستیم
در قاره آســیا کشور ژاپن، هند و    عصر ایران|
چین همواره بیشــترین ثروت را داشتند. جالب توجه 
است که رتبه ایران تا ســال 1986 با افزایش فروش 
و قیمت نفت به رتبه چهارم ثروتمندترین کشور آسیا 
ارتقا پیدا مى کند و ایران از کشــورهاى کره جنوبى، 
اندونزى، عربستان و ترکیه و... ثروتمندتر بوده است. 
امادر حال حاضر ایران در میان 10 کشــور ثروتمند 
آســیا هم قرار ندارد و ترکیه و عربستان جاى ایران 

را گرفته اند.

وزیر جدید معرفى مى شود
معاون امور مجلــس رئیس جمهورى    ایرنا |
گفت: با وجود فرصت سه ماهه رئیس جمهورى براى 
معرفى وزیر پیشــنهادى آموزش و پرورش، به دلیل 
اهمیت این وزارتخانه از بین گزینه هاى متعدد مطرح، 
بهترین و شایسته ترین فرد به زودى به مجلس شوراى 
اسالمى معرفى مى شود. سید محمد حسینى ادامه داد: 
براى تصدى وزارت آموزش و پــرورش گزینه هاى 
متعددى مطرح است که هفته آینده با تأمل و بررسى، 
شایسته ترین فرد از نظر کارآمدى، به مجلس معرفى 

مى شود.

ما اشتباه کردیم
منابــع سیاســى آگاه لبنان ضمن    تسنیم|
بررسى تحوالت منطقه از جمله مذاکرات میان ایران و 
عربستان سعودى و همچنین از سرگیرى روابط عربى 
و بین المللى با سوریه و «بشار اسد» رئیس جمهورى 
این کشــور اعالم کردند که شــمارى از مسئوالن 
سعودى به شخصیت هاى لبنانى نزدیک به عربستان 
فاش کرده اند که «محمد بن ســلمان» ولیعهد این 
کشور به آنها گفته ما درباره سوریه و بشار اسد اشتباه 
کردیم و روابط میان عربستان و سوریه در حال حاضر 
برقرار اســت. روزنامه «الدیار» لبنان گزارش داد که 
مسئوالن سعودى سیاست هاى پیشین این کشور در 
مناسبات با سوریه را اشتباه دانسته و از شخصیت هاى 

لبنانى خواستند تا به سمت سوریه برگردند.

واکسن چینى اردو را لغو کرد
  ایسنا| تعدادى از اسکى بازان ایران به دلیل 
تزریق واکسن سینوفارم و محدودیت هاى مالى امکان 
حضور در کمپ تمرینى اتریش را از دست دادند. طبق 
قوانین این کمپ که فدراســیون اســکى مدعى آن 
است، واکسن هاى فایزر، مدرنا، جانسون اند جانسون، 
آسترازنکا، سینوفارم و سینواك مورد تأیید هستند و 
ورزشــکاران باید هر دو دوز را تزریق کرده باشند اما 
کســانى که واکسن سینوفارم و ســینواك را تزریق 
کرده اند، نمى توانند در اماکــن عمومى نظیر هتل و 

رستوران ظاهر شوند.

سرنوشت رشته 
امر به معروف 

محمدرضا آهنچیان، مدیر کل دفتر برنامه    ایلنا|
ریزى آموزش عالى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى 
گفت: راه اندازى رشــته امر به معروف و نهى از منکر 
تاکنون به وزارت علوم پیشــنهاد نشده است. البته بر 
اســاس اطالعات موجود در فضاى رسانه اى کشور 
یکى از زیرنظام هاى آموزش عالــى خارج از وزارت 
علوم، در ایجاد و تأســیس این رشته با نهاد مرتبط به 

توافق رسیده اند. 

لوکس هاى خاك خورده!
  ایسنا| با گذشت چندین سال از ورود و دپوى 
هزاران خودرو به دلیل مواجهه با ممنوعیت واردات، با 
وجود صدور مصوبه هــا و اقدام هایى که براى تعیین 
تکلیف آنها صورت گرفت، همچنــان حدود 2249 
دستگاه در گمرك مانده اســت. اما به تازگى گمرك 
ایران طى گزارشــى آخرین وضعیت خودروهاى دپو 
شده را به وزارت اقتصاد اعالم کرده و خواستار تعیین 
تکلیف شده است اما اکنون با گذشت چند ماه از ورود 

دولت جدید نیز هنوز اقدامى صورت نگرفته است.

خبرخوان

طرفداران سریال «بازى مرکب» در ابوظبى ممکن است 
فرصت تجربه شرکت در یک «بازى مرکب» واقعى را، 

البته بدون کشتار و خون ریزى پیدا کنند.
ســریال «بازى مرکب» روز 17 ســپتامبر از سرویس 
«نتفلیکس» منتشــر و خیلــى زود بــه پربیننده ترین 
سریال دنیا بدل شد. این ســریال کره اى درباره انسان 
هاى درمانده اى است که با مشکالت شدید اقتصادى 
دست و پنجه نرم مى کنند. آنها که راه چاره اى براى خود 
نمى بینند، به امید دســتیابى به یک جایزه 38 میلیون 
دالرى تصمیم مى گیرند در سلسله چالش هاى مرگبارى 
شرکت کنند که به تقلید از بازى هاى کودکانه کره اى 

طراحى شده اند.
به گفته صفحه  این رویداد، چهار مورد از شــش بازى 
نمایش داده شــده در ســریال نتفلیس در این مسابقه 
برگزار خواهد شد. «چراغ سبز، چراغ قرمز» و «آبنبات 
دالگونا» از جمله این بازى ها هستند. بازیکنان همچنین 
مى توانند بــازى هاى «تیله هــا» و «داکجى» که در 

سریال وجود داشت را هم امتحان کنند.
اما به جاى 38 میلیون دالر، بــه برندگان یک گرمکن 
سبزرنگ جایزه داده مى شــود و خبرى از جایزه نقدى 
نیست. پیش بینى شده بازى هاى این مرکز در جلسات 
دو ساعته مسابقه گونه اى برگزار شود و بازیکنان حذف 

شده مى توانند از کنار زمین ادامه بازى را تماشا کنند.
متقاضیان شرکت در «مســابقه مرکب» ابوظبى، باید 
فرمى حاوى ســه ســئوال را پر کنند که دانش پایه اى 
آنها از ســریال نتفلیکس را مورد سنجش قرار مى دهد. 
خوشبختانه متقاضیان مجبور نیستند براى راهیابى به 

مسابقه، از برگزارکنندگان آن سیلى بخورند.

«نام چان – وو»، مدیر مرکز فرهنــگ کره در امارات 
متحده عربى به رسانه هاى اماراتى گفت تیشرت هایى 
با لوگوى ســریال در اختیار شــرکت کنندگان گذاشته 
مى شود و برگزارکنندگان رویداد مانند آنچه در سریال 
وجود داشت، لباس هاى صورتى رنگى با عالئم دایره، 

مثلث و مربع به تن مى کنند.

او همچنین گفت: «مثل موســیقى پاپ کره اى که در 
دهه 2010 از طریــق یوتیوب بــه محبوبیتى جهانى 
رسید، فکر مى کنم پلتفرم هایى مثل نتفلیکس، کانالى 
براى گسترش جهانى محتواى تصویرى کره اى مثل 

سریال ها و فیلم ها مى شوند.»
نام، هدف از برگزارى این رویداد را معرفى فرهنگ کره 

و بازى هاى کودکانه رایج در این کشور، به مردم امارات 
متحده عربى عنوان کرد.

او گفت: «امیــدوارم محبوبیت جهانى ســریال بازى 
مرکب فرصتى براى گسترش دیگر جنبه هاى فرهنگ 
کره شود، مثل هانگول الفباى زبان کره اى، تکواندو و 

همینطور فیلم ها و سریال هاى کره اى.»

صادرات ایده از شرق آسیا به غرب آسیا

امارات «بازى مرکب» واقعى برگزار مى کند!

دولت کلمبیا از بازداشت ســرکرده قدرتمندترین کارتل 
مواد مخدر این کشور و همچنین بزرگ ترین صادر کننده 

کوکائین جهان خبر داد.
براساس رسانه هاى کلمبیایى، «داریو آنتونیو اوسوگا» ملقب 
به «اوتنیل» در شمال غرب کلمبیا به دام نیروهاى امنیتى این 
کشور افتاده است.  دفتر «ایوان داکو» رئیس جمهور کلمبیا 
این موفقیت را به نیروهاى امنیتى این کشور تبریک گفته 
است. ایوان دوکه  دستگیرى اوتنیل را بزرگ ترین ضربه قرن 

به قاچاق مواد مخدر در کلمبیا عنوان کرد.
کارتل «کالن دل گولفو» قدرتمندترین کارتل مواد مخدر 
کلمبیاســت و بزرگ ترین صادر کننــده کوکائین جهان 

محسوب مى شود. 

اوتنیل همچنین از طرف ایاالت متحده آمریکا نیز تحت 
تعقیب است و براى دستگیرى وى پنج میلیون دالر جایزه 
تعیین کرده اســت. کلمبیا قصد دارد  اوتنیل را به آمریکا 
مسترد کند. دادگاه فدرال آمریکا 12 سال پیش علیه اوتنیل 

کیفرخواست صادر کرده بود.
اوتنیل که 50 ســاله اســت رئیس کارتل گولفو است که 
توسط اعضاى گروه هاى دست راستى که تا سال 2010 
با گروه هاى چپگراى این کشور مى جنگیدند بنیانگذارى 

شده است.
در عملیات دستگیرى اوتنیل، 500 سرباز با پشتیبانى 22 
بالگرد وارد یک منطقه جنگلى شدند و یک افسر پلیس نیز 

در این عملیات جان خود را از دست داده است.

مراســم رکوردزنى حافظه توسط محمدرضا حسن زاده 
جوان تبریزى برگزار شد و رکورد قبلى که متعلق به یک 

زن هندى بود، شکسته شد.  
محمدرضا حسن زاده که دو ســال قبل نیز رکورد یک 
مرد هندى را در حفظ کلمات در یک دقیقه شکســته 
بود، در حضور مشاور ایرانیان براى ثبت رکورد در گینس 
موفق شد رکورد قبلى حفظ اعداد را هشت رقم افزایش 

دهد.
حســن زاده که در دوران تحصیل به علت شــیوه هاى 
غلط و ناکارآمد آموزشى در مدارس عالقه اى به درس و 

تحصیل نداشت و تجربه اخراج از مدرسه را نیز در کارنامه 
آموزشى خود دارد دو سال پیش در اولین رکورد حافظه 

لقب مرد حافظه دنیا را به خود اختصاص داد.
در زمینه حافظه چندین رکــورد مختلف وجود دارد که 
دو سال پیش یکى از رکوردها را حسن زاده انجام داد و 
حاال هم رکورد دوم حافظه با عنوان«حفظ اعداد در یک 
دقیقه» را به نام خود ثبت کرد. رکــورد قبلى متعلق به 
«شارما» از هندوستان بود که در یک دقیقه توانسته بود 
120 عدد را حفظ کند و حسن زاده موفق شد با حفظ 128 

عدد در یک دقیقه رکورد او را جابه جا کند.

خبرگزارى اصولگراى «فارس» خواســتار توضیح قوه 
قضاییه درباره حکم یک قاضى شــد. این خبرگزارى 

نوشت:
در پى انتشــار حکم یک قاضى براى ســارق سه بسته 
بادام هندى و محکومیت ســنگین متهــم به 10 ماه 
حبس و 40 ضربه شــالق، خبرنگار «فارس» ماجرا را 
از مســئولین مربوطه پیگیرى کــرد و در کمال تعجب 
مشخص شــد که خبر مذکور صحت دارد و خبرسازى

نیست.
بنابر حکم منتشر شده، متهم اقدام به سرقت سه بسته 
بادام هندى از یک مغازه کرده که پس از شکایت مالک 
مغازه و ارائه فیلم از ارتکاب جرم متهم توسط وى و عدم 

دفاع موجه متهم؛ قاضى متهم را که مردى 45 ســاله و 
پدر سه فرزند است به ده ماه حبس تعزیرى و چهل ضربه 

شالق محکوم کرده است!
اگرچه حکم منتشر شده بدوى اســت اما به علت عدم 
تجدیدنظرخواهــى متهم، حکم وى پس از گذشــت 
مدت قانونى تجدیدنظرخواهــى در حال حاضر قطعى 

شده است. 
هرچند به مــوازات برخورد با دانه درشــت ها و جرایم 
ســنگین، رســیدگى به تخلفات و جرایم کوچک نیز 
ضرورى است و مانع هرج و مرج مى شود اما عدم تناسب 
ظاهرى این حکم با جرم صورت گرفته نیازمند توضیح 

یا اصالح توسط دستگاه قضایى است.

وزیر صمت در توییتى اعالم کرده که طرح هایى در صنعت 
خودرو طراحى کرده که ســبب مى شود قیمت خودرو تا 
پایان سال ارزان شــود. او گفته با افزایش تولید خودرو، 
قرعه کشى هم حذف مى شــود. اما آیا وعده وزیر شدنى 

است و خودرو امسال ارزان مى شود؟
این چندمین بارى است که وزیر صمت وعده افزایش تولید 
و کاهش قیمت  خودرو را داده است. رضا فاطمى امین گفته 
قرار است سه میلیون خودرو تولید کند و مدعى است که 
افزایش تولید مى تواند به کاهش قیمت ها منجر شود. او 
وعده داده قیمت خودرو تا پایان سال کاهش پیدا مى کند.

فاطمى امین وعده افزایش تولید خودرو را داده و مى خواهد 
از محل افزایش تولید، قیمت ها را کاهش دهد. اما مسئله 
کنونى صنعت خودروســازى کمبود قطعه اســت. طبق 
اعالم سازمان بازرسى بیش از 140 هزار خودروى ناقص 

در پارکینگ خودروسازان وجود دارد اما چون خودروسازان 
با کمبود قطعه مواجهند، نمى تواننــد این تعداد خودرو را 

روانه بازار کنند.
از طرف دیگر، تا پایان ســال گذشــته، زیان انباشــته 
خودروسازان از مرز 55 هزار میلیارد تومان گذشته است. 
به قول معــاون وزیر صمت، با این حجــم از زیان چطور 
مى توان از خودروســازان انتظار جهش تولید و کیفیت را 

داشت؟
از طرف دیگــر به گفته رئیــس انجمن قطعه ســازان، 
خودروسازان 60 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهى 
دارند. از طرف دیگر چندى پیش اعالم شد خودروسازان 
خط تولید برخى از خودروهاى داخلى را متوقف کرده اند 
چون قطعات الزم براى تولید و تکمیل خودرو را ندارند و 

تحریم ها مانع واردات قطعات الزم هستند.

رئیس هیئت مدیره کانون صنعت زنبور عســل کشور 
خاطر نشان کرد: حذف استاندارد اجبارى بر تولید عسل 

باعث توقف صادرات عسل شد. 
عفت رئیسى سرحدى با اشاره به دالیل توقف صادرات 
عسل گفت: عســل ایران جزو طبیعى ترین عسل هاى 
تولید شــده در جهان محســوب مى شــود که همواره 
مشتریان خاص خود را داشــت. وى خاطر نشان کرد: 
در ســال 1399 زنبورداران موفق شدند پس از 20 سال 
استاندارد عسل را اجبارى کنند. اما بعد از گذشت شش 
ماه وزیر پیشین جهاد کشاورزى در آخرین جلسه شوراى 
عالى استاندارد، با استاندارد اجبارى عسل مخالفت کرد و 

این مسئله باعث توقف صادرات این محصول شد.
این فعال اقتصادى در پاســخ به این پرسش که به چه 
دلیل وزیر خواهان حذف این اســتاندارد شد، گفت: بنا 
به شــنیده هاى ما که نزدیک به واقعیت اســت وزیرى 

که مسئول امنیت غذایى کشــور است تحت تأثیر فشار 
شرکت هاى تولیدکننده عسل دست ساز با این استاندارد 

مخالفت کرد.
وى با اشاره به دوره کوتاه وضع استاندارد اجبارى بر تولید 
عسل، تصریح کرد: در همان مقطع کوتاه که استاندارد 
عسل از سوى ســازمان اســتاندارد اجبارى شد براى 
شش شرکت که با منشــأ کلوگلز و افزودنى عسل تولید 

مى کردند پرونده هاى قضایى تشکیل شد.
رئیســى ادامه داد: در دوره اســتاندارد اجبارى عسل، 
توانستیم بازار هاى خوبى براى محصول خود در جهان 
پیدا کنیم و محصول ما به بسیارى از کشور هاى آمریکایى 
و اروپایى از جمله آلمان صادر شــد. به گفته رئیســى، 
سود هاى کالنى در تولید عسل دست ســاز وجود دارد 
که توانست به وزیر فشــار بیاورد که استاندارد اجبارى 

را حذف کند. 

رئیس بزرگ ترین کارتل مواد مخدر جهان بازداشت شد

جوان تبریزى رکورد حفظ اعداد در جهان  را شکست

حکم عجیب یک قاضى براى سارق بادام هندى!

