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فواید مصرف تخم کدوذخیره خونى اصفهان به کمتر از 2 روز رسیدروایتى از زمین لرزه  در شب کرونایى تهران 15 میلیارد حق پخش ورزش در سال 99 پرید! سپاهان از استقالل پیش افتاد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا باید 
روغن زیتون 

بیشتر استفاده کنید؟

واکسن هست، مردم مراجعه نمى کنند
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بیشترین ریزش 
مشاغل در بخش 
خدمات است

روغن زیتون، پیرى سلول ها به ویژه سلول هاى پوستى را 
به تعویق مى اندازد. مى پرسید، چرا؟ به خاطر این که این 
روغن سرشار از پولیفنول ها است. عالوه بر این، روغن 

زیتون حاوى امگا 9 است که فعالیت سلول ها را باال مى برد 
و از پیرى آن ها جلوگیرى مى کند.

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
اصفهان گفت: هزینه هاى جارى استان 27 هزار 
میلیارد تومان است و تنها تراز مالى که در کشور 
مثبت است تهران است و در دیگر استان ها این 

نسبت منفى است.
نعمت ا... اکبرى در نشست خبرى با خبرنگاران 
با اشاره به موضوع ریزش مشــاغل در ماه هاى 
اخیر اظهار کرد: بیش ترین ریزش مشــاغل در 
بخش خدمات و کم ترین در بخش کشاورزى و 

صنعت است و...

سامانه هوشمند سوخت در اصفهان هک شدسامانه هوشمند سوخت در اصفهان هک شد
همزمان با  چندین استان کشور؛همزمان با  چندین استان کشور؛
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مراجعه مردم استان براى دریافت واکسن کمتر از نصف ظرفیت پذیرش مراکز واکسیناسیون است

طارمى روى تخت پادشاهى
روزنامــه مشــهور و قدیمــى آبــوال در خصــوص رویاپــردازى 
«مهدى طارمى» در لیگ پرتغال نوشت. در چارچوب هفته نهم لیگ 
پرتغال، شنبه شب مهدى طارمى یک شاهکار دیگر در این رقابت به 

ثبت رسانید و توانست اولین  هت تریک خود را به نمایش گذارد.
ستاره کشورمان مقابل توندال 3 گل به ثمر رساند تا در جدول گلزنان 

لیگ پرتغال با 7 گل در صدر قرار گیرد. او که...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان: 

87 درصد 
تماس ها با

 125 اصفهان 
مزاحمت  است

مهمترین هدف حرفه وکالت، نه کسب سود
 بلکه دفاع از جان، مال و ناموس مردم است
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آزمون تا پایان فصلآزمون تا پایان فصل
 در زنیت  در زنیت 
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امام جمعه اصفهان:امام جمعه اصفهان:

مردم ناظر مردم ناظر 
رعایت رعایت 

استانداردها استانداردها 
باشندباشند

نماینده مردم قم نماینده مردم قم 
تشریح کردتشریح کرد

افشاى افشاى 
استخدام رانتى استخدام رانتى 

6060 نماینده  نماینده 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد نسبت به برو نســپاري نگهداري و تعمیرات کلیه تأسیسات 
مکانیکی و الکتریکی خود ، مطابق اسناد و مدارك مناقصه و شرایط ذیل به شرکت هاي واجد شرایط که در این زمینه تجربه و 
امکانات کافی دارند واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز کاري جهت دریافت اسناد 

مناقصه به حوزه عمرانی دانشگاه مراجعه نمایند.
تلفن کارشناس مربوطه جهت کسب اطالعات : 09131052599

1-     ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به میزان 000 / 000 / 500 ریال 
2-   واریز فیش بانکی به مبلغ 000 / 500 ریال به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه واریز 14000667 بابت خرید اسناد مناقصه
3- شرکت هاي واجد شرایط در مناقصه بایستی حداقل داراي رتبه 5 تأسیسات داشته باشد.

4-     کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
5-     دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

6-     هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى(نوبت دوم)

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد تأمین آب فضاي سبز خود را ، از طریق مناقصه عمومی 
خریداري نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز کاري جهت دریافت اسناد مناقصه 

به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1-   ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 500,000,000 ریال و یا واریز به حساب سیبا بانک ملی به 
شماره 0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه واریز 14000451 

بابت سپرده شرکت در مناقصه
2-   واریز فیش بانکی به مبلغ 500,000 ریال به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0223255621008 بنام حوالجات 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه واریز 14000451 بابت خرید اسناد مناقصه
3-     کلیه کسورات قانونی و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

4-     دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه عمومى(نوبت دوم)

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 

دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان (خوراســگان) در نظر دارد قطعات رایانه خود را ، از طریق مناقصه عمومی 
خریداري نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز کاري جهت دریافت اسناد مناقصه 

به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1-   ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 500/000/000 ریال و یا واریز به حساب سیبا بانک ملی به 
شماره 0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه واریز 14000235 

بابت سپرده شرکت در مناقصه
2-   واریز فیش بانکی به مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0223255621008 بنام حوالجات 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه واریز 14000235 بابت خرید اسناد مناقصه
3-     کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4-     دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
5-     هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 

 را 

برد 
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تعبیر جالب تعبیر جالب 
امیر جدیدى امیر جدیدى 
از کار کردن از کار کردن 

با اصغر با اصغر 
فرهادىفرهادى

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد اماکن رفاهی دانشجویی خود (شامل: بوفه خوابگاه خواهران، بوفه دانشکده علوم تربیتی، 
بوفه دانشکده کشاورزي، بوفه دانشکده 15 خرداد، زیراکس دانشکده کشاورزي، زیراکس دانشکده علوم تربیتی، پارکینگ هاي دانشجویی و کتاب 
فروشی) را به صورت  مجزا از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید. متقاضیان در صورت 
تمایل از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز کاري جهت بازدید از اماکن مورد مزایده و دریافت اسناد مربوطه به اداره دبیرخانه این واحد دانشگاهی 

واقع در اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، ساختمان اداري اندیشه، طبقه دوم یا به سایت www.khuisf.ac.ir مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:

1-      ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) به مبلغ 30,000,000 ریال(سی میلیون ریال)، براي هر 
کدام از محل هاي مزایده به صورت جداگانه یا واریز وجه فوق به حساب شماره 0115860566002 بانک صادرات ایران جهت بوفه علوم تربیتی ، بوفه 
خوابگاه ،  بوفه دانشکده کشاورزي،  بوفه دانشکده 15 خرداد، زیراکس دانشکده کشاورزي،  زیراکس دانشکده علوم تربیتی،   پارکینگهاي دانشجویی 

و کتاب فروشی به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان).
2-      واریز فیش بانکی به مبلغ 000 / 500ریال به حساب شماره 0115860566002 بانک صادرات ایران با شناسه پرداخت براي هر کدام از محل هاي 

اجاره به صورت جداگانه به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اسناد مزایده. (ارائه فیش واریزي الزامیست)
3-      دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

4- متقاضیان محدودیتی براي شرکت در مزایده یک یا چند مکان ندارند.

آگهى مزایده عمومى 

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد تابلو هاي راهنماي محیطی خود را ، از طریق مناقصه 
عمومی خریداري نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز کاري جهت دریافت اسناد 

مناقصه به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1-   ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشــگاه به مبلغ 500,000,000 ریال و یا واریز به حساب سیبا بانک ملی 
به شماره 0223255621008 بنام حوالجات دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه واریز 

14000343 بابت سپرده شرکت در مناقصه
2-   واریز فیش بانکی به مبلغ 500,000 ریال به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0223255621008 بنام حوالجات 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) با شناسه واریز 14000343 بابت خرید اسناد مناقصه
3-     کلیه کسورات قانونی و هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

4-     دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

آگهى مناقصه عمومى(نوبت دوم)

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان ) 

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)درنظر دارد نسبت به واگذارى عملیات بارگیرى و حمل مواد اولیه  خود ( چغندر قند ) 
در محوطه داخل و خارج شرکت از طریق مناقصه عمومى با رعایت شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید.

متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى مناقصه عمومى جهت اطالع از اسناد مناقصه شامل قرارداد ، شرایط عمومى 
و اختصاصى و واریز وجه به آدرس کارخانه ، ساختمان ادارى واحد بازرگانى مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/08/10 لغایت 1400/08/14 در محل شرکت واقع در خیابان جى شرقى سه 
راهى ارغوانیه 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : مطابق اسناد مناقصه اعالم خواهد شد.
شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر : 11-35210810 - 031 داخلى 363 آقاى مهرآیین ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر

www.esfahansugar.com : نشانى اینترنتى
تلفن همراه : 09123202713

آگهى مناقصه عمومى
واگذارى عملیات بارگیرى و حمل مواد خام شرکت قند اصفهان(سهامى عام)سال1400 

شرکت قند اصفهان ( سهامى عام )



0202جهان نماجهان نما 4163چهارشنبه  5  آبان  ماه   1400 سال هجدهم

مدیر کل دفتر سالمت و تندرستى وزارت آموزش و پرورش 
درباره بازگشایى مدارس براساس دوره هاى تحصیلى اظهار 
کرد: «تاکنون حدود 70 درصد دانش آموزان واکسن کرونا 

را تزریق کرده اند.»
اعظم گودرزى درباره زمان بازگشــایى مدارس نیز افزود: 
«براساس مصوبات ابالغى قرارگاه کرونا مدارس نیمه دوم 
آبان ماه بازگشایى خواهند شد؛ بدین ترتیب نیمه دوم آبان ماه 
مدارس متوسطه دوم، نیمه اول آذرماه مدارس متوسطه اول 
و مدارس ابتدایى نیز با لحاظ کردن شرایط آنان تقسیم بندى 
و بازگشایى مى شوند.» مدیر کل دفتر سالمت و تندرستى 
وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه چرا برخى مدارس 

اعالم کردند دانش آموزان 2 یــا 3 روز در هفته مى توانند به 
مدرســه بروند؟ ادامه داد: «با توجه به رصد مدارس از نظر 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى از 15 آبان ماه بازگشایى را 
خواهیم داشت. براین اساس و براساس آخرین پروتکل هاى 
ابالغى وزارت بهداشــت، هر دانش آموز بایــد 1/5 متر از 
فرد دیگر فاصله داشته باشــد و فضاى 2/25 مترمربع بین 
دانش آموزان حفظ شود.» گودرزى بیان کرد: «بر این مبنا 
شاید کالس هاى پرجمعیت امکان رعایت این پروتکل ها را 
نداشته باشند لذا کالس ها به 10 یا 15 نفر تقسیم خواهند شد 
اما براساس تصمیمات گرفته شده در آن زمان ممکن است 

هر کالس 2 یا 3 روز در هفته حضورى باشد.»

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومى و همگانى سازمان 
حفظ نباتات کشور ضمن ارائه هشــدار درباره احتمال 
حمله ملخ هاى صحرایــى در ماه هاى آتى گفت: پیش 
بینى مى شــود که از اواخر اســفند و اوایل فروردین، 
ملخ هاى صحرایى از شرق عربستان و با عبور از خلیج 
فارس وارد جنوب کشــور شــوند. همچنین با در نظر 
گرفتن پیش بینى هاى هواشناسى، به نظر مى رسد که از 
اسفند 1400 تا تیر 1401، حدود 80 هزار هکتار از اراضى 

کشور ما درگیر مبارزه با ملخ هاى صحرایى شوند.
بیشــترین حجم مبارزه با ملخ هاى صحرایى در سال 
زراعى 98-97 انجام شد که 750 هکتار از اراضى کشور 

درگیر شدند. استان هاى هرمزگان، بوشهر، سیستان و 
بلوچستان، جنوب فارس و جنوب کرمان خط اول مبارزه 
با ملخ هاى صحرایى در سال زراعى جارى خواهند بود.

ملخ هاى صحرایى در ســال هاى اخیر چنــد ماه بعد 
از وقوع بارندگى هاى شــدید در جنوب کشور، از شبه 
جزیره عربســتان به ایران مهاجرت کرده اند و ضمن 
حمله به باغات و مزارع کشاورزى، آسیب هاى زیادى 
را به کشــاورزان اســتان هایى از جملــه هرمزگان، 
بوشهر، فارس، کرمان، خوزســتان، ایالم، کهگیلویه 
و بویراحمد، خراسان جنوبى و سیســتان و بلوچستان

 وارد کرده اند.

نحوه بازگشایى مدارس از 
نیمه آبان ماه

آفات عربستانى اسفند به 
ایران مى رسند 

قرارداد بیلیون دالرى
 تاجر زن 

   خبر آنالین |سمیه نور در روز جهانى اختراع 
ادیســون، نور را به قلب تاشکند رســاند .سمیه 
نور تاجر سرشــناس ایرانى که لقب موفق ترین 
و سرشــناس ترین زن ایرانى خاورمیانه را یدك 
مى کشــد، در قراردادى بــه ارزش 200 بیلیون 
دالر با کشور ازبکستان، به مدت 25 سال تامین 
برق این کشور آسیایى را از طریق نور خورشید به 
عهده گرفت. جالب اینکه این قرارداد بزرگ در روز 
جهانى اختراع المپ منعقد شده است. سمیه نور 
پیش از این با فعالیت هاى عظیم اقتصادى اش در 

بازارهاى جهانى به شهرت رسیده بود.