توییت عجیب وزیر صمت درباره خودرو 

چرا  صادرات عسل متوقف شد
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درخواست از رئیس جمهور
نماینده مردم اصفهـان در مجلـس از رییس جمهور 
خواست که دستور تشکیل ستاد احیاى رودخانه زاینده 
رود را صـادر کند. حجت االسـالم حسـین میرزایى 
در صفحه شـخصى خود در توییتر نوشـت: « بارها با 
صداى رسا گفتیم که فریاد کشاورزان عزیز اصفهان 
را بشـنوید. آقاى رییس جمهور! دستور تشکیل  ستاد 
احیاى رودخانه زاینده رود را صـادر کنید. اهمیت این 
رودخانه حیاتـى، از دریاچه ارومیه کمتر نیسـت! عدم 
اقدام، اصفهـان را در معرض یک فرونشسـت عظیم 
قرار داده کـه نابودى اصفهـان و ابنیـه تاریخى آن را 

در پى دارد.»

آبان هم پرباران نیست 
کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
با اشاره به تداوم ناپایدارى هاى جوى در سطح استان تا 
پایان هفته، گفت: انتظار بارش هاى مطلوب را تا هفته 
پایانى آبان ماه نداریم. آسـیه آقایى افزود: آبان ماه به 
جز هفته پایانى، بارش چندانى انتظار نمى رود و امسال 

پاییز خشکى در پیش است.

100 زندانى در اصفهان 
آزاد شدند

مدیر کل زندان هاى استان اصفهان گفت به مناسبت 
هفته وحدت و میالد ختم رسـل پیامبر مکرم اسـالم 
حضرت محمد مصطفى (ص)  و حضـرت امام جعفر 
صادق (ع) در مراسمى 100 نفر از مددجویان با حبس 
کمتر از 6 مـاه از زندان مرکـزى آزاد شـدند. علیرضا 
بابایى تصریح کرد: حدود 900 زندانى جرایم غیر عمد 
و محکومان مالى با بیش از هزار میلیارد تومان بدهى 
در زندان هاى استان اصفهان حبس هستند. وى ابراز 
امید کرد که نیکوکاران اصفهانى همانند سال هاى قبل 

براى آزادى این بخش از زندانیان اقدام کنند. 

ممنوعیت تردد شبانه
 لغو است 

رئیس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان گفـت: طرح 
ممنوعیت تـردد شـبانه در اصفهان لغو اسـت و هنوز 
تصمیمى در سـتاد مقابله با کرونا براى اجراى دوباره 
این طرح گرفته نشـده اسـت. سـرهنگ محمدرضا 
محمدى با اشـاره به لغو طرح ممنوعیت تردد شـبانه 
از شهریور ماه تاکنون اظهار داشـت: در برنامه ریزى 
اولیه قرار بود این طرح تا 15 مهـر ماه لغو و پس از آن 
اجرا شـود. وى ادامه داد: اما همچنان سـتاد مقابله با 
کرونا تصمیمى در خصوص اجـراى دوباره این طرح 
نگرفته و از این رو طرح ممنوعیت تردد شبانه همچنان 

لغو است.

افزایش تعداد 
روزهاى ناسالم  

رئیـس اداره امـور آزمایشـگاه هاى حفاظـت محیط 
زیست اسـتان اصفهان اظهار داشـت: در 7 ماهه اول 
سال 1400 نسـبت به زمان مشابه در سـال 99 تعداد 
روزهاى ناسـالم شـهر اصفهـان 74 درصـد افزایش 
داشـته اسـت. بابک صادقیان در این باره افزود: شهر 
اصفهان در هفت ماه اول سال گذشته چهار روز هواى 
پاك داشته در حالى که در سال جارى هیچ روز پاکى 

را تجربه نکرده است.

شستشوي شبکه فاضالب   
بیش از 80 کیلومتر از شبکه فاضالب منطقه فالورجان، 
در نیمه نخست سال جارى، شستشو شد. این عملیات 
با هدف نگهداري شبکه فاضالب و به منظور جلوگیري 
از گرفتگی و رفع انسداد شبکه فاضالب درشهرستان 
با تخلیه منهـول ها و شستشـو با دسـتگاه واتر جت و 
تانکر شستشـو انجام شـد. همچنیـن در مـدت زمان 
مشابه، بیش از 10 هزار منهول فاضالب باهدف امحا 
سوسک ها و حشرات موذي و همچنین افزایش سطح 
بهداشت عمومی شهروندان در این منطقه سم پاشى و 

2100 منهول فاضالب شستشو شد.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: استان 
اصفهان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایى همواره مورد 
هجوم حوادث غیرمترقبه در حوزه کشاورزى قرار مى گیرد.

منصور شیشه فروش با اشــاره به اینکه 90 میلیون قطعه 
طیور معادل 60 درصد طیور در استان بیمه شدند، افزود: 
باغات 19 هزار و 280 هکتار معادل 30 درصد، زراعت 63 
هزار هکتار معادل 30 درصد، ابنیه و سازه هاى گلخانه اى 
510 هزار متر مربع، آبزیان 8 میلیون و 400 هزار قطعه بیمه 
شدند.وى با بیان اینکه پیش بینى شده 70 میلیارد تومان 
غرامت به خســارت دیدگان در بخش بیمه کشــاورزى 
پرداخت شود که تاکنون 11 میلیارد تومان پرداخت شده 

و مابقى هم در حال پیگیرى است، گفت: در سال زراعى 
جدید باید تعرفه ها اعالم شــود بنابراین از صندوق بیمه 
کشور درخواست کردیم که تعرفه ها را به استان اصفهان 
ابالغ کند و مابقــى اعتبار مورد نیاز بــراى پرداخت را به 
صندوق بیمه استان بدهند تا خسارت را پرداخت کنیم.وى 
ادامه داد: استان اصفهان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایى 
همواره مورد هجوم حوادث غیرمترقبه در حوزه کشاورزى 
قرار مى گیرد، مخاطرات جوى مثل سرمازدگى، آفات نباتى، 
بیمارى ها، سیل، خشکســالى، کم آبى، موج هاى گرما و 
سرما، تگرگ، صاعقه و بســیارى دیگر از حوادث حوزه 

کشاورزى را تحت تأثیر قرار مى دهد.

 در چند روز اخیر 6 عضو از دو بیمار مرگ مغزى در اصفهان 
اهدا شد.

مسئول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى الزهرا(س) در 
خصوص موضوع پیوند اعضا خانم 37 ســاله در اثر سکته 
مغزى اظهار داشــت: این خانم که در بیمارستان غرضى 
بسترى بودند، بر اثر ســکته مغزى فوت شدند و با رضایت 
خانواده به بیمارســتان الزهرا (س) براى آزمایشات منتقل 

شدند.
مریم خلیفه سلطانى افزود: کلیه هاى این فرد در بیمارستان 
خورشــید به دو بیمار نیازمند پیوند و کبد آن به بیمارستان 

تخصصى در شیراز منتقل شد.

وى بیان کرد: همچنین طى عمل جراحى ،3 عضو آقاى 35 
ساله که در اثر تصادف دچار مرگ مغزى شده بود با رضایت 
خانواده به سه بیمار اهدا شد و قلب این بیمار نیز امکان اهدا 
نداشت اما دو کلیه و کبد او به شیراز براى اهدا به سه بیمار 

نیازمند پیوند منتقل شد.
وى ادامه داد: ما در اصفهان امکان برداشت و پیوند کبد،کلیه 
و قلب را داریم و اگر گیرنده در اصفهان باشد و بخش هاى 
پیوند فعال باشند، در اصفهان این عمل انجام مى شود. در 
مدت شیوع بیمارى کرونا و کمبود تخت هاى بیمارستانى، 
بخش پیوند تعطیل بود و یا گیرنده در اصفهان نبود، اعضا به 

بیمارستان تخصصى پیوند در  شیراز منتقل مى شد.

اهداى اعضاى
 2 مرگ مغزى به 6 نفر

حوادث غیرمترقبه کشاورزى 
اصفهان را نشانه گرفته است

مدیر نیروگاه سد زاینده رود گفت: به طور قطع اگر 
ارتفاع آب سد زاینده رود حدود 3 متر دیگر کاهش 
یابد، ناچار مى شویم نیروگاه این سد را از مدار تولید 

خارج کنیم.
بابک محمدى در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین 
وضعیت فعالیت نیروگاه ســد زاینــده رود با توجه 
ذخیره پایین این سد، اظهار کرد: با توجه به خروجى 
حدود 20 متر ســد زاینده رود براى شرب، نیروگاه 
برقابى ســد زاینده رود همچنان در مدار تولید قرار 

دارد.
وى افزود: نیروگاه سد زاینده رود روزانه حدود 20 
ســاعت به میزان 140 مگاوات تولید برق دارد که 

وارد شبکه سراسرى برق مى شود.
مدیر نیروگاه ســد زاینده رود با بیان اینکه با وجود 
ذخیره ســد زاینده رود، نیروگاه این سد، تابستان 
امسال در مدار تولید برق قرار داشت، تصریح کرد: 

تا زمانى که خروجى سد براى شرب باشد، نیروگاه 
سد زاینده رود نیز همچنان در مدار تولید است، مگر 

اینکه ارتفاع آب سد از میزان مشخصى پایین آید.
وى افزود: اگرچه اکنون ارتفاع آب ســد زاینده رود 

زیاد نیست، اما همچنان نیروگاه آن در مدار است.
محمدى درباره اینکه نیروگاه برقابى سد زاینده رود 
نیز در سال 97 نیز به دلیل ذخیره پایین سد زاینده 
رود از مدار خارج شد، تصریح کرد: به طور قطع اگر 
ارتفاع آب سد زاینده رود حدود 3 متر دیگر کاهش 
یابد، ناچار مى شویم نیروگاه را از مدار تولید خارج 

کنیم، البته امیدوار به بارش هاى پاییزه هستیم.
وى گفت: اکنون ارتفاع ســد زاینده رود به لحاظ 
تامین شرب در شرایط خاص و یا بحرانى قرار دارد 
و اگر ارتفاع ذخیره آب ســد چند متر دیگر کاهش 
یابد از لحاظ تولید برق نیز در شــرایط بحرانى قرار 

خواهیم گرفت.

جانشین فرمانده انتظامى اســتان از انهدام باندى 
سازمان یافته متشکل از 7 نفر از افراد سابقه دار که 
اقدام به سرقت هاى مختلف مى کردند و اعتراف 

آنها به 39 فقره سرقت خبر داد. 
ســرهنگ محمدرضا هاشــمى فر بیان داشت: به 
دنبال وقوع چندین فقره سرقت از باغ ها، منازل و 
سرقت خیابانى که سارقان درسرقت هاى خود اقدام 
به تخریب اموال شــهروندان مى کردند، موضوع 
با حساسیت و دقت باال توســط کارآگاهان پلیس 

آگاهى استان اصفهان مورد رسیدگى قرار گرفت.
وى افزود: با تحقیقات و بررسى هاى دقیق علمى 
و انجام یک سرى اقدامات خاص پلیسى مشخص 
شد، سرقت هاى مذکور توسط باندى سازمان یافته 
متشــکل از 7 سارق ســابقه دار صورت مى گیرند 
که بالفاصله رصد هوشمندانه این افراد در دستور 
کار کارآگاهــان پلیس آگاهــى در مرکز و چندین 

شهرستان دیگر استان قرار گرفت.
جانشــین فرمانده انتظامى استان اصفهان تصریح 
کرد: با تالش شــبانه روزى و اقدامــات علمى و 
تخصصى کاراگاهان، سرانجام 5 نفر از اعضاى این 
باند که با 2 دستگاه خودروى پژو 405 از مخفیگاه 

خود خارج شــده و قصد انجام سرقت مسلحانه در 
شهرســتان نجف آباد را داشــتند دریک عملیات 

ضربتى متوقف و همگى آنها دستگیر شدند.
سرهنگ هاشــمى فر با اشــاره به متوارى بودن 
سرکرده اصلى باند اظهار داشت: تحقیقات پلیسى 
در این خصوص ادامه یافت و ســرانجام مخفیگاه 
فرد مذکور نیز شناسایى و در یک عملیات ویژه وى 
به همراه زنى که از او در برخى از سرقت ها استفاده 

مى شد دستگیر شد.
این مقام انتظامى گفت: متهمان پس از مواجهه با 
مدارك و مســتندات پلیس لب به اعتراف باز کرده 
و به 39 فقره ســرقت شــامل 30 فقرخ سرقت از

 باغ ها، 4 فقره ســرقت از منزل، 4 فقره ســرقت 
خیابانى از شــهروندان و یک فقره سرقت نافرجام 

مسلحانه اقرار کردند.
سرهنگ هاشمى فر از توقیف 4 دستگاه خودروى 
پژو 405 و یک دستگاه خودروى زانتیا که سارقان از 
آنها در سرقت هاى خود استفاده مى کردند خبر داد 
و عنوان داشــت: متهمان به همراه پرونده تحویل 
مرجع قضائى شــده و با صدور قــرار قانونى روانه 

زندان شدند.

همزمان با سراسر کشــور امکان ثبت سفارش تک 
جلدى کتاب هاى درسى در استان اصفهان آغاز شد.

رئیس اداره رفاه و پشتیبانى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: دانش آموزان و فرهنگیان براى 
irtextbook. ثبت سفارش کتاب مى توانند به سامانه

ir مراجعه کنند.
علیرضا عابدى افزود: عالقه مندان مى توانند کتاب 
درسى دوره هاى تحصیلى ابتدایى، دوره هاى اول و دوم 
متوسطه نظرى و کتاب هاى عمومى فنى و حرفه اى و 

کاردانش را از طریق این سامانه سفارش دهند.
وى گفت: بســته سفارشــى از طریق شرکت پست 
براســاس مکان ســفارش به متقاضى تحویل داده 
مى شــود. رئیس اداره رفــاه و پشــتیبانى اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان افزود: همچنین 
عالقه مندان مى توانند براى دسترســى رایگان به 
فایل کامل و فشــرده تمام کتاب هاى درسى در تمام 
پایه ها و دوره ها به پایگاه کتاب درســى به نشــانى

 chap.sch.ir مراجعه کنند.

نیروگاه سد زاینده رود
 در آستانه خروج از مدار

باند مخوف سرقت در اصفهان منهدم شد

آغاز ثبت سفارش اینترنتى کتاب هاى درسى 

رئیس اتاق اصناف استان و رئیس اتحادیه صنف مشاوران 
امالك اصفهان گفت: متولیان کالن کشــور باید براى 
قیمت هاى نجومى رهن و اجاره مســکن چاره اندیشى 

کنند.
رســول جهانگیرى با بیان اینکه وضعیت رهن و اجاره 
مسکن در اصفهان خوب نیست و با قیمت هاى نجومى 
خرید و فروش ارتباط مستقیمى دارد، اظهار داشت: نرخ 
خرید و فروش مســکن و زمین هر قدر گران تر شــود 
متأســفانه رهن و اجاره ها نیز افزایش مى یابد که در این 
راستا متولیان کالن کشور باید براى سال آینده فکرى به 
حال مســتأجران کنند و درمورد وضعیت رهن و اجاره ها 

تدبیرى اساسى اندیشیده شود.
وى با بیان اینکه راهکارهایى را براى کنترل بازار مسکن 
به متولیان کشور ارائه کردیم، ادامه داد: افزایش ساخت 
و ساز مسکن ســبب کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا 

مى شود، از سوى دیگر نیاز است که پیش از شروع فصل 
رهن و اجاره سال آینده، دولت و مجلس طى مصوبه اى 
درصدى را به فراخور تورم جامعه تعیین کنند و ضمانت 
اجرایى قوه قضائیه را نیز داشــته باشد که اگر مستأجر با 
درصد تعیین شده حاضر به تمدید قرار داد بود مالک نتواند 
او را بیرون کند ضمن اینکه در مصوبه حقوق مالکان نیز 
به نسبت تغییراتى که در سبد خانوارها اتفاق مى افتد، در 

نظر گرفته شود.
رئیس اتاق اصناف استان و رئیس اتحادیه صنف مشاوران 
امالك اصفهان با بیــان اینکه اکنــون آپارتمان کمتر 
از مترى 10 میلیون تومان در شــهر اصفهان نیســت و 
حداکثر قیمت نیز مترى باالى چند 10 میلیون است، ابراز 
داشت: شرایط رهن و اجاره ها خوب نیست؛ البته اکنون 
با شروع فصل سرد و آغاز سال تحصیلى از پیک رهن و 
اجاره ها گذشته است در حالى که بیشترین قراردادها بین 

تاریخ هاى اول خرداد تا پایان شــهریور منعقد مى شود و 
بین مردم عرف شده که جابه جایى ها را در این مدت انجام 

مى دهند اما با شروع سال تحصیلى، ثبات برمى گردد.
جهانگیرى درباره شــرایط تمدید قرارداد مستأجران در 
دوران کرونا نیز خاطرنشان کرد: طبق مصوبه ستاد ملى 
کرونا مالکان و مســتأجران با 20 درصد افزایش رهن و 
اجاره مى تواننــد قرارداد اجاره را تمدید کنند تا شــرایط 

کرونا عادى شود.
وى افزود: اما در همین مصوبه شروطى براى حکم تخلیه 
نیز تعیین شده از جمله اینکه مالک فرزندى داشته باشد 
که بخواهد زندگى جدید تشــکیل دهد یا مستأجر اجاره 
نداده باشد و یا اینکه مالک براى تخریب و نوسازى خانه 
مجوز گرفته باشد؛ این ها مواردى است که حکم تخلیه 
صادر مى شود اما در سایر موارد قضات به تمدید قرارداد با 

اعمال 20 درصد افزایش رهن و اجاره بها رأى مى دهند.