دلیل افت تولید زعفران
   بهار | مشــکالت حوزه تولیــد زعفران در 
سال هاى اخیر به ویژه در ســال زراعى منتهى به 
مهر امسال باعث شد انگیزه کشاورزان براى کشت 
زعفران کاهش یابد و این عاملــى بود که گفته 
مى شود در کنار شرایط آب و هواى خشک، افت 

تولید امسال زعفران را باعث شده است.

میزان کمک به جشن عاطفه ها 
   پانا | معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى 
کمیته امداد گفت مردم نیکوکار ایران در پویش 
شور عاطفه ها 413 میلیارد تومان به صورت نقدى 
و غیر نقدى به دانش آموزان نیازمند کمک کردند. 
علیرضا عسگریان افزود: میزان کمک هاى نقدى 
مردم در شور عاطفه ها با رشد 90 درصدى نسبت 
به سال گذشته به حدود 36 میلیارد تومان رسید. 
عسگریان خاطرنشان کرد: همچنین 377 میلیارد 
تومان کمک غیر نقدى به صورت لوازم التحریر 
و دیگر اقالم ضرورى دانش آموزان جذب شــده 
که نسبت به سال گذشته رشــد 96 درصدى را 

نشان مى دهد.

قرنطینه یک شهر 4 میلیونى
   تســنیم | چین شهر النژو با چهار میلیون 
نفر جمعیت را به دلیل شیوع دوباره ویروس کرونا 
قرنطینه کرد. مقامات چین روز سه شنبه تصمیم 
گرفتند که این شهر که واقع در شمال غرب این 
کشور است را به دلیل شــیوع تعداد مبتالیان به 
کرونا با منشــا داخلى را قرنطینه کنند. دولت به 
همین منظور به ساکنان این شهر دستور داده که 
به جز موارد اضطرارى از منازل خود خارج نشوند. 

موفق نشدیم جلوى سفرها 
را بگیریم

   ایســنا | پیام طبرســى عضو کمیته علمى 
کشــورى کرونا با تاکید بر لزوم بررسى وضعیت 
شهرهاى قرمز کرونایى در کشور، گفت: یکى از 
الزامات بهداشتى مسافرت نکردن است. متاسفانه 
در این زمینه موفق نبودیم. افــرادى به خارج از 
کشــور مى روند. در این مدت تعداد زیادى افراد 
براى مراســم اربعین رفتند، تعداد زیادى از افراد 
به ترکیه رفتند و. .. وقتى ایــن افراد بازمى گردند، 
هنوز غربالگرى مناسبى نداشتیم و احتمال ورود 
بیمارى از مرزها را جدى مى کند. اینکه بیمارى در 
نیمه هاى شرقى و غربى و لب مرزها مقدارى باال 

رفته، ممکن است علتش همین باشد. 

در حد یک استامینوفن 
   میــزان | مجتبــى یوســفى، عضو هیئت 
رئیسه مجلس شوراى اسالمى گفت: بسیارى از 
بیمارستان ها و کلینیک ها خدمات بیمه اى ناچیزى 
ارائه مى دهند و اگر فردى با دفترچه بیمه اى خود 
وارد این بیمارستان ها و کلینیک ها شود تنها این 
بیمه، کفاف یک قرص اســتامینوفن را داده و هر 
دارویى که خاص و یا مقدارى هزینه بر باشــد را 

معموًال جزو بیمه قلمداد نمى کنند.

یکى از بسترهاى فساد
   تســنیم | حجت االسالم محسنى اژه اى، رئیس 
قوه قضائیه در نشســت تخصصى بررسى آسیب هاى 
واگذارى شرکت هاى دولتى به بخش خصوصى گفت: 
قانون بر واگذارى بنگاه هاى اقتصادى تأکید دارد و اگر 
خصوصى سازى  اشــکال دارد باید ایرادات آن برطرف 
شود نه جلوى آن گرفته شود. یکى از بسترهاى فساد در 
واگذارى ها، تبانى برخى مدیران دولتى و کارشناسان در 

قیمت گذارى هاست.

رییس هالل احمر استعفا داد
   ایسنا | سخنگوى جمعیت هالل احمر از برگزارى 
نخستین جلسه  شوراى  عالى هالل احمر با حضور تمامى 
اعضا خبر داد و گفت که در این جلسه رییس فعلى جمعیت 
استعفاى خود را اعالم کرد. محمدحسن قوسیان گفت: 
دکتر همتى در این جلســه اعالم کرد که براى پیشبرد 
بهتر امور در جمعیت هالل احمر از ســمت خود استعفا 
مى دهد تا فضا براى انتخاب رئیس جدید این جمعیت در 
کوتاه ترین زمان ممکن فراهم شود. وى در مورد روند 
انتخاب رییــس جدید جمعیت هــالل احمر نیز گفت: 

انتخابات در روز دوشنبه 10 آبان انجام خواهد شد.

طالبان نفت ایران را مى خواهد
   تجارت نیوز | «توکل احمدیار»، رئیس اتاق تجارت 
و سرمایه گذارى طالبان (ACCI) گفت که افغانستان 
آماده خرید نفت از ایران است. وى این مورد را در جریان 
یک ویدئو کنفرانس با «ابراهیم حســینى» وابســته 
تجارى ایران بیان کرد. کابــل در حال حاضر براى حل 
مشکل جارى خود در زمینه کمبود نفت تالش مى کند و 
امیدوار است که تهران بتواند در این زمینه پیش قدم شود. 
تاکنون مشخص نیست که کابل چگونه قصد دارد هزینه 
خرید نفت خام از ایران را بپردازد زیرا بخش عمده اى از 
ذخایر این کشور در ایاالت متحده پس از تسلط طالبان 

مسدود شده است. 

سرطان «رستم قاسمى» 
پیشرفته است

   دیده بان ایران | به دنبال انتشار خبر بسترى شدن 
«رستم قاسمى» در بیمارستان به دلیل ابتال به سرطان 
روده در شهریور ماه گذشــته، تازه ترین خبرها حاکى 
از این است که بیمارى ســرطان وزیر راه و شهرسازى 
دولت رئیسى پیشرفته اســت و احتماال وى مجبور به 
استعفا خواهد شــد. دیده بان ایران شهریور ماه گذشته 
به دنبال غیبت طوالنى رستم قاسمى به نقل از منابعى، 
خبر از بیمارى سرطان وزیر راه داده بود.  هنوز منبعى در 
وزارت راه یا اطرافیان رســتم قاسمى درباره این شنیده 

توضیحى  نداده است.

واردات 9 میلیون دالرى 
ماشین ظرف شویى!

   میــزان | بررســى آمار واردات کشــور بر اساس 
اطالعات موجود و کارشناسى نشــده 6 ماهه نخست 
سال 1400 نشان مى دهد که در این مدت بیش از یک 
هزار و 736 تن ماشین ظرفشویى از کشور هاى مختلف 
جهان وارد ایران شده اســت. واردات این حجم ماشین 
ظرفشــویى باعث خروج بیش از 9 میلیون دالر ارز از 
کشور شــد. واردات ماشین ظرفشــویى از کشور هاى 
چین، آلمان، امارات، ترکیــه، عراق و کره جنوبى انجام

 شده است.

ترخیص سرم هاى دپو شده 
   مهر | معاون فنى گمرك گفت: 1300 تن ســرم 
انســانى در گمرك شــهریار و تهران دپو شده بود که 
طى ســه روز اخیر 40 درصد آن ترخیص و مابقى هم 
درصورت صدور مجــوز از گمرك خارج خواهد شــد. 
مهرداد جمال ارونقى اظهار داشت: مجموع کاالهاى دپو 
شده در گمرکات بالغ بر 6/6 میلیون تن است که از این 
میزان 3/7میلیون تن کاالى اساسى و 3/5میلیون تن 

هم کاالى غیر اساسى است.

خبرخوان

ســازمان صداوســیما على رغم تکلیف قانونى در سال 
گذشته، مبادرت به واریز درآمدهاى تبلیغاتى ناشى از پخش 
مسابقات ورزشى نکرده است و بر اساس اعالم معاون وزیر 
ورزش با توجه به اتمام سال 99، پرونده پرداخت حق پخش 

به این وزارتخانه مربوط به سال مذکور، بسته شده است!
 براى اولین بار، بر اساس قانون بودجه سال 1399 مشخص 
شــد که وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیماى 
جمهورى اسالمى ایران مکلف هستند درآمدهاى تبلیغاتى 
ناشــى از پخش مسابقات ورزشــى را به ردیف درآمدى 
شــماره 140184 نزد خزانه دارى کل  کشور واریز کنند. 
در این قانون، همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ناشى از 
پخش مسابقات ورزشى 50 میلیارد تومان در نظر گرفته که 
بر این اساس سهم سازمان صداوسیما 35 و سهم وزارت 

ورزش 15 میلیارد تومان تعیین شد.
اوایل سال جارى بر اساس اعالم ژاله فرامرزیان، معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، صداوسیما 
در سال 99 مبادرت به واریز درآمدهاى تبلیغاتى ناشى از 
پخش مسابقات ورزشى نکرده و اینگونه سهم 30 درصدى 
وزارت ورزش و جوانان از محل مربوطه پرداخت نشــده 
است؛ مساله اى که از ســوى این وزارتخانه به نهادهاى 

نظارتى گزارش شده است.
خالصه گزارش تفریغ بودجه سال 99 کل کشور که اواخر 
مهرماه سال جارى از سوى دیوان محاسبات کشور منتشر 
شــد، مهر تاییدى بر عدم پرداخت درآمدهاى تبلیغاتى 
ناشى از پخش مســابقات ورزشــى نزد خزانه دارى کل  
کشور از سوى سازمان صداوسیما بود. دیوان محاسبات 
کشــور اعالم کرد: وزارت ورزش و جوانان و ســازمان 
صدا و سیماى جمهورى اســالمى ایران مکلف بوده اند 
درآمدهاى تبلیغاتى ناشــى از پخش مسابقات ورزشى را 
به ردیف درآمدى مربوط نزد خزانه دارى کل کشور واریز 
کنند؛ در سال 1399 از این محل، مبلغى به حساب خزانه 

واریز نشده است.
با توجه به اتمام ســال 1399 و عدم تخصیص درآمد 15 
میلیارد تومانى درآمدهاى تبلیغاتى ناشى از پخش مسابقات 
ورزشــى به ورزش کشور از سوى ســازمان صداوسیما، 
شــرایط و قوانین حاکى از آن اســت که دیگر اعتبارى 

تخصیص نمى یابد.
در همین رابطه از ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت ورزش و جوانان در پاســخ به این ســوال 

که با توجه به اتمام ســال 99 و واریز نشدن درآمدهاى 
تبلیغاتى ناشى از پخش مسابقات ورزشى از سوى سازمان 
صداوســیما نزد خزانه دارى کل کشور جهت پرداخت به 
وزارت ورزش و جوانان، آیا این سازمان همچنان مکلف به 
پرداخت مبلغ مربوطه به وزارت ورزش و جوانان که معادل 
15 میلیارد تومان است، مى شود یا خیر؟ وى در پاسخ بیان 
کرد: پرونده سال 1399 بسته شده است و دیگر پرداختى 
در رابطه با درآمدهاى تبلیغاتى ناشى از پخش مسابقات 

ورزشى از سوى سازمان صداوسیما نزد خزانه دارى کل 
کشور که مربوط به آن سال است،   صورت نمى گیرد!

بنابراین باید نتیجه گرفت که سازمان صداوسیما در سال 
99، على رغم اینکه برخالف سال هاى گذشته مکلف به 
واریز درآمدهاى تبلیغاتى ناشى از پخش مسابقات ورزشى 
نزد خزانه دارى کل  کشور بوده است اما ریالى از مبلغ تعیین 
شــده را واریز نکرده و با توجه به اتمام سال، پرونده این 

پرداخت به وزارت ورزش و جوانان بسته شده است.

15 میلیارد حق پخش ورزش در سال 99 پرید!