با  برنامه ریزى درسطح ملى؛

اجاره هاى نجومى اصفهان 
ساماندهى شود

امام جمعه اصفهان با قدردانى از دولت در شتاب گرفتن روند واکسیناسیون، از مردم ایران 
براى دریافت واکسن کرونا دعو ت کرد.

امام جمعه اصفهان، اهمیت واکسیناســیون همگانى علیه بیمــارى کرونا را ضرورى 
دانست و گفت: تشکر مى کنم از شهروندانى که براى واکسینه شدن حضور پیدا مى کنند 
و همچنین تشکر ویژه اى از وزارت بهداشت و رئیس جمهور دارم که بر اساس فرمایش 
رهبر معظم انقالب اولویت کار خود را بر روى مسئله کرونا و واکسن قرار دادند و سرعت 

واردات واکسن را افزایش و همچنین تولید واکسن داخلى را هم سرعت بخشیدند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد افزود: با این کار آمار مرگ و میر و مبتالیان به کرونا 
کاهش یافته و امیدواریم در یک تا 2 ماه آینده به طور کلى این ویروس از کشور ریشه کن 

شود و یا حداقل به حد کامل کاهش پیدا کند.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان درباره گله مندى عده اى از افراد براى وارد نکردن 
واکســن آمریکایى گفت: ما اعتمادى به واکســن هاى آمریکایى و دشمنانى مانند آن 
با توجه به فســاد هایى که از آن ها دیده ایم، نداریم چراکه اکنــون آن ها در کار خود نیز 

مانده اند.

گردشگران به دریافت عوارض ورود به کویر 
مرنجاب و مناسب نبودن زیرساخت جاده اى 

این کویر معترض هستند.
فرماندار آران و بیدگل در پاســخ به انتقاد ها از 
دریافت ورودیه هاى 25 تا 80 هزار تومانى در 
مرنجاب و ساماندهى نشدن جاده و خدمت رسانى به گردشگران گفت: این انتقاد ها به جا 
است و در صورت ســاماندهى نکردن جاده و ارایه خدمات در مرنجاب، دریافت ورودیه از 

گردشگران به زودى لغو مى شود
اسماعیل بایبوردى افزود: براساس مصوبه شوراى بخش آران و بیدگل مبلغ ورودیه هاى 
انواع خودرو ها به کویر تعیین و تعهد شده است مبلغ هاى دریافتى از ورودیه براى ساماندهى 

جاده و بخش فرهنگى گردشگرى هزینه شود.
جاده 50 کیلومترى خاکى مرنجاب با توجه به حجم زیاد ورود و خروج گردشگران به این 
منطقه کویرى، زیرسازى و عرض مناسبى ندارد و ناآشــنایى گردشگران و نبود عالیم 
راهنمایى به ویژه در پیچ هاى خطرناك موجب وقوع سانحه هاى رانندگى در این مسیر مى شود.

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در نامه اى به 
رییس جمهورى خواستار برگزارى جلسه فورى براى رفع 

مشکالت استان اصفهان شد.
حجت االسالم سیدناصر موسوى الرگانى اظهار کرد: 
با توجه به مشــکالت اســتان اصفهان در نامه اى به 
رئیس جمهــورى تاکید کردم که باید هر چه ســریعتر 
جلسه  مشــترکى با مجمع نمایندگان استان اصفهان 

تشکیل شود.
وى افزود: احیاى دائمى زاینــده رود تنها راهکار رهایى 
از بحران زیست محیطى و جمعیتى ناشى از فرونشست 

زمین و خشکسالى در اصفهان است لذا مى توان با رعایت 
حقابه ها و منع برداشت ها حق ملت اصفهان را احیا کرد.
متن نامه مجمع نمایندگان اســتان اصفهان به رییس 

جمهورى به شرح زیر است:
«برادر ارجمند حضرت آیت ا... رییسى
ریاست محترم جمهورى اسالمى ایران

با سالم؛
احتراما با توجه به اینکه اســتان اصفهان به عنوان یکى 
از مهمترین و استراتژیک ترین استان هاى کشور داراى 
معضالت و مشکالت بحرانى مى باشد لذا مستدعى است 

دستور فرمایید در راستاى تعامل بین دولت و مجلس که 
یکى از تاکیدات ویژه حضرتعالى اســت و براى بررسى 
دقیق مسائل کالن استان، در اسرع وقت فرصتى موسع 
در اختیار مجمع نمایندگان استان اصفهان قرار گیرد تا 
در نشست مشــترکى با جنابعالى این موضوعات مهم و 
چالشى مورد رســیدگى قرار گرفته و راهکارهایى براى 

برون رفت از شرایط موجود تدوین گردد.
خواهشــمند اســت دســتور فرمایید با قیــد فوریت 
زمان جلســه مشــخص و از نتیجه اینجانــب را مطلع

 فرمایید.»

درخواست نمایندگان اصفهان براى برگزارى جلسه فورى با رئیس جمهور

دعوت امام جمعه اصفهان
  براى انجام واکسیناسیون 

اعتراض به دریافت عوارض
 ورود به مرنجاب
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الله اســکندرى خطاب به مدیران جدید سازمان صداوســیما مى گوید: کارى کنید
 فاصله اى که میان تلویزیون با خیلى از هنرمندان ایجاد شده است از بین برود و تلویزیون 

دوباره به سال هاى اوج خود برگردد.
این بازیگر سینما و تلویزیون در پاسخ به اینکه به عنوان یک هنرمند چه پیشنهادى به 
رییس جدید سازمان صداوســیما دارد؟ اظهار کرد: به عنوان یک بازیگر مى توانم نظر 
بدهم و بپرســم چرا تلویزیونى که زمانى بینندگانش میلیونى پاى آن مى نشستند و به 
خاطر تماشاى سریال ها، شــهر از افراد خالى مى شد، به جایى رسیده که در طول سال 
ده ها سریال پخش مى شود و ما اصال متوجه آن ها نمى شویم؟! من در حوزه کارى 

خودم نظر مى دهم، آنچه مسلم است این است که در این سال ها صداوسیما 
باید خودش را به روز مى کرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. تلویزیون باید 

خودش را با شرایط امروز ایران و حتى جهان آپدیت کند.
اسکندرى همچنین تصریح کرد: ما امروز در یک رقابت گسترده اى 
قرار گرفته ایم و تلویزیون باید نســبت به گذشته تالش خود را چند 
برابر کند و جایگاهش را در این بازار رقابت حفظ کند، اما متأسفانه در 
این سال ها نه تنها این اتفاق نیفتاد و خودش را به روز نکرد، بلکه حتى 
نسبت به تولیدات دهه هاى گذشته خودش هم افت پیدا کرده است! 

بازیگر سریال هاى «خاك ســرخ»، «در چشم باد»، «رقص 
پرواز»، «سال هاى برف و بنفشه» و «مشق عشق» 

یادآور شد: به عنوان نمونه سریال هاى 10 سال 
قبل ما واقعا جذاب بودند و مردم آن ها را دنبال 

مى کردند. ما که به سال هاى دور نمى رویم. 
بزرگترین معضلى که تلویزیون با آن مواجه 
شده این است که چون تنها رسانه دولتى 
ماســت، به هر حال شــاید ایــن حس را 
داشته باشد که مردم فقط آن را مى بینند و 
برنامه هایش را دنبال مى کنند. قطعا هم 
همین طور اســت، به ویژه در شــهرهاى 
کوچک، مردم خیلى دنبال ســینما و حتى 
سریال هاى شبکه نمایش خانگى نیستند و 
فقط تلویزیون را تماشا مى کنند؛ البته ناگفته 

نماند که من خیلى از شهر و روستاهاى کوچک را دیده ام که ماهواره دارند و سریال هاى 
نمایش خانگى را هم تماشا مى کنند.

وى در ادامه به بحث نظارت صداوسیما بر پلتفرم هاى نمایش فیلم و سریال اشاره کرد و 
گفت: تولیدات پلتفرم ها واقعا در رقابت جدى با تلویزیون قرار گرفته اند و اتفاقا آثار متنوعى 
هم در حوزه هاى مختلف دارند. این شبکه به دلیل انتخاب سوژه هاى متنوع، آزادى هاى 
بیشتر در پوشش، فضا و داســتان ها موفق بوده و همین امر باعث شده است که مردم، 

بیشتر از این شبکه استقبال کنند. 
اسکندرى در بخشــى دیگر از صحبت هایش بر تولید آثار فاخر جنگى و تاریخى در 
تلویزیون تاکید کرد و گفت: به عنوان هنرمندى که دو دهه است در تلویزیون 
کار مى کند و در حوزه هاى دفاع مقــدس، تاریخى و جنگى همکارى 
داشته ام، تاکنون 10 الى 12 ســریال کار کرده ام که همه آن ها هم 
دیده شد. خوشبختانه جزو بازیگران خوش شانسى بودم که حضورم 
در مجموعه هاى باارزش تلویزیون رقم خورد و فرصت این حضور 
را داشتم، اما مشکل فعلى این است که دیگر اینگونه کارها تولید 
نمى شود و ما دیگر شاهد آن سریال هاى تاریخى و جنگى قبل 
در تلویزیون نیســتیم که مخاطب با آن همه ذوق و شوق پاى 
آن ها مى نشست. سال هاى پیش حداقل سالى یک الى دو کار 
خوب و فاخر براى تلویزیون ساخته مى شد ولى االن دیگر این 

اتفاق نمى افتد.
ایــن بازیگر همچنیــن خطاب به مدیــران جدید 
صداوسیما تاکید کرد: توصیه ما این است که دوستان 
جدیدى که در مقام ریاست آمده اند کمى به روز شوند. 
در حال حاضر بیشترین انتقادى که به صداوسیما 
وارد است، به بحث محتوایى کارهاست. به نظرم 
باید کمى سیاستگذارى ها را تغییر داد و فضا را باز 
گذاشت تا بتوان پروژه هاى متنوع ترى تولید کرد 
و در واقع کارى کرد تا فاصله اى که میان خیلى 
از هنرمندان با تلویزیون افتاده از بین برود 
و دوباره تلویزیون به اوج ســال هاى قبل 

خود برگردد.

پیشنهاد الله اسکندرى به مدیران جدید صداوسیما؛

 خودتان را آپدیت کنید

پیگیرى تصویربردارى 
«راز ناتمام» در ترکیه 

رضا داوودنژاد به 
«از سرنوشت 4» 

پیوست

على ضیاء 
از تلویزیون رفت؟

سکانس هاى فینال سریال تلویزیونى «راز ناتمام» 
این روز ها در کشور ترکیه در حال ضبط است.

با اتمام تصویربردارى ســکانس هاى زمان حال 
قصه سریال تلویزیونى «راز ناتمام» به کارگردانى 
و تهیه کنندگى امین امانى در تهران، گروه در حال 
حاضر براى ضبط قسمت هاى فینال عازم کشور 
ترکیه شده اند. بر اســاس برنامه ریزى هاى انجام 
گرفته، تصویربردارى این سریال تا اواخر آبان ماه 

در ترکیه به پایان مى رسد.
«راز ناتمام» با محوریت روایــت زندگى پر فراز 
و نشــیب شــهید محمدجواد باهنر، به اتفاقات 
ســال هاى پس از جنگ و نفوذ دشمن در ارکان 

دولت در زمان حال مى پردازد.
فرهاد جم، نگین معتضدى، ســیدجواد هاشمى، 
رامین راســتاد، بهرام ابراهیمى، شهرام عبدلى، 
مریم کاویانى، مریم خدارحمى، مهدى امینى خواه، 
مهدى کوشکى بازیگران این پروژه تلویزیونى را 

تشکیل مى دهند.
«راز ناتمام» در معاونت ســیماى اســتان ها و با 
مشــارکت مرکز کرمان در حال تولید است. این 
ســریال پس از اتمام کامل مراحل فنى از یکى از 

شبکه هاى سراسرى روى آنتن خواهد رفت. 

تصویربــردارى ســریال «از سرنوشــت 4» به 
کارگردانى سید محمدرضا خردمندان به مرز 60 
درصد رسیده است و رضا داوودنژاد در فصل چهارم 

ایفاى نقش مى کند.
عمده کار در تهران تصویربردارى مى شــود؛ اما 
گروه براى گرفتن برخى ســکانس ها به ارومیه و 
قزوین هم سفر مى کند. طبق اعالم گروه سازنده 
این سریال در زمســتان روى آنتن مى رود؛ ولى 
تصویربــردارى آن تا بهمن ماه نیــز ادامه دارد و 
همزمان با فیلمبــردارى مراحل فنــى و تدوین 

سریال در حال انجام است.
حســین پاکدل، دارا حیایــى، کیســان دیباج، 
فاطمه بهارمست، مجید واشــقانى، لیال بلوکات، 
ساناز سعیدى، ســولماز غنى، نگین صدق گویا، 
سیدمهرداد ضیایى و مائده طهماسبى در این فصل 
حضور خواهند داشت. عمده ترین مسئله اى که در 
این فصل از سریال دنبال مى شــود، موانع تولید 

داخلى بر سر راه جوانان است. 
مجموعه «از سرنوشــت» در گروه فیلم و سریال 

شبکه دو سیما تولید مى شود.

على ضیاء که بعد از انتقال از شبکه یک به شبکه 3 
به پاى ثابت برنامه هاى مناسبتى و البته برنامه هاى 
روتین اجتماعى این شبکه تبدیل شده بود، مدتى 

است که هیچ برنامه اى در تلویزیون ندارد.
آخرین حضور ضیاء درقاب تلویزیــون به برنامه 
ویژه تحویل سال 1400 برمى گردد. برنامه اى که 

با حاشیه و البته انتقادهایى همراه بود.
او که طى سال هاى اخیر به شکل متناوب برنامه 
«فرمول یک» را روى آنتن داشــت، در دو فصل 
بهار و تابستان برنامه اى نداشت که همین نشان 
مى دهد او دیگــر در برنامه مدیران شــبکه یک 

جایى ندارد. 
ضیاء بعد از اینکه از معادالت شبکه یک خارج شد، 
تصمیم گرفت براى اینکه بین خودش و مخاطبان 
فاصله اى نیافتد برنامه اى را در فضاى مجازى باال 
بیاورد. با این کار به شکل رسمى مشخص شد که 
ضیاء تا اطالع ثانوى آنتن تلویزیون را نخواهد دید.

ى مى شد، به جایى رسیده که در طول سال 
جه آن ها نمى شویم؟! من در حوزه کارى 

ت که در این سال ها صداوسیما 
ن اتفاق نیفتاد. تلویزیون باید 

آپدیت کند.
 یک رقابت گسترده اى 
ذشته تالش خود را چند 
فظ کند، اما متأسفانه در 
 را به روز نکرد، بلکه حتى 
هم افت پیدا کرده است! 

شم باد»، «رقص 
ق عشق»
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ل 

 

ق
بیشتر از این شبکه استقبال کنند. 

اسکندرى در بخشــى دیگر از صحبته
تلویزیون تاکید کرد و گفت: بهع
کار مى کند و در حوزه هاى
0داشته ام، تاکنون10 الى
دیده شد. خوشبختانه
در مجموعه هاى باار
را داشتم، اما مشکل
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آن ها مى نشست. س
خوب و فاخر براى
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ماجراى کشته شدن اتفاقى یک زن فیلمبردار توسط الک 
بالدوین هنرپیشه هالیوودى سرصحنه تولید یک وسترن، 
بى شباهت نیست با کشته شدن کارگردان ایرانى یک توسط 

یک کشتى گیر.
نزدیک ســه دهه پیش، حســین مالقاسمى(حســین 
ابراهیمیان) کشتى گیرى که از سال هاى پیش از انقالب به 
بازیگرى در نقشهاى اکشن روى آورده بود سرصحنه فیلمى 
با عنوان خط آتش، کامال اتفاقى، گلوله اى شلیک کرد که 

باید مشقى مى بود ولى نبود و…
اواخر مهرماه 1373 على ســجادى حسینى حوالى اراك 
مشغول ســاخت فیلم خط آتش به تهیه کنندگى برادران 
توکل نیا بود که حین کارگردانى یکى از نماهاى فیلم به طور 

کامال اتفاقى کشته شد.
على سجادى حسینى مشغول هدایت حسین مالقاسمى 

براى تیرانــدازى به هدف فرضى بود بى خبــر از آن که به 
جاى گلوله مشقى، گلوله واقعى در اسلحه جامانده و به ناگاه 
همان گلوله کمانه کرده و به سمت کارگردان مى رود و او 

کشته مى شود.
مالقاسمى که در خط آتش کنار احمد نجفى، داوود رشیدى، 
سیامک اطلسى، جمشید جهاندیده و رضا صفایى بازى کرده 
بود تا اواســط دهه هفتاد به فعالیت خود در سینما ادامه داد 
ولى بعدتر به دلیل کاهش تولیدات اکشن در سینماى ایران 

و درکنارش، مشکالت جسمى، بازیگرى را کنار گذاشت.
على سجادى حسینى که سالها قبل از غائله الک بالدوین، 
سرنوشتى مشابه فیلمبردار فیلم بالدوین پیدا کرد به غیر از 
دستیارى در فیلم هایى مثل گلنار و دزد عروسک ها، سابقه 
ساخت دو فیلم مدرســه پیرمردها و ترانزیت را در کارنامه 

داشت.