بر اســاس نامه اى که خبرگزارى تسنیم به آن دست یافته، حسن 
روحانى رئیس جمهورى سابق، مردادماه امسال خطاب به نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه رسمًا اعالم کرده، «همه موجودى 

خزانه تخلیه شده است.»
بر اساس این ســند، محمود واعظى رئیس دفتر رئیس جمهور در 
تاریخ 9 مرداد 1400 طى نامه اى به نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه مى نوسید: نامه شماره 194653 مورخ 28/4/1400 جناب 
عالى با موضوع درخواســت « پرداخت مبلغ مورد اشاره نزد خزانه 
به منظور تکمیل و بهره بردارى از پروژه آبرســانى به آبیک» که 
تصویر آن به پیوست ارسال مى شود، به استحضار ریاست محترم 

جمهورى رسید، پى نوشت فرمودند:  
« همه موجودى خزانه بر اساس درخواست هاى جنابعالى تخلیه 

شده است. موجودى وجود ندارد»

اخیراً براى حمل جســد یک زن، از خودرو حمل زباله دهیارى روستاى 
«حیدر آباد» بخش «لوداب» اســتفاده شده اســت و علت آن هم نبود 

آمبوالنس حمل جسد اعالم شد.
بخش «لوداب» از توابع شهرستان بویراحمد با جمعیتى بالغ بر 18 هزار نفر 
در 130 کیلومترى یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده که 

آخرین روستاى این بخش با مرکز استان حدود چهار ساعت فاصله دارد.
«کوروش بى نیاز»، بخشدار لوداب ضمن تایید این اتفاق گفت: این اتفاق 
در روســتاى حیدرآباد این بخش به وقوع پیوست که خودرو حمل زباله 

دهیارى در حال انتقال جسد یک زن بوده است. وى افزود: بخش لوداب 
آمبوالنس مخصوص حمل جسد ندارد همچنین شهردارى شهر لوداب، 

مرکز بخش نیز فاقد آمبوالنس حمل جسد است.
گفتنى است این جســد مربوط به یک زن حدود 68 ساله بوده که بعلت 
ســکته قلبى طى روز جمعه 30 مهر ماه 1400 به درمانگاه شهر لوداب 
مراجعه کرده بود و براى انتقال جسد از درمانگاه شهر لوداب به سردخانه 
روستاى حیدرآباد از توابع بخش لوداب براى انجام اعمال غسل، بعلت نبود 

آمبوالنس حمل جسد با وانت حمل زباله منتقل شده است.

حمل جسد با ماشین حمل زباله!

افشاى سند «خزانه خالى»
ایران در سال 2021 صادرات میوه به روسیه را 50 درصد 
افزایش داد که در این میان سیب و کیوى اصلى ترین 

کاالهاى صادراتى بودند.
افزایش  عرضه میوه و خشکبار ایران به بازار  روسیه یکى 
از دالیل مشکالت عرضه کنندگان میوه از مولداوى و 
ازبکستان در سال گذشته اســت. چون ایران مى تواند 
طیف گسترده اى از میوه ها را تقریبًا در تمام طول سال 
عرضه کند که از این بابت نسبت به رقباى خود متمایز 

مى شود.

 همچنین، عرضه کنندگان ایرانــى در تبلیغ میوه هاى 
خود فعال هستند، در حالى که براى مثال صادرکنندگان 
مولداوى به ندرت بــه تبلیغ محصــوالت خود روى 
مى آورند. آندرى یارمک، اقتصاددان مى گوید، ایران از 
این نظر اغلب در میان پنج کشور فعال است و مولداوى 

معموًال در بین 10 کشور اصلى نیز قرار ندارد.
البته کارشناسان خاطرنشــان مى کنند که شاید حجم 
مبادالت بیشتر از این آمار باشد، زیرا برخى از میوه هاى 
ایران از طریق کشورهاى ثالث به روسیه صادر مى شود.

تقریبًا تمام میوه هاى ایرانى صادر شــده به روسیه در 
سال2021 افزایش چشمگیرى داشته و تنها صادرات 
انگور، هلــو، گیالس، آلو کاهش یافته اســت. طبیعتًا 
سرماى بهاره که بخشى از برداشت میوه هاى هسته دار 
را در ازبکستان خراب کرد، بر برداشت آن در ایران نیز 
تأثیر دارد. بیشترین نرخ رشد صادرات به روسیه در بخش 
کیوى ایرانى بوده که میزان عرضه آن 2/7 برابر شــده 
و همچنین صادرات کشــمش ایران بیش از دو برابر 

شده است.

میوه هاى ایرانى بازارهاى روسیه را پر کرده اند

بررسى ها نشــان مى دهد که در یک فاصله زمانى 60 
ساله متوسط تعداد افراد در خانوارهاى ایرانى از متوسط 

4/8 به 3/8 نفر کاهش پیدا کرده است.
طبق آمارى که مرکز آمار ایران گردآورى کرده است، در 
بازه زمانى 1335 تا 1395 بُعد خانوار دستخوش نوسان 

بوده و در مقاطعى تا بیش از پنج نفر نیز ثبت شده است.

این در حالى است که در سال 1395 متوسط تعداد افراد 
در خانوارهاى ایرانى در کل کشور 4/8 نفر بوده که این 
تعداد در سال 1345 و 10 سال بعد در سال 1355 به طور 

متوسط پنج نفر اعالم شده است.
در سال 1365 و 1370 متوسط تعداد افراد در خانوارها 
5/1  و 5/2 نفر بوده که در ســال 1370 باالترین بُعد 

خانوار طى 50 سال گذشــته ثبت شده است. اما از این 
سال به بعد تعداد افراد در خانواده ها به تدریج کم شده و 

به 4/8 نفر رسیده است.
در ادامه نیز در ســال 1385 بُعد خانوار به طور متوسط 
چهار نفر، 1390، 3/5 نفر و در ســال 1395 به 3/3 نفر 

کاهش دارد. 

خانواده ایرانى کوچک شده است

نماینده مردم قم در مجلس از اســتخدام رانتى 60 
نماینده مجلس در وزارت نفت توســط زنگنه خبر 
داد. احمد امیرآبادى فراهانى با اشاره به اینکه آقاى 
زنگنه در در دو دوره مسئولیتش در دولت هاى آقایان 
خاتمى و روحانى، 60 نفر از نمایندگان را در وزارت 
نفت اســتخدام کرد، گفت: او تنها در دوره قبل 25 

نماینده و از سال 1392 تا سال 1400 هم که دوباره 
وزیر شد، 35 نماینده را به وزارت نفت برده است.

وى افــزود: یکــى از نمایندگان در قــرارداد نفتى 
با خارجى ها، از ایــن قرارداد ایــراد گرفت و با من 
شــروع به دعوا کرد و پس از اینکه در دوره بعدى 
مجلس راى نیــاورد بالفاصله هیئت مدیره یکى از 

شرکت هاى نفتى شــد؛ بنابراین دعواى او به خاطر 
آن مسئله بود.

امیرآبــادى اضافه کرد: در طول 10 دوره گذشــته 
مجلس، 8 هزار نفر به ایران خودرو توسط نمایندگان 
مجلس معرفى شدند و فقط یک نماینده به تنهایى، 

300 نفر را معرفى کرد.

افشاى استخدام رانتى 60 نماینده 
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سد زاینده رود 
تنها 13 درصد آب دارد

معاون حفاظـت و بهره بردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان با بیان ظرفیت 13 درصدى آب در مخزن سد 
زاینده رود، گفت: ذخیره مخزن این سد به 185 میلیون 
مترمکعب رسید. محمود چیتیان  افزود: ارتفاع آب سد 
زاینده رود هم اکنون 2019 متر از سطح تراز دریا است و 
اگر حدود 3 متر دیگر از ارتفاع مخزن کاهش یابد، ناچار 
مى شویم نیروگاه این سـد را از مدار تولید خارج کنیم. 
معاون حفاظـت و بهره بردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان خاطر نشـان کرد: با توجه بـه خروجى 17متر 
مکعب آب از سـد زاینده رود براى آب شـرب، نیروگاه 

برقابى سد زاینده رود همچنان در مدار تولید قرار دارد.

فقط با نوبت اینترنتى 
رئیس پلیـس راهنمایـى و رانندگـى اسـتان اصفهان 
گفت: از شـهروندان درخواسـت مى کنیم فقط با نوبت 
اینترنتى به مراکز تعویض پالك مراجعه کنند. سرهنگ 
محمدرضا محمدى افزود:شهروندان باید با مراجعه به 
سایت تعویض پالك از قبل نوبت بگیرند و بدون نوبت 

اینترنتى به کار آن ها رسیدگى نمى شود.

صادرات 20 تن عسل از 
خمینى شهر

رئیس اداره دامپزشکى شهرسـتان خمینى شهر گفت: 
در یک ماه گذشته بیش از 20 تن عسل از خمینى شهر 
به کشـورهاى مالـزى، کویـت و امـارات صادر شـده 
است. سـعید جان بخش گفت: ورود و خروج زنبورها از 
شهرستان تنها با مجوز حمل قرنطینه اى انجام مى شود 
و در استان مقصد نیز بدون این مجوز، مجوز اسکان داده 
نمى شود. وى اظهار کرد: در دو سال گذشته حدود 300 
کیلوگرم عسـل تقلبى به صورت بسـته بندى از سطح 

فروشگاه هاى سطح شهر جمع آورى شده است.

انتخاب اعضاى هیأت منصفه 
مطبوعات 

معـاون منابـع انسـانى و امـور فرهنگـى دادگسـترى 
استان اصفهان از انتخاب اعضاى جدید هیأت منصفه 
مطبوعات اسـتان اصفهان خبر داد. سیدرضا سجودى 
گفت: اصغر آذربایجانى، مهدى اژه اى، رحمت اله اروجى، 
منصور احمدى، مظفر حاجیان، سـید احمد سـجادى، 
سـید محسـن قائم فرد، محمد رضا قنبرى، ابوالفضل 
قربانـى، منصـور گلنـارى، رمضانعلى معتمدى، سـید 
احمد محمودى، مصطفى نباتى نژاد و عباس مقتدایى 
اعضاى جدید هیأت منصفه مطبوعات استان اصفهان 

انتخاب شدند.

انجام حدود 2700 کلرسنجى  
حدود 2700 کلرسنجى درشبکه توزیع آب روستائى و 
1100 کلرسنجى درشبکه توزیع آب شهرى در منطقه 
لنجان انجام شد. به گزارش روابط عمومى آبفا لنجان، 
همچنین تعداد 165 آزمون میکروبى شامل کلیفرم کل 
وهتروتروفیک پلیت کانترنیز انجام شده است. دربخش 
آزمایشگاه کنترل کیفى فاضالب نیزبا بررسى تعداد23 
نمونه ارسـالى ازتصفیـه خانه هاى فاضالب سـمیرم، 
شـهرضا، مبارکه، صفائیـه، فوالدشـهر و چهارتصفیه 
خانه فاضالب شهرسـتان لنجان وانجام 134 آزمایش 
مختلف شیمیائى ومیکروبى و 240کلرسنجى، کیفیت 

فرآیند و پساب خروجى این تصفیه خانه ها پایش شد.

کشف 80 تن چوب و زغال  
 فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل منابـع طبیعـى 
وآبخیزدارى اسـتان اصفهـان گفت: در 6 ماه نخسـت 
امسـال حـدود 80 تن چـوب و 4 تـن زغال در اسـتان 
کشف شـده اسـت.  سـرهنگ علیرضا طاهرى گفت: 
اکثر کشـفیات چوب استان در سـه شهرستان خمینى 
شهر، فالورجان و نجف آباد اسـت و بیشتر چوب هاى 
کشف شـده، از نوع بلوط جنگلى بوده است که از مبداء 
اسـتان هاى چهـار محـال و بختیـارى و کهگیلویه و 

بویر   احمد به استان، قاچاق شده است.

خبر

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به آخرین 
وضعیت ذخیره خونى اســتان اصفهان اظهار داشت: 
شرایط ذخیره خونى در این استان خوب نیست و میزان 

ذخیره به کمتر از دو روز رسیده است.
على فتوحى با بیان اینکه طى دو ســال اخیر به دلیل 
شــیوع کرونا میزان مراجعات بــه مراکز اهداى خون 
استان اصفهان نیز کاهش یافته است، افزود: از سوى 
دیگر نیز باید توجه داشت که به دلیل سرد شدن هوا از 

میزان مراجعات کاسته مى شود.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
مراجعات بانوان اصفهانى براى اهداى خون نســبت 

به دیگر استان ها بسیار کم اســت، ادامه داد: تنها سه 
درصد از اهدا کنندگان خون اصفهان بانوان هســتند 
و این در حالى اســت که ما قبل از اهداى خون تست 
هموگلوبین را از بانوان مى گیریم تا براى اهداى خون 

دچار مشکل نشوند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر بــه صورت میانگین 
روزانه 200 نفــر براى اهداى خون به مراکز اســتان 
اصفهان مراجعه مى کنند، گفت: این در حالى اســت 
که نیاز روزانه اســتان بــه خون روزانــه 300 واحد 
اســت و این امر بیانگــر کمبود 100 واحــد خون در

 هر روز است.

معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان با اشــاره به افزایش قیمت مصوب 27 
هزار و 950 تومان مرغ بــراى مصرف کننده گفت: اگر 
شــرایط را مدیریت نکنیم با توجه به اختالف نرخ بین 
اســتان ها، احتمال دارد قیمت مرغ نیز دوباره افزایش 

یابد.
حسین ایراندوســت درباره افزایش دوباره قیمت مرغ، 
اظهار کرد: اگر امروز قیمــت مرغ باال رفته به این دلیل 

است که قیمت تمام شده آن افزایش یافته است.
وى افزود: مطابق قیمت مصوب قبلى مرغ، قیمت جوجه 
یک روزه 4200 تومان بود، در حالیکه امروز مرغى که 

وارد بازار مى شــود، نرخ جوجه یک روزه آن بین 10 تا 
11 هزار تومان اســت، بنابراین باید توجه داشــت که 
فاصله بین 4200 تا 11 هزار تومان از جیب تولیدکننده 

پر مى شود.
وى با بیان اینکــه وقتى قیمت مــرغ در اصفهان 27 
هزار و 950 تومان و در تهران بــاالى 31 هزار تومان 
باشــد، اگر شــرایط را مدیریت کنیم، مرغ به راحتى از 
استان خارج مى شــود، اضافه کرد: اگر شرایط قیمتى 
مرغ را مدیریت نکنیــم با توجه به اختــالف نرخ بین 
اســتان هــا، احتمــال دارد قیمت مــرغ نیــز دوباره 

افزایش یابد.

جوجه یک روزه
 مرغ را گران کرد

ذخیره خونى اصفهان
 به کمتر از 2 روز رسید

همزمان با میــالد پیامبر نور و رحمــت، درمانگاه 
دندانپزشــکى خیرســاز خاتم االنبیاء وابســته به 
دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 

اصفهان(خوراسگان)  افتتاح شد.
پیام نجفى رییس دانشــگاه آزاد اســالمى استان 
اصفهان در این مراسم گفت: کلینیک دندانپزشکى 
خاتم االنبیاء که با همت خیر درمانگاه ســاز حاج 
محمود پاکروان و مشارکت دانشگاه آزاد اصفهان 
راه انــدازى شــده، جــزء معــدود کلینیک هاى 
دندانپزشکى در سطح شهر اصفهان است که مجهز 
به پیشرفته ترین و به روزترین تجهیزات تخصصى 

دندانپزشکى است.
وى بیان کرد: ارزش واقعى این اقدام، در پیشــقدم 
شــدن و حضور انســانى خیراندیش و خداباور در 
بدو کار و درك او از احســاس نیاز جامعه به مقوله 
دندانپزشکى با وجود هزینه هاى سنگین این حرفه 

براى عموم مردم است که با آغاز بکار این درمانگاه 
کمک شــایانى به همشــهریان عزیز در رابطه با 
دریافت خدمات درمانى با هزینه هایى قابل قبول تر 

نسبت به سایر مراکز درمانى خواهد شد.
نجفى افزود: جاى خوشحالى است که اکثر شاغلین 
و پزشکان این درمانگاه از دانش آموختگان دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) هستند که 
عالوه بر خدمت رســانى در مراکز درمانى سطح 
شهر، بخش عمده اى از وقت و فعالیت خود را براى 

خدمت رسانى در این درمانگاه اختصاص داده اند.
الزم به ذکر اســت ساختمان خیرســاز شماره دو 
دانشکده دندانپزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
اصفهان(خوراسگان) در سه طبقه در خیابان شهید 
بهشتى و در بخش غربى شهر اصفهان راه اندازى 
شده و روزانه پاسخگوى نیاز دندانپزشکى مراجعین 

مى باشد.

ســخنگوى صنعت برق اصفهان گفــت: با وجود 
اینکه میزان مصرف برق در زمســتان بسیار کمتر 
از تابستان است اما تالش بر این است تا مقدار گاز 
مورد نیاز براى تولید برق نیروگاه ها تامین شــده و 
برق به صورت کامل در اختیار مشترکان قرار گیرد.

 ســید محمدرضا نوحى گفت: جلسات متعددى در 
خصوص تأمین برق استان در فصل زمستان برگزار 
شده و تالش بر این است تا مقدار گاز مورد نیاز براى 
تولید برق نیروگاه ها تأمین شــود. مصرف برق در 

زمستان بسیار کمتر از تابستان است.
وى افزود: بــراى مثال بیشــترین میزان مصرف 
برق کشــور تاریخ 28 مهرماه در ساعت 13 و 38 
دقیقه و به میزان 41 هزار و 652 مگاوات ثبت شده 
درحالى که این عدد در تابستان به مقادیر بیش از 53 

هزار مگاوات نیز مى رسید.
سخنگوى صنعت برق اصفهان خاطرنشان کرد: با 
این حال اگر احیانًا مشکلى در زمینه تأمین برق در 

فصل زمستان وجود داشته باشد، تالش مى کنیم تا 
با مدیریت مصرف این مشکل برطرف شود.

نوحى تصریح کرد: با توجه بــه محدودیت ها مثل 
کمبود منابع آبى که بــراى نیروگاه ها وجود دارد، 
میزان تولید برق در منطقه اصفهان کاهش مى یابد. 
نیروگاه کارون4 یا نیروگاه اصفهان جزو این دسته 
از نیروگاه ها هستند که میزان تولید برق در آن ها به 

وجود منابع مکفى آب بستگى دارد.
وى درباره مصرف سوخت مازوت در نیروگاه هاى 
استان نیز اظهار کرد: اگرچه نیروگاه شهید منتظرى 
و اصفهان پیش تر عالوه بر ســوخت گاز طبیعى از 
مازوت نیز براى تولید برق اســتفاده مى کردند اما 
تقریبًا بیش از 3 ســال پیش و با دســتور دادستان 
وقت مشعل مازوت سوز آن ها پلمپ شده و تاکنون 
نیز بازگشایى نشده اســت. بر این اساس هیچ گونه 
مصرف ســوخت مازوت را در اصفهــان نداریم و 

نخواهیم داشت. 

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
اســتانداردها و قوانین مربوط به آن را به سازندگان 
بدهیم و اجازه دهیم مردم با آگاهى از آنها خود ناظر 

مسوولیت ها و رعایت استانداردها باشند.
آیت اهللا سید یوسف طباطبایى نژاد روز سه شنبه در 
دیدار مدیر کل استاندارد اصفهان، افزود: اجراى قانون 
نباید موجب پیچیدگى و سختى براى مردم شود، و 
در کنار ضرورت نظارت بر اســتانداردها، مسوولیت 

کیفیت باید برعهده تولید کننده باشد.
وى افزود: اســتانداردها و قوانین مربوط به آن را به 
سازندگان بدهیم و اجازه دهیم مردم با آگاهى از آنها 

خود ناظر مسوولیت ها و رعایت استانداردها باشند.
امام جمعه اصفهان اظهار داشت: فرهنگسازى براى 
اینکه هر فــرد در جامعه آنچه مربوط به اوســت را 
خوب انجام دهد به اندازه نظارت ها بر اجراى قانون 

اهمیت دارد. 