آشنایى با نسخه ایرانى «الک بالدوین» 

على زندوکیلى درباره بازگشــت به اجراى صحنه اى پس از تعطیلى کنسرت ها به دلیل شیوع کرونا مى گوید: به 
احتمال زیاد در این ماه یا آذر ماه در کیش به روى صحنه خواهم رفت. در مدتى که کرونا شیوع پیدا کرده است تنها 

دو بار در کیش با حضور مخاطبان کنسرت داشته ام.
این خواننده که شامگاه یکشنبه، دوم آبان ماه اجراى موسیقى در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهران را برعهده 
داشت، پیش از این اجرا در ویژه برنامه رادیویى «پرانتز باز» حاضر شد و گفت: دعا مى کنم هرچه زودتر بستر این 

بیمارى فروکش کند و ما به صحنه برگردیم؛ چون خودمان هم دلمان براى هوادارانمان تنگ شده است.
او درباره اینکه دوران شیوع کرونا را تاکنون چگونه سپرى کرده است، بیان کرد: همین که پس از این دو سال، سالم 
هستیم خدا را شاکرم. در این مدت عزیزان گران بها و گرانقدرى را در هنر به خصوص در حوزه سینما و تلویزیون از 
دست دادیم که باعث تأسف است. ولى همین که به سهم خودمان توانستیم این بال را بگذرانیم جاى شکرش باقى 
است. امیدوارم این بال از سر دیگران هم بگذرد و بیش از این شاهد دردها، رنج ها و هجرت ها نباشیم. به هر حال 
کرونا آسیب خود را به خصوص به اهالى موسیقى وارد ساخت و از خدا مى خواهم با بازگشت به صحنه، آسیبى که 

بیش از همه از لحاظ روحى به هنرمندان وارد شد جبران شود.
زندوکیلى در انتها گفت: در این مدت کارهاى زیادى ضبط کرده ایم که آماده پخش هستند ولى به خاطر شرایط 

موجود تاکنون موفق به پخش نشده ایم؛ البته به زودى یک یا دو تا از کارهایم را منتشر خواهیم کرد.

کوئنتین تارانتینو در جشنواره رم تجلیل شد .او جایزه یک عمر دستاورد هنرى را در جشنواره بدست آورد. و در حاشیه 
جشنواره اعالم کرد که مى خواهد پس از «روزى روزگارى در هالیوود» وسترنى کمدى بسازد.

تارانتینو مى گوید به فکر ساختن یک وسترن اسپاگتى کمدى افتاده است، فیلمى که تمامى شخصیت ها به زبانى 
متفاوت در آن صحبت مى کنند.

او درباره پروژه هاى آتى خود صحبت کرد که شامل نوشتن یک کتاب نقد فیلم و ساخت یک مجموعه تلویزیونى 
مى شود. و در ادامه تارانتینو تاکید کرد:« اول از همه مى خواهم یک کمدى بسازم.»

درباره فیلمنامه آن چنین توضیح داد:«وسترن اسپاگتى خواهد بود. واقعاً سرگرم کننده است. چون مى خواهم آن را به 
سبک وسترن اسپاگتى بسازم، جایى که همه به زبان متفاوتى صحبت مى کنند ... باندیدوى مکزیکى یک ایتالیایى 
است. قهرمان یک آمریکایى است؛ کالنتر بد یک آلمانى است و همه به زبان متفاوتى صحبت مى کنند. و شماى 

[بازیگر] فقط مى دانید: خب، وقتى دیالوگش تمام شد، من مى توانم صحبت کنم.»
تارانتینو همچنین توضیح داد که تنها با گذراندن کالس هاى بازیگرى بود که متوجه شد مى خواهد کارگردان شد. 
او گفت: «من نه تنها فیلمها را بیشتر از بقیه بچه هاى کالس دوست داشتم ، بلکه به آنها اهمیت مى دادم، در حالى 
که فکر مى کنم بچه ها فقط به فکر خودشان بودند. و دلیل آن این است که من آنقدر فیلم ها را دوست داشتم که 

مى خواستم بازیگر شوم.»
وى افزود: » نمى خواستم فقط در فیلم ها ظاهر شوم، مى خواستم فیلم، فیلم من باشد.»

یکى از بزرگ ترین اخبار سینمایى در سال 2020 ساخت اولین فیلم در فضا با بازى تام کروز بود. با توجه به کارهاى دیوانه وار تام کروز بر 
پرده سینما، این وعده مخاطبان سینما را به وجد آورد. منتهى در سال جارى در ادامه  رقابت هاى فضایى آمریکایى ها با روس ها، روس ها 
دست پیش را گرفتند و لقب نخستین فیلم در فضا به آن ها رسید. حاال دیگر تام کروز نمى تواند اولین بازیگر در فضا باشد، ولى آیا اولین 

بودن تام کروز اهمیت دارد؟
 براى درك بهتر موضوع دقت کنید اآلن که چنین فیلمى از روسیه ساخته شده، طرفداران سینما در فضاى مجازى دارند از تام 
کروز و فیلمش در فضا حرف مى زنند و اکثرشان هیجان این را دارند که قرار است در فضا چه کار کند. مخاطبان منتظرند که 
تام کروز را در فضا ببینند و دیدن کس دیگرى برایشان ارزش ندارد. با پیشرفت تکنولوژى و فضاى مجازى و اطالعات زیاد 
مردم از جهان نسبت به گذشته، حضور یک آدم در فضا اهمیت ندارد، اینکه چه کسى در فضا باشد و چه کار 

کند براى اکثریت جذاب است.
تام کروز دیوانه وارترین کارها را به عنوان یک انسان و یک بازیگر انجام مى دهد و یک سوپراستار 
به معناى حقیقى است. کافى است کمى منتظر بمانید و وقتى تام کروز به فضا رفت حجم واکنش ها 
را با واکنش هاى فعلى به فیلم روسیه مقایســه کنید! تام کروز همیشه هیجان را به مخاطبان 
فیلم هایش عرضه داشته، مطمئنا اگر قوانین فیزیک به او اجازه مى دادند در فیلم فضایى اش، مثال 
پیاده روى فضایى بدون لباس فضانوردى را هم امتحان مى کرد! مخاطبان سینما فکر مى کنند 
که از تام کروز هیچ کارى بعید نیست و رقابت با چنین آدمى حداقل از روس ها برنمى آید!

بازگشت على زندوکیلى به صحنه  موسیقى

«تارانتینو»: فیلم بعدى ام کمدى است

تصویربردارى «سرجوخه» پس از یکسال تمام شد

«تام کروز» علیه روسیه
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بودن تام کروز اهمیت دارد؟
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 در آستانه پخش سریال «سرجوخه»، تصویربردارى آن پس از یک سال به پایان رسید.
«سرجوخه» ساخته تازه احمد معظمى و ابوالفضل صفرى پاییز سال گذشته کلید خورد و تاکنون در لوکیشن هاى 

متعددى در داخل و همچنین خارج از کشور ضبط شده است.
در آستانه پخش این سریال تازه، جشن پایان تصویربردارى آن برگزار شد و امور فنى کار نیز آخرین مراحل خود را 

پشت سر مى گذارد.
«سرجوخه» که پخش آن به دلیل پاره اى از مشکالت به تعویق افتاده بود؛ از فردا دوشنبه سوم آبان ماه روى آنتن 

شبکه سه مى رود.
حمیدرضا محمدى، ســامان صفارى، آرش آصفى، نیلوفر کوخانى، نازنین کیوانى، عبدالرضا نصارى، هژیرسام 
احمدى، قربان نجفى، سوتالنا سوپیلنیاك، حبیب دهقان نسب، على اوسیوند، پیام احمدى نیا، سیاوش گرجستانى، 
علیرضا جاللى تبار، حمیدرضا هدایتى، حسن اسدى، نیلوفر شهیدى، افسانه کمالى، مریم وحیدزاده، على غالمى، 

پارسیا شکورى، مینو شیخان، احمد پورخوش، مهدى علیپور و صالح صارمى بازیگران «سرجوخه» هستند.
«سرجوخه» در 30 قسمت 45 دقیقه اى براساس متنى از حسین امیرجهانى از 3 آبان هر شب ساعت 20:45 روى 

آنتن خواهد رفت.

خالق  «زى زى گولو» از محبوبیت این شــخصیت عروسکى سریال کودکان و نوجوانان 
مى گوید و این که چگونه بعدها به شخصیت کاغذى و کتاب تبدیل شد.

نویسنده ««شبحى با کاله سیلندر»، «سبیل سرگردان» و «کالس مخفى» افزود: معموال 
بر اساس کتاب و مجموعه داستان، کار فیلم و سریالى ساخته مى شود اما براى اولین بار بود 
که به خاطر استقبال از یک سریال، کتابش نوشته شد؛ زمانى که «زى زى گولو» ساخته 
شد، به قدرى از آن استقبال شد که چند تن از بزرگان ادبیات کودك، خواستند تا به صورت 
کتاب منتشر شود، در نهایت مجموعه کتاب «زى زى گولو» در انتشارات امیرکبیر در زمان 
مدیریت آقاى رحماندوست، در 10 جلد و 30 قصه منتشر شد. در واقع چون سریال هواخواه 
پیدا کرده و پربیننده بود، به کتاب تبدیل شد.  هم سریال و هم کتاب را من نوشتم. کتاب به 
مقتضیات ادبیات با سریال متفاوت است؛ به هر حال تلویزیون یک مقوله  است و کتاب مقوله 
دیگرى، البته اشتراکاتى دارند و اختالفاتى. آن چه مشخص است، این است که در قصه هاى 
کتاب، حال و هوا و زبان و ادبیات قصه  تغییراتى داشته و چند قصه جدید اضافه شده است؛ 
البته برخى از قصه ها، تلویزیونى بود و قصه هاى جدید که منحصر به کتاب باشد، ساخته 
شد. هرچند این مجموعه کتاب قابلیت  این را دارد که به صورت انیمیشن دربیاید. چندین بار 

صحبتش شده که فوق العاده مناسب انیمه است اما هیچ اقدامى درباره اش نشده است.
او در ادامه افزود: زمانى که «زى زى گولو» ساخته شد، یادم مى آید چقدر تقویم و دفترچه و 

عروسک  یا وسیله هاى دیگرى با عالمت و نقاشى زى زى گولو  به صورت قاچاق منتشر 
مى شد اما هیچ مرجع رسمى نبود که بر آن ها نظارت کند اما زمانى که کتابش مى خواست 
منتشر شود،  بازرگانى فالن جا، گفت  20 درصد پشت جلد را مى گیریم. این یعنى  چه،  اگر 
20 درصد  را بدهیم دیگر هزینه هاى چاپ چه مى شــود؟ با این کارها فاتحه هر کارى از 

همان ابتدا خوانده مى شود.

«زى زى گولو» چگ ونه کتاب شد؟
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ولسیانى:

خوب بازى کردیم و 
مستحق برد بودیم 

گلر اتریشى سپاهان در پایان بازى دوم تیمش هنوز گلى دریافت نکرده است.
تیم فوتبال سپاهان در سه فصل گذشته لیگ برتر از حضور پیام نیازمند در ترکیب اصلى خود استفاده مى کرد و این دروازه بان توانست عملکرد 
خوبى در ترکیب طالیى پوشان از خودش به نمایش بگذارد و رکورد کلین شیت هاى پیاپى در تاریخ فوتبال ایران را هم به نام خود به ثبت رساند.
پس از پایان لیگ بیستم و با اعالم جدایى نیازمند از سپاهان و لژیونر شدنش، نگرانى پیدا کردن جانشین مناسب براى سپاهانى ها ایجاد شد 

گزینه هاى مختلف داخلى و خارجى در نهایت یک گلر اتریشى که در لیگ یونان شاغل و کادرفنى پس از بررسى 
نام کریستوفر کنت را به خدمت گرفتند.بود به 

اگرچه ابتدا تردیدهایى در خصوص کیفیت فنى این بازیکن وجود داشت ولى کنت خیلى زود 
نشان داد مى تواند دروازه بان مطمئنى براى سپاهان باشد و در دو دیدار ابتدایى فصل مقابل مس 

رفسنجان و نفت مسجد سلیمان دروازه خود را بسته نگه داشــته و فعًال 180 دقیقه کلین شیت به نام 
خودش ثبت کرده و با ادامه این روند در دیدارهاى آتى مى تواند حتى تهدیدى براى رکورد نیازمند به حساب بیاید.

سپاهان هفته آینده باید در اصفهان با هوادار تهران دیدار کند و باید دید کنت مى تواند به بسته نگه داشتن دروازه خود در بازى سوم هم ادامه 
دهد یا نه.

شروع خوب «کنت» با کلین شیت 180 دقیقه اى 

مدافع گلزن سپاهان در جدال با نفت مسجدسلیمان 
با بیان اینکه تیمــش در این دیــدار خوب بازى 
کرده و مســتحق برد بوده گفت: در نیمه نخست 
از همه موقعیت هایمان استفاده کردیم و مزد این 

هوشیارى خودمان را هم گرفتیم.
سپاهان در دومین بازى فصل نیز موفق شد با برد 
از زمین خارج شــود تا هواداران ایــن تیم امیدوار 
باشند مأموریت ناتمام فصل گذشــته را اینبار به 

سرانجام برسانند. 
گئورگى ولسیانى، مدافع گرجستانى سپاهان یکى 
از نفرات اصلى و کلیدى این تیــم در دو پیروزى 
گذشته مقابل مس رفسنجان و نفت مسجد سلیمان 
بوده اســت و به تیمش کمک کرده تا با دو کلین 
شیت بتواند دو برد کســب کند. او همچنین روز 
یک شنبه یکى از سه گل تیمش مقابل نفت را هم 
با ضربه سر به ثمر رساند تا از ستاره هاى تیمش در 

این دیدار لقب بگیرد.
ولسیانى در خصوص کسب 6 امتیاز و دو پیروزى 
مقتدرانه از دو بازى نخســت گفت: من بابت این 
شروع خوب در فصل جدید خوشــحالم اما این 6 
امتیاز و دو بازى گذشته همه چیز نیست. هنوز یک 
فصل کامل در پیش اســت و مشخص نیست چه 
اتفاقاتى در راه اســت، امیدوارم سپاهان فصل به 
فصل قوى تر شود  اما ما باید برخى از موارد مهم را 

براى حفظ تعادل بیشتر تیم بهبود بخشیم.
وى در مورد بازى مقابل نفت مســجد سلیمان 
گفت: بازى هاى خارج از خانه هرگز آسان نیستند، 
ما خوب بازى کردیم و مســتحق برد بودیم و در 

نیمه نخســت از همه موقعیت هایمان اســتفاده 
کردیم و مزد این هوشیارى خودمان را هم گرفتیم.

مدافع سپاهان در مورد گلى که در این بازى به ثمر 
رساند مى گوید: این گلى که زدم از لحاظ اینکه به 
من اعتماد به نفس مضاعف مى دهد مهم و خوب 
بود و از این بابت خوشــحالم و همچنین از اینکه 
توانســتم به تیمم در این پیروزى کمک کنم هم 
خوشحالم و امیدوارم همیشه بازیکن مفیدى براى 

سپاهان باشم.
ولســیانى در مورد اینکه چرا عملکرد سپاهان در 
دو نیمه بازى با نفت مسجد سلیمان متفاوت بود و 
این مشکل حتى باعث اعتراض نویدکیا در نشست 
خبرى شد، گفت: بله مشکل ما دقیقًا همین است 
که زود قانع مى شویم و انگیزه تیم براى ادامه بازى 
کم مى شــود. ما باید یک ریتم پویا و یک عطش 
ســیرى ناپذیر در طول 90 دقیقه بازى داشــته 
باشــیم و اینچنین اســت که مى توانیم سپاهانى 
قدرتمندتر و با سطحى باالتر را به حریفان نشان

 دهیم.
وى در مورد دو کلین شــیت در هفته هاى ابتدایى 
گفت: این اتفاق خوبى براى تیم خصوصًا براى گلر 
جدید تیم ماست. تغییر در پست دروازه و آمدن یک 
گلر جدید به تیم جدیدش همیشه چالش محسوب 
مى شــود و براى او مهم بود که شروع کارش در 
سپاهان با کلین شیت همراه باشد و خوشحالم خط 
دفاع هم توانســت به او کمک کند. سپاهان اگر 
مى خواهد نتیجه بهتــرى از فصل قبل بگیرد باید 

گل هاى کمترى هم از فصل قبل دریافت کند.

شىگل اترگلر اتریشى سپاهان در پایان بازى دوم تیمش هنوز گلى دریاف ا تریشىسگلر
بالستیم فوتبال سپاهان در سه فصل گذشته لیگ برتر از حضور پیا لسیم فوتبال فوتبتیم
ر کترکى درخوبى در ترکیب طالیى پوشان از خودش به نمایش بگذارد و خوب در تروبى
یانپسپس از پایان لیگ بیستم و با اعالم جدایى نیازمند از سپاهانو پایانس  از پاس از

فنىکادرفو کادرفنى پس از بررسى ک گزینه هاىپسنىپو کادو
د به بهبودبود به نام کریستب

اگرچه ابتدا تردید
نشان داد مى تواند
رفسنجان و نفت مسج
خودش ثبت کرده و با ادامه این روند در دیدارهاى
فان هپاهانن هفسپسپاهان هفته آینده باید در اصفهان با هوادار تهران دیدار کند سپاه

یا نهدهد یا نه. هدهد یادهد

وب رورروع

آ. ا.ك آتن بــا گلزنى دو ملى پوش ایرانى خود موفق به کســب پیروزى 
مقابل وولوس شد.

در یکى از مسابقات هفته هفتم سوپر لیگ یونان، تیم فوتبال آ. ا. ك آتن 
در حالى که میالد محمدى را به عنوان مدافع چپ و کریم انصارى فرد را 
براى نخستین بار در این فصل جزو نفرات اصلى و خط حمله خود داشت، 
از ساعت 16:30 روز یک شنبه در استادیوم پانتِســالیکو با وولوس رده 

چهارمى دیدار کرد.
وولوس در دقیقه 40 صاحب یک ضربه پنالتى شد که از این فرصت براى 
باز کردن دروازه آ. ا. ك استفاده نکرد، اما دو دقیقه پس از این اتفاق آتنى ها 
روى حرکت یک ضد حمله ســریع و ضربه نهایى مهاجم ایرانى خود به 

گل اول بازى رسیدند.
استیون زوبر در دقیقه 42 نفوذ تند و تیزى از سمت چپ زمین داشت که 
سانتر چیپ و کوتاه او به محوطه جریمه وولوس را کریم انصارى فرد بدون 

مکث و با شوت سرضرب تبدیل به گل اول مسابقه کرد.
آ. ا.ك قبل از سوت پایان نیمه نخست در دقیقه 4+45 گل دوم را توسط 

زوبر زد و با برترى قاطع مقابل وولوس به رختکن رفت، اما در دقیقه 79 
دروازه خود را باز شده دید تا اختالف به یک گل کاهش پیدا کند.

نورالدین امرابط که پاس گل دوم آ. ا. ك آتن را داده بود، در دومین دقیقه 
وقت هاى تلف شده مسابقه جاى خود را به احسان حاج صفى داد که این 
چپ پاى ایرانى لحظاتى بعد از ورود به زمین و در دقیقه 9+90 توانست از 

فرصت خود استفاده کند و گل سوم تیمش را به ثمر رساند.
تیم فوتبال آ. ا. ك آتن با پیــروزى 3 بر یک در خانه وولوس 16 امتیازى 
شد و با دو امتیاز و یک مسابقه بیشتر نسبت به المپیاکوس در صدر جدول 

سوپر لیگ یونان قرار گرفت.
کریم انصارى فرد در مسابقه مقابل وولوس توانست دومین گل فصل خود 
را در نخســتین حضور ثابت در ترکیب آ. ا. ك آتن و حضور 67 دقیقه اى 

در زمین به ثمر رساند.
احسان حاج صفى نیز که پس از حضور میالد محمدى در آ. ا. ك جایگاه 
اصلى خود را از دست داده، با گل لحظات پایانى برابر وولوس امیدوار به 

بازگشت به ترکیب تیمش در ادامه فصل شد.

درخشش ایرانى هاى آ. ا. ك در برد 3 تایى

خیز شهباززاده براى تصاحب کفش طال
ســتاره خط حمله ســپاهان موفق شــد در دومین هفته رقابت هاى لیگ بیست 
و یکم خیلــى زود دروازه حریــف مسجدســلیمانى را باز کند و تیمــش را پیش

 بیاندازد.
در نخستین مســابقه هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال سپاهان پس از 
پیروزى دو گله در هفته نخست مقابل مس رفســنجان، 3 بار نیز در اهواز موفق به 
گشــودن دروازه نفت مسجدسلیمان شدند و با گل هاى شــهباززاده و ولسیانى به 

برترى قاطع برابر حریف خوزستانى خود دست یافتند.

شاگردان محرم نویدکیا خیلى زود توانستند نفتى ها را غافلگیر کرده و روى اشتباه 
خط دفاعى نفت، طالیى پوشان با فرصت طلبى به گل برسند.

دانیال اســماعیلى فر که هفته گذشــته هم توانســته بود گلســازى کند، دومین 
پاس گل خــود را در فصل جدیــد داد و این بار مقصد پاس او ســجاد شــهباززاده

 بود.
آقاى گل فصل گذشــته لیگ برتر فوتبال ایران که هفته اول در گلزنى ناکام بود، 
توانســت با ضربه اى دقیق دروازه نفت مسجدســلیمان را فرو بریزد و به ســبک 

همیشگى خود مقابل لنز عکاسان به شادى پرداخت. عطش شهباززاده اما با به ثمر 
رساندن این گل فروکش نکرد. او در دقیقه 25 بازى با عبور دادن توپ از زیر دستان 

پورمحمد گلر رقیب، خودش و سپاهان را به گل دوم رساند.
آقاى گل لیگ بیستم با دبل کردن در این دیدار، پس از گذشت دو هفته از رقابت هاى 
لیگ بیست و یکم به همراه سعید صادقى هافبک گل گهرسیرجان در صدر جدول 
گلزنان جا خوش کرد و نشان داد که براى تصاحب کفش طال در لیگ بیست و یکم 

نیز خیز برداشته است.

سرمربى تیم سپاهان اصفهان گفت: دیدگاه جهان سومى در فوتبال داریم که فصل 
قبل هم این مشکل را داشتیم.

محرم نویدکیا بعد از پیروزى 3 بر صفر مقابل نفت مسجدسلیمان در نشست خبرى 
اظهار کرد: دو نیمه متفاوت داشتیم. نیمه اول فوق العاده خوب بودیم و تمام فضا ها 
را خوب پوشش مى دادیم. در درگیرى هاى یک بر یک خیلى خوب بودیم اما در 

نیمه دوم بازى فوق العاده معمولى را از سمت ما شاهد بودیم.
وى ادامه داد: بازیکنان به دید اینکه 3 امتیاز گرفته ایم و 3 بر صفر جلو هستیم، بازى 
معمولى را انجام دادند. این دیدگاه جهان سومى در فوتبال است و از فصل قبل هم 

این مشکل را داشتیم.
نویدکیا افزود: نباید چنین دیدگاهى باشد که وقتى 3 بر صفر پیش هستیم، در نیمه 
دوم بازى هجومى انجام ندهیم. بازى در نیمه دوم معمولى شــد و وقتى توپ لو 
مى دادیم، هیچ کدام از بازیکنان هجومى ما پشت توپ قرار نمى گرفتند. فاصله خط 

دفاع و هجومى تیم ما زیاد شد و این اصًال براى تیمى مثل سپاهان خوب نیست.
سرمربى سپاهان در مورد انتقادهایى که پیش از مسابقه در مورد محل برگزارى 
مسابقه انجام داده بود، عنوان کرد: هنوز هم پاى انتقادم هستم. شاید باید با آرامش 
بیشترى صحبت مى کردم اما مسئولیت در تیمى مثل سپاهان خیلى سخت است. 
دو سه روز بود که تکلیف محل برگزارى مشخص نبود. اگر در مورد سازمان لیگ و 
فدراسیون صحبت کردم، خدایى نکرده قصد جسارت نداشتم اما باید برنامه ریزى 

بهترى را شاهد باشیم.

در چارچوب رقابت هاى لیگ دسته دوم اللیگا، امیر عابدزاده نمایش ضعیفى از 
خودش به ثبت رسانید.

در ادامه بازى هاى هفته دوازدهم اللیگا 2 اسپانیا، تیم فوتبال پونفرادینا در حالى که 
امیر عابدزاده را براى دهمین بار در این فصل درون دروازه داشت، در استادیوم  اِل 

تورالین به مصاف رئال اویدو رده هفدهمى رفت.
پونفرادینا مقابل رئال اویدو به شکست 2 بر یک رضایت داد و 3 امتیاز مهم خانگى 
را از دست داد. پونفرادینا با 19 امتیاز در رده ششم قرار دارد و با تیم صدرجدول یعنى 
آلمریا 6 امتیاز فاصله دارد.  در این مسابقه امیر عابدزاده 90 دقیقه در ترکیب حضور 
داشت و نمایش ضعیفى از خودش به نمایش گذاشت. او با نمره 6,1 ضعیف ترین 

بازیکن زمین شناخته شد و نشان داد که روزش نبوده است. 
البته عابدزاده یک صحنه خوب در این بازى رقم زد و توانست یک مهار از محوطه 
جریمه به ثبت رساند. او 34 بار توپ را لمس کرد و 84 درصد دقت پاس داشت. از 
12 پاس بلند دروازه بان کشورمان 7 پاس، سالم به بازیکنان رسید که نشان مى دهد 

در قدرت پاس، عابدزاده نمایش مثبتى داشته است.
گلر ایرانى پونفرادینا که پیش از این در پنج مسابقه 
دروازه اش را بسته نگه داشته بود، در دهمین 
بازى خود در اللیگا 2 اسپانیا نتوانست این 

روند را مقابل رئال اویدو ادامه بدهد.

نوید کیا: 

دیدگاه جهان سومى در بازى داشتیم

مربى سپاهان گفت: باید به رقیبانمان احترام بگذاریم، آنها را جدى بگیریم و رفتار قهرمانانه داشته باشیم.
علیرضا مرزبان در خصوص برنامه ریزى سپاهان در فصل جدید و اینکه آیا این تیم قرار است اتفاق بزرگى را 
رقم بزند، اظهار کرد: تمام تالش مان این است اول فوتبال باکیفیتى را به نمایش بگذاریم که تا به حال موفق 
شدیم. خودمان را تنها مدعى قهرمانى نمى دانیم تیم هاى خوب و بهترى هم هستند. باید باز هم کیفیت کارى 
را رو به جلو ببریم و نتایج خوبى بگیریم که تا روز آخر مدعى قهرمانى بمانیم. باید ببینیم چه اتفاقى مى افتد 

اگر قهرمان شویم اتفاق بزرگى براى مردم اصفهان خواهد بود.
مربى سپاهان در مورد اینکه این تیم در دو بازى 5 گل به ثمر رسانده، گفت: نتایجى که گرفتیم در دو بازى 
از 30 بازى بود. باید براى هر بازى و رقیبانمان ارزش قائل باشیم. باید به رقیبان مان احترام بگذاریم، آنها را 
جدى بگیریم و رفتار قهرمانانه داشته باشیم. بازیکنان این مسئله را درك کرده اند و االن با احساس خیلى 
خوبى فوتبال بازى مى کنند. از نظر تاکتیکى قدم هاى خیلى خوبى برداشته ایم. بعد از یکسال کار کردن تیم 
تولد جدیدى داشته و رنســانس جدیدى را تجربه مى کند. روى این خط باید بمانیم و سعى کنیم همگام با 

بازى خوب، نتیجه بگیریم.
مرزبان در مورد اینکه محرم نویدکیا انتقاداتى به شــیوه برگزارى مســابقات داشت و آیا سپاهان 

انتقادى در این مورد دارد، گفت: انتقادى نداریم. محرم هم انتقاد نداشــت اما ما شب قبل از 
بازى نمى دانستیم در کدام زمین باید بازى کنیم. خودمان مى دانستیم که هیئت فوتبال 

خوزستان و ســازمان لیگ در تالش براى مهیا کردن شــرایط هستند. اعضاى نفت 
مسجدسلیمان هم مى دانستند در آن زمین نمى شود بازى کنیم. خودشان هم به این 
مسئله که چرا زمین قبل از بازى شخم زده شده و زیر کشت رفته اعتراض داشتند. به 
هر حال اشتباهى بوده که صورت گرفته، از فدراسیون، سازمان لیگ و هیئت فوتبال 

خوزستان تشکر مى کنیم که کمک کردند تا این مشکل حل شود.
مربى سپاهان در مورد اعتراض افشــین پیروانى به تغییر محل برگزارى این بازى 
اظهار کرد: مسجدسلیمان یک زمین بیشتر ندارد. این زمین زیر کشت برده شد و 
مربیان نفت مسجدســلیمان هم ناراضى بودند. این دیگر از دست ما خارج است. 
حتى در صورت موافقت نفت مسجدسلیمان مى توانستیم در آن زمین هم بازى 

کنیم.
وى افزود: وقتى مسئوالن نفت مسجدسلیمان بر این باور بودند که آنجا نمى توان 
بازى کرد این مسئله ما را تبرئه مى کند. ما هم در فصل گذشته در زمین هاى خیلى 

بدى بازى کردیم و حتى امتیاز هم دادیم اما اعتراضى نکردیم. این شرایطى است 
که فوتبال ایران از لحاظ مشکالت ساختارى دارد و متأسفانه هنوز حل نشده است.

مربى سپاهان در مورد اینکه چه تیم هاى دیگرى امسال مدعى قهرمانى هستند گفت: 
همیشه تعدادى از مدعیان از پس کوچه ها مى آیند که کسى انتظارش را ندارد. روى کاغذ 
اگر بگوییم استقالل، پرسپولیس، گل گهر و حتى فوالد مى توانند مدعى سرسختى براى 
قهرمانى باشند. این خیلى خوب است که تیم هاى زیادى در نبرد قهرمانى بمانند و فوتبال 

را جذاب مى کند. امیدواریم این مسئله تا روز آخر ادامه داشته باشد.

مرزبان: 

سپاهان باید رفتار قهرمانانه داشته باشد

گلر کشورمان 
ضعیف ترین بازیکن شد



0606 4162 آگهىآگهىسال هجدهمسه شنبه  4  آبان  ماه   1400
آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004382 - تاریخ: 1400/07/10 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیردر وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002933 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمدعلى شاهین مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره 92 فرعى از 120 اصلى 

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

مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 10592 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمدعلى شاهین به شناسنامه شماره 
12987 کدملى 1140128582 صادره خمینى شهر فرزند رضا نسبت به 6 دانگ یکباب خانه 
به مساحت 278,23 مترمربع پالك شماره 92 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده .......... 1 .......... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده .......13.......... آئین نامه اجرائى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 

متقاضى مذکور اقدام نماید.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/19 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/04 - م الف: 
1202130 - سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى. سید امیرحسین حسن  زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /7/148

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 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 140060302027007120 مورخ 1400/06/21 حسن اسماعیلى نصر ابادى 
فرزند رضاقلى بشماره شناسنامه 3870 صادره از اصفهان بشماره ملى 5649283362 در سه 
دانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قســمتى 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: 1211799- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى صادقى وصفى/8/113
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 تسلیم 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 انتشار نوبت دوم: 1400/08/19 - م الف: 

1211792 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/115
ابالغ راى

کالسه پرونده: 429/98 حل 11 شماره دادنامه: 1274- 98/6/25 تاریخ رسیدگى: 98/5/9 
مرجع رسیدگى: شعبه 11 شوراى حل اختالف خمینى شهر خواهان: سید مرتضى رضوى 
ساکن: درچه، دینان، سه راه طالقانى، کوچه دیانت، پالك 23 وکیل خواهان: سید مرتضى 
رضوى ساکن درچه خوانده: محمدرضا منصورى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک (غیابى) گردشــکار پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
جرى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. 
"راى قاضى شورا"

در خصوص دادخواست تقدیمى آقاى سید مرتضى رضوى دینانى به طرفیت آقاى / آقایان 
محمدرضا منصورى به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و دومیلیون ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 852249 تاریخ 97/11/23 عهده بانک ملى شعبه خام رونوشت به انضمام خسارت 
دادرسى و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمى، مالحظه 
رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم حضور خوانده/ خواندگان در جلسه رسیدگى مورخه 
98/5/9 و عدم حضور خوانده/ خواندگان در جلسه رســیدگى شورا و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلى که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیــده فلذا با توجه به نظریه 
مشورتى اعضاء شــورا به شرح صورتجلســه مورخ 98/5/9 و با احراز اشتغال ذمه خوانده/ 
خواندگان استصحاب بقاى دین و مستندا به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهاى 
حل اختالف 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از 
قانون آیین دادرســى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و دومیلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجراى 
حکم که توسط دایره محترم اجراى احکام حقوقى براساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک 
مرکزى محاســبه مى گردد و پرداخت مبلغ 1,940,000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومى حقوقى خمینى شهر مى باشد. م الف: 1211805 - قاضى شوراى حل اختالف 12 
حوزه قضایى خمینى شهر ایمان بختیارى- دفتر شعبه 11 مجتمع شماره یک شوراى حل 

اختالف شهرستان خمینى شهر/8/117
آگهى تحدید حدود عمومى اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

پیرو آگهى نوبتى قبلى و به موجب ماده 14 قانون ثبت ، تحدید حدود امالك و مستغالت زیر 
واقع در بخش یک ثبتى شهرضا به شرح ذیل انجام خواهد شد :

بخش یک ثبتى شهرضا

یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه
43- محمد حسن والیتى شهرضا فرزند غالمحسین و غیره : ششدانگ یک باب خانه

872- غزاله شمسبگى فرزند محمد حسن و غیره : ششدانگ یک باب مغازه
10129- محمد رضا رفیع فرزند حسین : ششدانگ یک باب خانه

10135- اکرم مهترى فرزند رحمت اله و غیره : ششــدانگ قسمتى از یک باب خانه محل 
سابق برج دیوار حصار که به انضمام قســمتى از پالك 2730 فرعى جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

7916- آیناز درشولى فرزند غالمحسین : ششدانگ یک باب مغازه
15832- شیدا علیمردانلو فرزند نصرت اله : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده

16266- مهرافروز طاهرى جانبازلو فرزند فضل اله : ششدانگ یک باب خانه
16389- فاطمه علیمردانى نرهء فرزند الماس و غیره : ششدانگ یک باب خانه

16397- شهال نفرى ولندانى فرزند رستم و غیره : ششدانگ یک باب خانه
                 در روز شنبه  1400/08/29

16608- کامران حاجى دولو فرزند على کرم : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام
16943- تقى قرقانى نیک فرزند نواز : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده

17199- على امیرى فرزند حیدر على : ششدانگ یک باب مغازه
17569- هیبت اله رضائى درشورى فرزند کرم اله : ششدانگ یک قطعه زمین

17781- سمنبر قرقانى فرزند کاوس : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام
17959- سلیمه طاهرى فرزند قیصر : ششدانگ یک قطعه زمین پى کنى شده
18122- احمد رضا بزرگ زاده فرزند على عسکر : ششدانگ یک قطعه زمین

18477- محمد صمیمى فرزند سهراب : ششدانگ یک قطعه زمین
18478- محمد صمیمى فرزند سهراب : ششدانگ یک قطعه زمین

                 در روز یک شنبه  1400/08/30
18479- مهدى سبزوارى فرزند عبدالحسین : ششدانگ قسمتى از یک باب ساختمان محل 
جوى متروکه که به انضمام ششدانگ پالك هاى 18558 و 1987 فرعى جمعاً تشکیل یک 

باب ساختمان را داده است
18480- علیرضا جعغرى فرزند محمد رضا : ششدانگ یک قطعه زمین
18481- حمید شایان بابوکانى فرزند حسین : ششدانگ یک باب خانه

18526- امین اله بهرامى قصرچمى فرزند حسن : ششدانگ یک قطعه زمین
18534- فاطمه جمالى فرزند غالمرضا : ششدانگ یک قطعه زمین

18536- سید محمد باقر فاطمى فرزند ولى اله : ششدانگ یک واحد گلخانه
18537- یداهللا احمدى فرزند شه نواز : ششدانگ یک باب خانه

18538- آرش رستمى فرزند قادر : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام
18539- عیدى محمد ایرجى فرزند شکراله و غیره : ششدانگ یک باب خانه

                 در روز دو شنبه  1400/09/01
18540- آذر عربلونرهء فرزند حسن قلى : ششدانگ یک باب خانه

18541- نسرین عباسى فرزند قلج و غیره : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام
18542- فالمرز رستمى فرزند عبدالحسین : ششدانگ یک قطعه زمین

18543- محسن صدیقیان فرزند رحمت اله : ششدانگ یک قطعه زمین محصور
18553- شقایق رضائى شاهزاده على اکبرى فرزند احمد و غیره : ششدانگ یک قطعه زمین

سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان
393 باقیمانده- لیال على عابدى فرزند نعمت اله و غیره : ششدانگ یک قطعه زمین

6260- توران دهقان فرزند هاجى : ششدانگ یک باب خانه
6278- زهرا غضنفرى فرزند منصور و غیره  : ششدانگ یک باب خانه

6279- عبدالرســول بزمى فرزند محمد على : ششدانگ قسمتى از یک باب ساختمان نیمه 
تمام محل گذر متروکه که به انضمام ششدانگ پالك ثبتى 1569 فرعى باقیمانده که به شماره 

5768 فرعى تبدیل شده جمعاً تشکیل یک باب ساختمان نیمه تمام را داده است
                 در روز سه شنبه  1400/09/02

6280- محمد جواد اسماعیلى فرزند اکبر : ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل گذر متروکه 
که به انضمام ششدانگ پالك ثبتى 5889 فرعى جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است

چهارم : شماره هاى فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد
2454- على اکبر روانشاد فرزند ایاز : ششدانگ یک باب خانه

2583- اعظم خدامى فرزند محمد و غیره : ششدانگ یک باب خانه
2600- سیده مارال موسوى فرزند عباس و غیره : ششدانگ یک باب خانه

2780- حمداهللا کاویانى فرزند محمد رضا : ششدانگ یک باب خانه
2781- مرتضى کاویانى فرزند جهانگیر : ششدانگ یک باب خانه

2936- حسین روانشاد فرزند ایاز : ششدانگ یک باب خانه
2944- داود بهرامى فرزند عبداله : ششدانگ یک باب خانه

2945- مریم بهرامى دره شورى فرزند سرخاب و غیره : ششدانگ یک باب خانه
                 در روز چهار شنبه  1400/09/03

پنجم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه
520 باقیمانده- حمیده یوسفیان فرزند حبیب اله و غیره : ششدانگ یک باب خانه

3221- اصغر گرگى فرزند عزیزاله : ششدانگ یک باب خانه
3224- موسسه خیریه امام سجاد علیه السالم شهرضا به شماره ثبت 115 ثبت شرکت ها و 

شناسه ملى 10861857054 : ششدانگ دو باب مغازه با طبقه تحتانى
3228- مهدى طاهرى فرزند على اکبر : ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل گذر متروکه 

که به انضمام ششدانگ پالك 2851 فرعى جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است
ششم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

753 باقیمانده- حمید کرمى فرزند محمد جواد : ششدانگ یک باب خانه
3186- لیال یوسفیان فرزند محمد و غیره : ششدانگ یک باب خانه

3187- آرش رجبعلى نژاد مجرد فرزند رمضانعلى : ششدانگ یک باب خانه
3191- رقیه صدرى فرزند على اکبر و غیره : ششدانگ یک قطعه زمین

                 در روز پنج شنبه  1400/09/04
3192- محمد رضا برزگرى فرزند احمد : ششدانگ یک قطعه زمین

3193- سمیه باقرپور فرزند عبدالکریم و غیره : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام
هفتم : شماره فرعى از 32- اصلى مزرعه دست قمشه

3084- نادر خضرپور فرزند شیرخان : ششدانگ قسمتى از یک باب خانه محل گذر متروکه که 
به انضمام ششدانگ پالك 967 فرعى جمعاً تشکیل یک باب خانه را داده است

هشتم : شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد
2965- نرگس خاتون منوچهرى فرزند علیرضا و غیره : ششدانگ یک باب خانه
2967- عبدالمجید یونسى فرزند عبدالخلیل : ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام

2968- کمال االهى فرزند حسین : ششدانگ یک باب خانه
نهم : شماره فرعى از 72- اصلى مزرعه دامزاد

520- همه گل محمدى فرزند کاظم : ششدانگ یک باب خانه
دهم : شماره هاى فرعى از 176- اصلى اسالم آباد

1016- امیر شعبانى فرزند عباسعلى : ششدانگ یک قطعه زمین محصور
1017- زینت محمدى فرزند رحیم : ششدانگ یک باب خانه

                 در روز شنبه  1400/09/06
تعیین و تحدید حدود به ترتیب از ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد ، لذا به موجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رسانند ، چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع 
تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد ، اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند ، مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود فقط تا سى 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت ، 
معترض مى بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
اعتراض خود به مراجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره ارائه نماید 

، ضمناً چنانچه روز تحدید حدود با تعطیلى پیش بینى نشده اى مواجه گردد ، عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام خواهد شد .

تاریخ انتشار :   روز  سه شنبه     1400/08/04 - م الف 1211780- مرتضى قدیرى  -  رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/8/118

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 ساختمانهاى 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 تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027008144 مورخ 1400/07/25 اصغر عبدالهى سروى 
فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 2 صادره از اردکان بشــماره ملى 4449835980 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بــر روى قســمتى از قطعه زمین پــالك 2 فرعى از 
اصلى 15203 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان 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: 1212022 رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان 

مهدى صادقى وصفى/8/129
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 ساختمانهاى 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 تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 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 پــالك 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 شناســنامه 151 صادره از اصفهان به شــماره 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: 1211934- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان مهدى صادقى وصفى/8/131
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 ساختمانهاى 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 تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007924 مورخ 1400/07/20 زهره حیدرپور دهاقانى 
فرزند محمود بشــماره شناسنامه 368 صادره از دهاقان بشــماره ملى 5129669762 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 8 فرعى از اصلى 15200 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 106/94 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/19- م الف: 
1211875 رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان مهدى صادقى وصفى/8/123
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 ساختمانهاى 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 تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027008143 مورخ 1400/07/25 احسان بدیعیان گورتى 
فرزند على بشماره شناسنامه 415 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291532048 در 
ششــدانگ یکباب قطعه زمین و با بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 
35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 175/95 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/19- 
م الف: 1211982 رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان مهدى صادقى 

وصفى/8/127
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 هیــات دو خانم فاطمه 
سلیمانى خاتون آبادى به شناسنامه شــماره 76 کد ملى 1291608540 صادره اصفهان 
فرزند اکبر بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 180 مترمربع از پالك شماره 
15180 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان از 
مالک رسمى خانم خدیجه شفیعى علویجه ســهم االرث پدرى از مرحوم حسن شفیعى 
علویجه به موجب گواهى حصر وراثت شــماره 920 مورخ 89/3/8 شوراى حل اختالف 
اصفهان نسبت به 15 سهم مشــاع و ابتیاعى به موجب سند 138700 مورخ 95/10/20 
دفتر 98 اصفهان نســبت به 75 سهم مشــاع موضوع سند با شــماره دفتر الکترونیکى 
139520302026009759 همچنین به موجب سند 67177 مورخ 70/1/19 دفتر خانه 
9 اصفهان مقدار 90 سهم مشاع از 180 سهم 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 شــده 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتــداى 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/19 - م الف: 1211964 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى/8/139
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 باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نماید. 
ردیف 1- راى شــماره 7605- 1400/06/21 هیات چهارم خانــم اکرم رضایى به 
شناسنامه شماره 12 کدملى 1290346682 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 170,07 مترمربع از پالك 28 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عبداله امینیى طبق ســند انتقالى 
36324 مــورخ 1347/08/20 دفترخانه 86 اصفهان و مــورد ثبت صفحات 268 الى 
271 دفتر 54 امالك. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1400/08/19- م الــف: 1212029- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 

اصفهان - شهریارى-8/141
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026008507 مورخ 1400/06/23 هیــات یک خانم خدیجه 
جهانگیرى به شناسنامه شماره 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 اســناد 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/19 - م الف: 1212060 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى- 8/143
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 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 شماره 109 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت 
رسمى آقاى عباسعلى مهاجرانى موضوع سند تقســیم 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/19 - م الف: 1212010 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى/8/145
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1- راى شــماره 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 ششــدانگ 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 شماره 140060302026006613 مورخ 1400/05/19 هیات دو آقاى محمد جواد 
دانشوریان دهاقانى یه شناسنامه شــماره 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/04 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/19 - م الف: 1211945 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى-8/147
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
راى شــماره 140060302026008317 مورخ 1400/06/20 هیــات 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 شــود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ نوبــت اول:1400/08/04 و تاریخ نوبــت دوم: 1400/08/19/ م الف 1211949/ 

موسوى- رییس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان- 8/149
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متخصص مغز و اعصاب درباره نوعى ســندرم که منجر به حمالت عصبى 
مى شود توضیح داد.

احسان شــریفى پور متخصص مغز و اعصاب، اظهار کرد: در بیمارى سندرم 
گیلن باره یک آنتى بادى به صورت نابجا در بدن ساخته مى شود.

وى با اشاره به آنتى بادى ها گفت: آنتى بادى ها در بدن ما نقش محافظتى دارند 
اما در این بیمارى آنتى بادى  ها که سیستم ایمنى بدن هستند به صورت نابجا 
به غالف میلین اعصاب محیطى حمله مى کنند و در برخى موارد به آکسون 
نیز آسیب مى رسانند. شریفى پور ادامه داد: این بیمارى منجر به یک ضعف 
شل باالرونده مى شود که ابتدا از ضعف و سوزن سوزن شدن پاها شروع شده 
و به سمت باال مى رود و پیشرفت مى کند. هرچه این ضعف ها باالتر مى رود و 

شدید تر مى شود احتمال خطر براى بیمار افزایش پیدا مى کند.
این متخصص مغز و اعصاب تصریح کرد: در نوع شدید این بیمارى اعصاب 
ماهیچه هاى تنفسى درگیر مى شود و بیمار دچار خفگى و ایست تنفسى مى شود 
در برخى موارد هم ضعف ها به شــدت زیاد مى شوند و باعث فلج شدن بیمار 

مى شوند و موجب عدم هماهنگى میان دست و پا مى شود.
شــریفى پور با بیان اینکه بنابراین ســندرم گیلن باره جزو حســاس ترین 
بیمارى هاى مغز و اعصاب است گفت: الزم است که این بیمارى به سرعت 
تشخیص داده شود از دو یا ســه هفته قبل از شروع بیمارى عالئمى در بدن 

شروع مى شود که شامل شیوع عفونتى در ریه یا سیستم گوارشى است.
وى افزود: در این شــرایط بدن براى از بین بردن این عفونت ها آنتى بادى 
تولید مى کند و این آنتى بادى به صورت نابجا به غالف میلین سیستم عصبى 
محیطى آسیب مى رساند و این اتفاق موجب مى شود تا فرد به سندرم گیلن 

باره مبتال شود.

اگر دست و پایتانبهترین زمان براى مسواك زدن
 سوزن سوزن مى شود... 

عالئم کلسترول
 باال در پاها

اگرچه مســواك زدن بعد از هر وعده غذایى اقدام خوبى به 
شمار مى رود، اما احتماال شما باید مدت زمانى را براى انجام 
آن منتظر بمانید. در این گزارش قصد داریم به شما بگوییم چه 

مدت زمان را باید براى این کار منتظر بمانید.
در همین ارتباط دندانپزشــکان مرکزى در شهر کلگرى در 
اســتان آلبرتاى کانادا توصیه مى کنند حداقــل دوبار در روز 
مســواك بزنید. در حالت ایده آل بهتر است نخستین بار در 
صبح باشد و دفعه دوم قبل از رفتن به رختخواب باشد. اما اگر 
مى خواهید تا به منظور بهینه ســازى سالمت دهان و دندان 
خود بیفزایید و نفس خود را تازه نگه دارید، ممکن اســت به 
دنبال آن باشید تا به تعداد مسواك زدن هاى خود در روز اضافه 
کنید؛ تا جایى که ممکن است بخواهید بعد از هر وعده غذایى 

نیز مسواك بزنید.
اگر شما به شکلى منظم مسواك مى زنید، اما متوجه شده اید 
که مسواك زدن معمول آنچنان براى شما مفید نبوده است، 
از یک مســواك برقى کمک بگیرید. سر هاى گرد و کوچک 
مسواك برقى مى تواند به تمیز کردن نقاطى که براى برخى 

افراد سخت است تا آن نقاط را مسواك کنند، کمک کند.
برخى از غذا ها و نوشــیدنى ها، خصوصا آن هایى که مقدار 
فراوانى کربوهیدرات و شکر دارند، مى توانند رشد باکترى هاى 
دهانى را که به میناى دندان شــما حمله مى کنند، تحریک 
کنند. با مســواك دندان هاى خود پس از خــوردن غذا، این 
باکترى ها را کاهــش دهید و از میناى دنــدان خود در برابر 

آسیب ها محافظت کنید.
براى گرفتن بهترین نتیجه در این زمینه، از خمیردندان حاوى 

فلوراید که از پوســیدگى دندان و «ترى کلوسان» به منظور 
کاهش پالك دندان و التهاب لثه جلوگیرى مى کند، استفاده 
کنید. با این حال، پیش از استفاده از خمیردندان حاوى فلوراید، 
با دندانپزشک خود در این خصوص که آیا استفاده از این نوع 

خمیر دندان براى شما مناسب است یا خیر، مشورت بگیرید.
توجه به این مسئله ضرورى است که مسواك زدن بالفاصله 
پس از خوردن غذا مى تواند در برخى موارد تأثیراتى منفى بر 
میناى دندان شما بگذارد. اگر شــما چیز اسیدى را مصرف 
کرده اید، بایستى تا 30 دقیقه بعد از آن، دست نگه داشته و از 

مسواك زدن خوددارى کنید.
باید بدانید مواد غذایى حاوى «اســید سیتریک» به مانند 

پرتقال، گریپ فروت و یا لیمــو مى توانند میناى دندان 
شما را براى مدتى نرم کنند. در نتیجه، مسواك 

زدن پس از خوردن این مواد غذایى مى تواند 
به میناى دندان شما آســیب برساند؛ چرا که 
میناى دندان شما در آن زمان در حالتى ضعیف 

و نرم قرار دارد.
با این حــال انجمن دندانپزشــکان آمریکا 
پیشــنهاد مى کند در صورت نیاز به مسواك 

زدن پس از خوردن و یا نوشــیدن، دســت کم 
60 دقیقه (یک ساعت) صبر کنید. این 

کار به بزاق شما این فرصت را 
مى دهد تا ذرات غذایى 

باقى مانده در دهان را 
به طور طبیعى بشوید 

و دهان شما به ســطح PH مناســب خود بازگردد؛ بنابراین 
توصیه مى شود نیم ساعت الى یکساعت پس از غذا خوردن، 
بهترین زمان براى اطمینان از این مســئله اســت که شما 
در ضمن محافظت از دندان خود، به میناى دندان آســیبى 

نمى رسانید.
در حالت کلى ســعى کنید پس از خــوردن غذا هاى داراى 
خاصیت اسیدى، از غذا هاى مغذى داراى قند و کربوهیدرات 
کم اســتفاده کنید. این امر به کاهش اسید هاى مضرى که 

چنین غذا هایى تولید مى کنند، کمک مى کند.
عالوه بر این، قرار گرفتن طوالنى مدت در معرض اســید 

فســفریک که اغلب در نوشابه ها یافت مى شــود، مى تواند 
میناى دندان شــما را از بین ببرد و بافت هاى حساس دندان 

را آشکار کند.
پس تالش کنید مصرف تنقالت در میان وعده ها را به حداقل 
برسانید و مصرف نوشــابه ها و تنقالت شیرین را نیز محدود 

کنید.

ی ور وى ن یر ز ز ش
 در این خصوص که آیا استفاده از این نوع 

شما مناسب است یا خیر، مشورت بگیرید.
 ضرورى است که مسواك زدن بالفاصله 
برخى موارد تأثیراتىمنفى بر مى تواند در

بگذارد. اگر شــما چیز اسیدى را مصرف 
0ا 30 دقیقه بعد از آن، دست نگه داشته و از 

ارى کنید.
ایى حاوى «اســید سیتریک» به مانند 

ت و یا لیمــو مى توانند میناى دندان 
 نرم کنند. در نتیجه، مسواك 

ن این مواد غذایى مى تواند 
ما آســیب برساند؛ چرا که 
ر آن زمان در حالتى ضعیف 

ن دندانپزشــکان آمریکا 
 در صورت نیاز به مسواك 

ن و یا نوشــیدن، دســت کم 
عت) صبر کنید. این

ن فرصت را 
ذایى 

ن را 
ید 

ین ز ن ی ى بر ن رینز به
در ضمن محافظت از دندان خود، به میناى دندان آســیبى 

نمى رسانید.
در حالت کلى ســعى کنید پس از خــوردن غذا هاى داراى 
غذا هاىمغذى داراى قند و کربوهیدرات خاصیت اسیدى، از

کم اســتفاده کنید. این امر به کاهش اسید هاى مضرى که 
چنین غذا هایى تولید مى کنند، کمک مى کند.

عالوه بر این، قرار گرفتن طوالنى مدت در معرض اســید 

ر ر
پس تالشکنید مصرف تنقالت در میانوعده ها را به حداقل

وو و و ت و تنقالت شیرین را نیز محدود  برسانید و مصرف نوشــابه هه ها
کنید.

با پیشــرفت تکنولوژى هاى ارتباطى، امروز این امکان وجود دارد تا بدون هرگونه اتصالى به سیم هاى الکتریکى، با 
دیگران و حتى با دنیاهاى مجازى ارتباط داشته باشیم. اما امواجى که چنین ارتباطاتى را فراهم مى کنند، تاچه حد مى 

توانند بى خطر باشد؟
در معرض اشــعه هاى مختلف قرار گرفتن، گاهى مى تواند در بدن انسان ایجاد آسیب نماید و عدم ترمیم کامل چنین 
آسیبى نیز ممکن است از ادامه بقا یا تولیدمثل سلول ها ممانعت به عمل آورد. نتیجه چنین اتفاقى مى تواند ایجاد سلول 

زنده اما تغییریافته اى باشد که متحمل یک جهش ژنتیکى ناشى از تابش اشعه شده است.
موارد مذکور براى شخصى که این سلول ها بخشى از وجود او است، ممکن است نتایج متفاوتى به بار آورد. بیشتر اندام 
ها یا بافت هاى بدن با از دست دادن تنها چند سلول، تأثیر خاصى نمى پذیرند، اما اگر تعداد سلول هاى از بین رفته زیاد 

باشد، مى تواند موجب عدم عملکرد صحیح بافت مورد نظر و بروز آسیب باشد.
در مورد اشعه ها، احتمال بروز چنین آسیب هایى در دوزهاى کم اشعه صفر است، اما باالتر از حد معینى از اشعه که از آن 

با «دوز آستانه» یاد مى شود، احتمال بروز آسیب در بافت مى تواند حتى تا صد درصد افزایش یابد.
معموًال باالتر از دوز آستانه، شدت آسیب، وابسته به دوز بوده و هرچه دوز بیشتر شود، باالتر مى رود. این نوع آثار، آثار قطعى 

نامیده مى شوند. ازجمله این صدمات مى توان به بروز سرطان و یا آثار وراثتى دیگر اشاره کرد.
 درواقع در صورت تحت تابش قرار گرفتن سلول هاى سوماتیک یا بدنى احتمال بروز سرطان با دوز اشعه افزایش مى یابد. 

این اتفاق در مورد سلول هاى جنسى نیز مى تواند به عقیمى بینجامد.
موضوع مورد اشاره فوق، نظر گروهى از پژوهشگران کشور از دانشگاه علوم پزشکى شیراز را به خود جلب نموده تا در 
خصوص آن مطالعه اى را انجام دهند. در این مطالعه، اثر امواج واى فاى که این روزها به شکلى گسترده در محیط ما 

وجود دارند در کنار اشعه رادیواکتیو گاما بر وضعیت سلول هاى جنسى نر مورد بررسى واقع شده اند.
بر اساس نتایج این مطالعه، قرار گرفتن غدد و سایر نقاط حساس بدن موجود زنده در نزدیکى یک منبع تولیدکننده امواج 
الکترومغناطیسى نظیر امواج واى فاى، مى تواند به فعالیت طبیعى آن ها لطمه زده و عملکرد نرمال آنان را مختل نماید.

به گفته محمد عاطفى، پژوهشگر مرکز تحقیقات حفاظت در برابر پرتوهاى یون ساز و غیریون ساز دانشگاه علوم پزشکى 
شیراز و همکارانش، نتایج بررسى هاى ما نشان داد که تعداد اسپرم و همچنین درصد اسپرم هاى متحرك و داراى شکل 
نرمال چه در گروه موش هایى که تحت تأثیر هر دو نوع اشعه قرار گرفتند و چه آن هایى که صرفًا یکى از دو اشعه فوق 

به آن ها تابانده شد، کاهش معنادار و قابل توجهى پیدا کردند.
این محققان مى گویند: اگرچه از رواج تلفن همراه و شبکه هاى واى فاى کمتر از دو دهه مى گذرد و نیاز به تحقیقات طولى 
بیشترى در این زمینه وجود دارد، اما آثار زیان بار بیولوژیکى ناشى از امواج میدان الکترومغناطیس غیرقابل اغماض است.

آن ها مى افزایند: قرار گرفتن مغز، غدد جنسى و سایر نقاط حساس بدن انسان در نزدیکى یک منبع تولیدکننده امواج 
الکترومغناطیسى، مى تواند به فعالیت طبیعى آن ها لطمه زده و عملکرد عادى آن ها را مختل نماید.

این نتایج نشان مى دهند که براى سالم ماندن عملکردهاى مختلف بدن و بقاى قدرت تولیدمثل و تولد فرزندان سالم، 
بایستى نسبت به در معرض امواج واى فاى بودن، به شکلى محتاط تر عمل نمود.

اثر مخرب واى فاى بر بارورى مردان

حتما در اطراف ما افرادى هستند که همیشه با خود مى گوییم چطور این افراد هرگز چاق نمى شوند، این چاق 
نشدن دالیل مختلفى دارد از ژنتیک گرفته تا فعالیت زیاد.

یکى از مهمترین عوامل ارتباطى با نوع بدن، متابولیسم است. بسیارى از افرادى که به نظر مى رسد 
بدون افزایش وزن هر آنچه دوست دارند مى خورند، در واقع بیشتر از بقیه ما غذا نمى خورند. به 
عنوان مثال، کسى که به طور روزانه بستنى مى خورد، ممکن است با خوردن وعده غذایى کمتر، 

کالرى هاى اضافى را جبران کند. یا شاید آرام آرام غذا مى خورند و با کم خوردن پر مى شوند.
اگر کالرى این افراد اندازه گیرى شود، ممکن است آنها به همان اندازه اى که تصور مى شود غذا 

نخورند. آنها وقتى غذا مى خورند، از نظر کالرى بسیار مراقب هستند.
فعالیت بدنى نیزمى تواند بر روى وزن تاثیر بگذارد، البته الزم نیست که حتما یک ورزشکار باشد. 
برخى از افراد فقط بیشتر حرکت مى کنند، حتى اگر آنها لزوما ورزشکار نباشند. به عنوان مثال، آنها 
ممکن است با سرعت بیشترى کار کنند، یک کار فعال داشــته باشند یا تمام روز را در تعقیب بچه 

هاى خود بگذرانند. حتى شواهدى وجود دارد که نشان مى دهد بعضى افراد از نظر ژنتیکى تمایل به 
جابجایى بدن خود دارند. این حرکت اضافى همچنین مى تواند متابولیسم بدن را زنده کند. 

همچنین شواهد کمى وجود دارد که نشان مى دهد برخى از افراد از زمانى که متولد مى شوند به میزان 
قابل توجهى کالرى بیشترى نسبت به دیگران مى سوزانند. اما ممکن است اختالفات فیزیولوژیکى 
وجود داشته باشد که به برخى افراد امکان مى دهد بدون استفاده از محدودیت شدید در خود، کالرى که 

مصرف مى کنند را تعدیل کنند. آبشارهاى سیگنال هاى سیستم عصبى و هورمون هایى که در خون ما 
گردش مى کنند تعامل دارند تا زمان گرسنگى یا پر شدن به ما بگویند. این سیستم تنظیم کننده اشتها 

نامیده مى شود و ممکن است در بعضى از افراد نسبت به دیگران حساس تر باشد.

راز هرگز چاق نشدن بعضى افراد
شوند، این چاق 

سد 
به 
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خطرناك ترین چیزى که در مورد تجمع کلسترول وجود دارد این است که این 
بیمارى هیچ عالمتى را نشان نمى دهد تا زمانى که به سطح خطرناك برسد و 
زندگى روزمره شما را تحت تأثیر قرار دهد. تنها راه تشخیص و پیشگیرى از آن 
چکاپ منظم خون است. هنگامى که سطح کلسترول در خون به سطح باالیى 
مى رسد ، بر تاندون آشیل پاهاى شما تأثیر مى گذارد. این به نوبه خود مى تواند 
منجر به عالئم قابل مشاهده در پاى شما شود. در اینجا برخى از مواردى آمده 

است که باید به آنها توجه کنید.

احساس درد در پاها
هنگامى که عروق پاهاى شما مسدود شده اســت ، مقدار کافى خون غنى 
از اکسیژن به قسمت تحتانى شما نمى رســد. این مى تواند باعث سنگینى و 
خستگى پاى شما شود. اکثر افراد با سطح کلسترول باال از درد سوزش در اندام 
تحتانى شکایت دارند. ممکن است فرد در هر قسمتى از پا مانند ران یا ساق پا 
احساس درد کند. این درد عمدتًا هنگام راه رفتن فرد حتى در مسافت کمى 

احساس مى شود.

گرفتگى عضالت پا
گرفتگى شدید پا هنگام خواب یکى دیگر از عالئم رایج سطح باالى کلسترول 
است که به عروق اندام تحتانى آسیب مى رساند. گرفتگى یا اسپاسم بیشتر در 
پاشنه ، پیشانى پا یا انگشتان پا احساس مى شود. این وضعیت در شب هنگام 
خواب بدتر مى شود. آویزان کردن پا از تخت یا نشستن مى تواند گزینه اى براى 
رهایى از آن باشد. انجام این کار به جریان خون به سمت پایین به دلیل نیروى 

گرانشى کمک مى کند.

تغییر رنگ پوست و ناخن
کاهش جریان خون همچنین مى تواند رنگ ناخن هاى پا و پوســت را تغییر 
دهد. دلیل اصلى آن این است که سلول ها به دلیل کاهش جریان خون که مواد 
مغذى و اکسیژن را حمل مى کند ، تغذیه مناسبى ندارد. پوست براق و سفت 

مى شود و ناخن پا ضخیم شده و به آرامى رشد مى کند.

سرد شدن پاها
به یاد داشته باشــید که چگونه پاهاى شــما در روزهاى سرد زمستانى سرد 
مى شود. سطح کلسترول باال مى تواند پاهاى شما را در تمام طول سال به یک 
شکل ایجاد کند. حتى در تابستان ، وقتى پاى خود را لمس مى کنید ، احساس 
سرما مى کنید. این یک شاخص PAD است. آن را نادیده نگیرید و با پزشک 

خود صحبت کنید.

افشین استوار رییس مرکز بیمارى هاى غیر واگیر وزارت بهداشت با اشاره به پیشگیرى 
از شکســتگى و افتادگى اظهار کرد: در چهارمین روز از هفته سالمت استخوان به سر 
مى بریم به طورى که شعار امسال پیشگیرى از شکســتگى و افتادگى در نظر گرفته 

شده است.
او با اشاره به اینکه پوکى استخوان وضعیتى است که تراکم استخوانى به تدریج کاهش 
پیدا مى کند و استخوان پوك مى شود، افزود: این وضعیت استخوان ها را مستعد شکسته 
شدن مى کند، پوکى استخوان عالمت خاصى ندارد و اولین عالمت آن، شکستگى است.

رییس مرکز بیمارى هاى غیر واگیر وزارت بهداشت تصریح کرد: بعد از سن 50 سالگى 
در خانم ها و بعد از 60 سالگى در آقایان براى اطالع از سالمت استخوان باید به پزشک 
مراجعه کرد؛ اگر تشخیص پوکى استخوان داده شــد باید مراحل درمان طى شود به 
طورى که مراحل درمانى طوالنى مدت است لذا درمان اولیه 3 تا 5 سال طول مى کشد.

استوار با اشاره به اینکه افرادى که دچار پوکى استخوان مى شوند باید درمانشان را کامل 
کنند؛ افزود: باید تدبیرى بیندیشیم تا از زمین خوردن جلوگیرى کنیم، فعالیت بدنى و 

تقویت عضالت باید به درستى صورت بگیرد تا در هنگام بیرون رفتن و فعالیت بدنى 
خطر زمین خوردن افزایش پیدا نکند.

رییس مرکز بیمارى هاى غیر واگیر وزارت بهداشت بیان کرد: فشار خون باال و دیابت 
ممکن است سبب زمین خوردن شود، در دقایق ابتدایى صبح فشار خون ممکن است 
کمى کمتر از وضعیت طبیعى باشد و یا دچار افت فشار خون شده باشیم؛ لذا ممکن است 

این وضعیت منجر به زمین خوردن فرد شود.
او با اشاره به اینکه دیابت مى تواند فرد را مستعد زمین خوردن کند، گفت: بینایى و شنوایى 
در این مسئله بسیار حائز اهمیت است، هر کدام مى تواند سبب زمین خوردن فرد شود، 
افراد برخى از کار هاى مهم را باید انجام دهند به طورى که موانع محیطى برطرف شود، 
روشنایى باید در راهروها، محیط هاى بیرونى و راه پله ها به اندازه کافى باشد  یا اینکه 
فرش روى زمین ثابت بماند تا پا دچار لغزندگى نشــود، باید محیط اطراف را به شکلى 
طراحى کنیم که احتمال به زمین خوردن فرد کمتر شود تا از خطر شکستگى استخوان 

در امان بمانیم.

یک زمان طالیى براى خواب وجود دارد کــه در صورت رعایت آن، 
عملکرد شناختى مغز با گذشت زمان، ثابت مى ماند. میزان خواب کم تر 

یا بیش تر، با عملکرد شناختى پایین ترى همراه خواهد بود.
دانشمندان طى پژوهش طوالنى مدتى دریافته اند هفت ساعت و نیم 
میزان خواب ایده آل براى مغز است تا بتواند انرژى الزم را کسب کند و 
از بیمارى آلزایمر جلوگیرى شود. بر اساس این پژوهش، خواب شبانه 

بیشتر یا کمتر از این میزان سبب زوال مغز به مرور زمان خواهد شد.
استادیار نورولوژى مرکز تحقیقات پزشکى خواب دانشگاه واشنگتن در 
این رابطه مى گوید: پژوهش ما نشان مى دهد که یک گستره میانگین 
و یا یک زمان طالیى براى خواب وجود دارد که در صورت رعایت آن، 
عملکرد شناختى مغز با گذشت زمان ثابت مى ماند. میزان خواب کمتر یا 

بیشتر، با عملکرد شناختى پایین ترى همراه خواهد بود که علت آن مى تواند خواب ناکافى یا خواب با کیفیت پایین باشد.
براى انجام این پژوهش، عملکرد مغز 100 فرد با میانگین سنى 75 ســال هنگام خواب از طریق مانیتور کوچک متصل به پیشانى آن ها به مدت 

چهار سال و نیم  بررسى شد.  
دانشمندان همچنین مایع مغزى نخاعى – که در بافت اطراف مغز و نخاع یافت مى شود – را  براى اندازه گیرى سطح پروتئین هاى آلزایمر مورد 
بررسى قرار دادند. نتیجه آزمایش نشان داد امتیاز عملکرد شناختى مغز در گروهى که خواب کمتر از پنج ساعت و نیم و یا بیشتر از هفت ساعت و نیم 

در شب داشتند به مرور زمان کاهش مى یابد.
محققان پیش از این دریافته بودند که از دست دادن حافظه، گیجى و یادگیرى کند که همگى از عالئم آلزایمر هستند با خواب 

ناکافى و بى ک یفیت ارتباط مستقیم دارند.

میزان ساعت خوابى
 که کمتر یا بیشترش به آلزایمر مبتال مى کند

مراقب باشید ز مین نخورید
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اى بندگان! خدا را! خــدا را! پروا کنید، که دنیــا با قانونمندى 
خاصى مى گذرد، شــما با قیامت به رشــته اى اتصــال دارید، گویا 
نشــانه هــاى قیامــت آشــکار مــى شــود و شــما را در راه خــود 
متوقف کرده، با زلزله هایش ســر رسیده است، ســنگینى بار آن 
را بر دوش شــما نهاده و رشــته پیوند مردم با دنیا را قطع کرده، 
همه را از آغوش گرم دنیا خارج ساخته است. گویى دنیا یک روز 

موال على (ع)بود و گذشت، یا ماهى بود و سپرى شد.
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داستان نصب نخستین انشعاب آب در شهر اصفهان به بیش 
از نیم قرن پیش برمى گردد که در نوع خود جذاب و شنیدنى 
است. شبکه توزیع آب اصفهان از جمله طرح هاى عمرانى 
مهم و اثرگذار در این شهر محسوب مى شود زیرا با تامین آب 
شرب بهداشتى، روند مهاجر پذیرى و رشد جمعیت شهرى 
شدت گرفت و اصفهان در مسیر توسعه صنعتى قرار گرفت. 
با تاسیس سازمان آب و فاضالب و افتتاح شبکه توزیع آب 
در سال 1345، مراحل پیشرفت اقتصادى و اجتماعى شهر 
اصفهان پنج سال زودتر از آنکه کشور امارات متحده عربى 
شکل بگیرد؛ کلید خورد و این شهر  با قدمت کهن و تاریخ 
ماندگار چندین هزار ســاله اش در کانون توسعه و آبادانى 

قرار گرفت. 
در اوائل دهه 1340 شمسى با ســرازیر شدن درآمدهاى 
نفتى به ســبد بودجه کشور، برنامه ســوم توسعه عمرانى 
(1341 تــا 1346) تصویب شــد. این برنامه بــا رویکرد 
نوسازى و بر اساس دکترین کندى شکل گرفت. در ماده 
18 این برنامه تصریح شده بود: «سازمان برنامه با رعایت 
اولویت شهرهایى که از جهت اقلیمى، جغرافیایى، درآمد و 
استفاده از کمک هاى عمومى دولت در وضع نامساعدى  
قراردارند و همچنین بــا در نظر گرفتن جــدول اولویت 
طرح  هاى مربوط به تأمین آب مشروب و برق و طرح  هاى 
حفاظتى و بهداشتى و تهیه مسکن و تلفن،  با اعطاى وام و 
کمک هاى رایگان فنى و غیر فنى مبادرت خواهد نمود.» 

در این  میان مدیران شهر اصفهان به دلیل باال بودن سطح 
آب هاى زیرزمینى و نفوذ فاضالب چــاه هاى خانگى با 
چاه هاى آب که موجب شیوع وسیع بیمارى هاى گوارشى 
میان شهروندان اصفهانى شده بود موضوع اجراى شبکه آب 
شرب و بهداشت در این شهر را از سال 1342 با کلنگ زنى 
احداث مخزن آب پنج هزار متر مکعبى بر فراز کوه آتشگاه 
و حفر دو حلقه چاه فلمن در حاشیه زاینده رود در دستور کار 

خود قرار دادند.  
کمتر از سه سال بعد در خرداد 1345 نخست وزیر وقت با 
حضور در میدان نقش جهان مرحله اول شبکه توزیع آب 
شرب اصفهان را با هیاهو و ســر و صداى زیاد افتتاح کرد 
اما نکته مهم این بود که تا آن زمان هنوز هیچ انشــعابى 
براى منازل نصب نشده و شــرکت هاى خصوصى طرف 
قرارداد باشهردارى و ســازمان برنامه فقط 120 کیلومتر 
خط انتقال آب در معابر اصلى این شهر اجرا و تعدادى شیر 
برداشت در نقاط مختلف شهر نصب کرده بودند. این شیرها 
در زبان مردم کوچه و بازار به« فشارى» مشهور شده بود و 
شهروندان که به مرور زمان خود را به طعم آب کلرزنى شده 
عادت مى دادند، ظرف ها و دبه هاى خود را از این شیرها پر 

مى کردند تا آب شرب مورد نیاز خود را تامین کنند.
کمى بعد و در تیرماه همان ســال، سازمان آب و فاضالب 
اصفهان فعالیت خود را به صورت رســمى آغاز کرد و کار 
لوله گذارى در کوچه هاى تنگ و باریک این شهر تاریخى 
را شروع کرد. روابط عمومى این سازمان نیز اطالعیه اى 

صادر و از مردم دعوت کرد نسبت به ثبت درخواست و خرید 
انشعاب آب اقدام کنند.

ساعت 6 صبح فرداى آن روز کارمندان سازمان تازه تاسیس 
آب و فاضالب اصفهان، مردى را دیدند که پشت در سازمان 
واقع در منزل استیجارى کوچه جنب سینما چهارباغ نشسته 
است و چون علت این مراجعه زودهنگام را از وى پرسیدند 
پاسخ شــنیدند: «مى خواهم نخســتین فردى باشم که 
درخواست انشعاب آب خود را ثبت مى کند تا ردیف شماره 

یک را به خود اختصاص دهم».
 اسناد موجود نشان مى دهد فرد متقاضى شخصى به نام 
«حسین وکیل زاده» بوده اما اسناد این منزل که در خیابان 
سید علیخان از خیابان هاى فرعى منتهى به خیابان چهارباغ 

قراردارد متعلق به «ایرج وکیل زاده و شرکاء» است.
به هر حال چندى بعد و در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 
چهارم آبان سال 1345 نخستین انشعاب آب براى منزل 
مســکونى متعلق به ایــرج وکیل زاده (وکیــل پایه یک 
دادگســترى) در خیابان ســیدعلیخان نصب مى شود. از 
مراسم نصب این انشعاب دو قطعه عکس در گنجینه و مرکز 

اسناد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان موجود است. 
در این بین افتتاح شــبکه توزیع آب شــهر اصفهان نقطه 
عطفى در زمینه توسعه این کالن شهر محسوب مى شود و 
گسترش جغرافیایى، افزایش جمعیت ناشى از مهاجرپذیرى 
و توسعه همه جانبه این شهر در دهه هاى بعد دلیل محکمى 

بر صحت این ادعاست. 

55 سال از نصب نخستین انشعاب آب در اصفهان گذشت

رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمى دادگسترى 
استان اصفهان از فعالیت 3 هزار کارشناس رسمى در 65 

رشته تخصصى در استان اصفهان خبر داد و گفت: روزانه 
170 نفر به کانون کارشناسان رسمى دادگسترى استان 

اصفهان مراجعه مى کنند.
فرهاد طاهریون اصفهانى با بیان اینکه کارشناسان همانند 
چشمان قضات هســتند و به عنوان بازوى توانمند و فنى 
و تخصصى دستگاه قضا عمل مى کنند، اظهار کرد: روز 
کارشناس روز پاسداشت زحمات و تالش عدالت خواهانه 

کارشناسانى است که تمام همت خویش را براى استقرار 
عدالت در جامعه به کار مى بندند.

وى با اشاره به نامگذارى اول آبان ماه مصادف با تصویب 
قانون استقالل کانون کارشناســان رسمى دادگسترى 
توسط شوراى انقالب با نام روز کارشناس، افزود: در فاصله 
سال هاى 1317 تا 1358 امور کارشناسى از طریق اداره 
فنى دادگسترى انجام مى شد. این اداره در سال 1345 تنها 

سه کارشناس در سه رشته را به عضویت داشت.
طاهریون خاطرنشان کرد: هم اکنون کانون کارشناسان 
رسمى دادگسترى اصفهان با حضور و فعالیت حدود 3000 
نفر کارشناس رسمى در 65 رشته تخصصى آماده است 
تا با خدمات کارشناســانه، کارگشاى مشکالت دستگاه 
قضا به طور اخص و سایر ارگان ها، سازمان هاى دولتى و 
خصوصى و آحاد شهروندان این استان به طور اعم باشد. 

کارشناسان راهگشاى امور عدلیه و مردمند و همواره در 
بسط عدالت اهتمام ویژه اى دارند.

رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمى دادگسترى 
استان اصفهان از برگزارى انتخابات دوره پنجم شورایعالى 
کارشناسان رسمى دادگسترى در آینده نزدیک خبر داد و 
گفت: در صورت وجود شــرایط به صورت غیر حضورى 

برگزار خواهد شد.

مراجعه روزانه 170 نفر 
به کانون کارشناسان 

رسمى دادگسترى 

مراسم تجلیل از آشپزهاى ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز آشپز با 
همکارى مدیریت خدمات و امور رفاهى و روابط عمومى و با حضور 
مهدى بهرامى معاون پشتیبانى و خدمات اجتماعى، علیرضا امیرى 
مدیر روابط عمومى و روح ا... صالحــى مدیر خدمات و امور رفاهى 

برگزار شد.
بهرامى در این مراسم، با قدردانى از آشپزها و سایر همکاران فعال در 
فرایند طبخ و توزیع غذاى ذوب آهن اصفهان از این تالشگران به 
عنوان قشرى یاد کرد که کارشان اهمیت و سختى بسیارى دارد و 
عملکرد مطلوبشان در رضایتمندى و سالمت کل کارکنان شرکت 

تاثیر چشمگیرى دارد.
وى افزود: در ایــن مجتمع عظیم صنعتى همــواره بهبود خدمات 
اجتماعى و امور رفاهى کارکنان مد نظر اســت و قطعاً بهبود تغذیه 
همکاران از جمله موارد مهم و ضرورى مى باشــد که در بهره ورى 

بسیار موثر است.
مدیر روابط عمومى شرکت ذوب آهن نیز گفت: هر کارى که با عشق 
و عالقه انجام شود، اثر بخشى بیشــترى دارد و این امر در مشاغلى 

همچون آشپزى کامًال به چشم مى آید و نتایج آن ملموس است .
علیرضا امیرى برگزارى مراسم تجلیل از این همکاران و همچنین 
برنامه هاى مشابه آن را که موجب تقویت روحیه و نشاط تالشگران 
این بخش شــود در بهبود عملکــرد آن ها و در نهایــت افزایش 

رضایتمندى کارکنان بسیار موثر دانست.
شایان ذکر است حدود 340 نفر در فرایند آماده سازى، انبارش، طبخ 
و توزیع غذاى شرکت فعالیت دارند و ساالنه بیش از 3 میلیون و 200 
هزار پرس غذا و در روزهاى کارى 11 هزار پرس غذا در شرکت، طبخ 

و توزیع مى شود که در روزهاى غیر کارى، وعده ناهار کمتر است .

تجلیل از آشپزهاى ذوب آهن 
اصفهان در روز آشپز

مهرداد خورسندى- مهران ابوطالبى

همایــش بــزرگ خودرو هاى کالســیک، آفــرود و 
موتورســنگین در منطقــه نمونــه گردشــگرى الدر 

خمینى شهر برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خمینى شهر گفت: 
در این همایش اعضا هییت اتومبیلرانى و موتورســوارى 
شهرستان هاى خمینى شهر، شــاهین شهر، نجف آباد و 

اصفهان حضور داشتند.
علیرضا کاظمى افزود: هییت اتومبیلرانى و موتورسوارى 
خمینى شــهر حدود60 عضو دارد که مهمترین مشکل 

این هیئت ورزشى، نبود پیست مناسب این ورزش است.
هدف از برگزارى این گردهمایى ها نمایش سیر تکامل و 
قدمت تاریخى برخى از برندهاى خودروسازى جهان است 
که از استقبال بسیار خوب و عالقه هموطنان از خودروهاى 

کالسیک برخوردار است.

همایش بزرگ خودرو هاى کالسیک و آفرود در خمینى شهر

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
در مهر ماه امسال نجاتگران جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان به 830 حادثه دیده امداد رسانى کردند.  
على محمدهاشمى با اشــاره به امداد رسانى نجاتگران 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان به 830 حادثه دیده، 
گفت : در طول ماه گذشته ، پوشش امدادى 293 حادثه 

توسط امدادگران این جمعیت انجام شده است.
وى افزود: در این مــدت نجاتگران جمعیت هالل احمر 

اســتان اصفهان به 830 حادثه دیده امدادرسانى کردند 
که از 300 نجات یافته در این حوادث،103 نفر به صورت 
ســرپایى تحت درمان قرار گرفتــه و 197 نفر به مراکز 

درمانى منتقل شدند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان در ادامه 
تصریح کرد: براى امدادرســانى به ایــن حوادث، 904 
نیروى عملیاتى در قالب 340 تیم امدادى ، عملیات امداد 
و نجات را با به کارگیرى 286 دستگاه آمبوالنس به انجام 

رسانده اند.
وى با بیان اینکه بیشــترین حوادث رخ داده در این بازه 
زمانى با 173 مورد، حوادث جاده اى بوده است خاطرنشان 
کرد: امدادگران و نجاتگران هالل احمر این اســتان در 
طول این مدت به طور میانگین در مدت زمان 7 دقیقه در 

محل حادثه حضور یافته اند.
محمدهاشمى یادآور شد: در این مدت 33 مورد عملیات 

رهاسازى توسط نیروهاى این جمعیت انجام شده است.

امدادرسانى هالل احمر به 830 حادثه دیده در مهرماه

رئیس شورا هاى حل اختالف استان اصفهان از سازش در 
17 فقره پرونده قتل در شش ماهه اول سال جارى خبر داد.
سید محمد موســویان از رهایى 17محکوم به قصاص از 
چوبه دار با تالش شوراى حل اختالف اصفهان خبر داد و 
گفت: شورا هاى حل اختالف این استان در راستاى تقویت 
فرهنگ گذشت و صلح وسازش به ویژه در پرونده هاى قتل 

تالش هاى فراوانى داشته اند.
وى با بیان اینکه از ابتداى ســال جارى تاکنون 17 فقره 
پرونده قتل با تــالش اعضاى شــورا هاى حل اختالف 

در استان به مصالحه ختم شــد، گفت: اگر فرهنگ صلح 
وسازش و گذشــت در جامعه نهادینه شود شاهد کاهش 
تعداد پرونده ها و شــکایات خواهیم شــد و تحقق این از 
مهمترین اهداف شــورا ها بوده که مســتلزم تالش هر 
چه بیشــتر اعضا وکارکنان شــورا هاى حــل اختالف

 است.
وى افزود: استفاده از خیرین، افراد با تجربه و بهره گیرى از 
ظرفیت ریش سفیدان مى تواند کمک بسزایى براى ایجاد 

مصالحه داشته باشد.

موسویان با اشاره به وجود زمینه فرهنگ دینى اصالح ذات 
البین در نقاط مختلف استان اصفهان گفت: عفو، گذشت 
و بخشش یکى از تأکیدات و سفارشات دین و ائمه اطهار 
است که اعضاى شعب صلحى شورا هاى استان اصفهان 
با تکیه بر مبانى قوى اسالمى و همچنین غناى فرهنگى 
مردم در گذشت و عفو موفق به ثبت میزان قابل توجهى 
از مصالحه در پرونده هاى مختلف ارجاع شده به شورا هاى 
حل اختالف شده اند که بخش عمده اى از آن را پرونده هاى 

قتل تشکیل مى دهند.

رهایى 17 محکوم به قصاص 