با رصد نیرو هــاى پلیــس کارگاه تولید روغن هاى 
موتور تقلبى خودرو و صنعت کشاورزى در اصفهان 

شناسایى و پلمپ شد.
جانشین فرمانده انتظامى اســتان گفت: در بازرسى 
ماموران از این کارگاه، روغن هاى موتور تقلبى تولید 
شــده از روغن هاى ســوخته و بى کیفیت و با جعل 

نشان هاى تجارى کشف شد.

سرهنگ محمد رضا هاشــمى فر افزود : همچنین 
در ایــن کارگاه، انواع شیشــه شــور و آب رادیاتور 
تقلبى به شــیوه هاى غیرمجــاز تولیــد و عرضه 

مى شد. 
جانشــین فرمانده انتظامى اســتان افزود: ماموران 
انتظامى 14 هزار لیتر روغن موتور خودرو احتکار شده 

را در این کارگاه کشف و ضبط کردند.

افتتاح ساختمان شماره 2 دانشکده دندانپزشکى 
دانشگاه آزاد اصفهان 

تالش براى تأمین برق اصفهان
 در فصل زمستان

مردم ناظر رعایت استانداردها باشند

توقیف کارگاه تولید روغن هاى موتور تقلبى

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: هزینه هاى جارى اســتان 27 هزار میلیارد تومان 
است و تنها تراز مالى که در کشور مثبت است تهران است 

و در دیگر استان ها این نسبت منفى است.
نعمت ا... اکبرى در نشست خبرى با خبرنگاران با اشاره 
به موضوع ریزش مشــاغل در ماه هاى اخیر اظهار کرد: 
بیش ترین ریزش مشاغل در بخش خدمات و کم ترین 
در بخش کشــاورزى و صنعــت اســت و امیدواریم با 
واکسیناســیون خدمات به جایگاه اصلى شان بازگردند 
چون بیش تر ارزش افزوده اســتان مربوط به این بخش 

است.
وى  گفت: در مصوب درآمدهاى مالیاتى جایگاه اصفهان 
پس از تهران است اما در سال هاى گذشته طبق عملکرد 

در جایگاه دوم قرار نداریم. 
اکبرى با اشــاره به موضوع برگشت بودجه بیان داشت: 
یک سوم ارزش افزوده که بیش ترین آن مربوط به مالیات 
است به اســتان باز مى گردد که به نسبت بین شهرها و 
روستاها تقسیم مى شود و این عدد ماهانه تقریبا 6 هزار 

میلیارد تومان است. 
وى اظهار داشت: مشکل ما در اعتبارات عمرانى است و 
علیرغم اینکه ابالغ تخصیص گرفته ایم پول به حساب 

خزانه ننشسته است. 
اکبرى در خصوص رتبه بودجه ســرانه عمرانى استان 
اصفهان و تناسب آن با ســرانه مالیاتى توضیح داد: کل 
مالیات 17 هزار میلیارد تومان اســت کــه در این 7 ماه 
حدود 105 درصد عملکرد داشتیم؛ سرانه بودجه عمرانى 
استان هایى مثل اصفهان، خیلى پایین تر از دیگر استان ها 
است و بهترین رتبه سرانه مان در کشور رتبه دهم است. 

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
توضیح داد: استان اصفهان نقش مهمى در اقتصاد ملى 
دارد و برخى قســمت ها شخص ها، شاخص هاى خوبى 
است اما نیاز است در قسمت هایى مانند عمران این عدد 

افزایش پیدا کند.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان هم در این نشست  با اشاره به این موضوع 
که مشاغل به سه دســته خدمات، صنعت و کشاورزى 

تقسیم مى شوند خبر داد: در ســال 1398 سهم اشتغال 
در هر کدام از بخش هاى خدمات، صنعت و کشــاورزى 
به ترتیب 47، 40/6 و 12/3 درصد بــوده و این اعداد تا 
شهریور 1400 به ترتیب تبدیل به 44/7، 45/1 و 10/2 

درصد شده است. 
لعلى با اشاره به میزان ارزش افزوده در هر کدام از بخش ها 
تصریح کــرد: ارزش افزوده در بخش کشــاورزى 5/3، 
صنعت 30 و خدمات با احتســاب بخش ساختمان 66 

درصد بوده است. 
وى خاطرنشان کرد: از سال 1398 تا به اآلن مرکز آمار 
ایران توانسته برآوردى از کل شاغلین کشور داشته باشد 
و طبق این آمار 58 درصد مشغول فعالیت در بخش غیر 
رسمى و 42 درصد در بخش رسمى هستند و این اعداد 
یک هشدار اســت و معتقدم 58 درصد از شاغالن فرار 

مالیاتى دارند. 
لعلى خبــر داد: طبــق آمار کشــورى 77 درصد بخش 
کشاورزى، 65 درصد بخش صنعت و 47 درصد بخش 
خدمات در قسمت مشاغل غیررســمى در حال فعالیت  

هستند.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان خاطرنشــان کرد: در اصفهان حدود 52 
درصد مشاغل در بخش رسمى و 48 درصد در بخش غیر 
رسمى وجود دارند و در برخى استان ها حدود 70 درصد در 

بخش غیر رسمى مشغول هستند. 
وى در انتها با اشاره به اینکه در بازه زمانى 5 ساله تا سال 
1398 توانســتیم نرخ بیکارى شهرستان هاى استان را 
محاسبه کنیم بیان کرد: بیش ترین نرخ بیکارى به ترتیب 
مربوط به شهرستان هاى لنجان، اصفهان و خمینى شهر 
با 11/58، 11/32 و 11/30 درصد است و کم ترین نرخ 
بیکارى به ترتیب مربوط به شهرستان هاى برخوار، تیران 

و چادگان با 8/53، 8/60 و 8/62درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان:  

بیشترین ریزش مشاغل
 در بخش خدمات است

سخنگوى آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: بین 85 تا 87 
درصد تماس ها با سامانه 125 اصفهان 
مزاحمت هاى تلفنى است که به صورت 
عمد یا غیر عمد اتفاق مى افتد و با خاطیان 

برابر قانون رفتار خواهد شد.
فرهــاد کاوه آهنگــران بــا اشــاره به 
مزاحمت هاى تلفنى 125، اظهار داشت: 
مزاحمت هاى تلفنى چند دسته هستند 
که متاسفانه هر کدام از آنها به نوعى براى 
ما و افرادى که واقعًا دچار حادثه شده اند 
دردسر ایجاد مى کند و ممکن است جان 

و مالى به خطر بیفتد.
وى افزود: تعدادى بدون دلیل با سامانه 
125 تمــاس مى گیرند، گاهــى مواقع 
ایــن مزاحمت ها به صورت ناخواســته 
اتفــاق مى افتد بــه این صــورت که یا 
کودکان به این شــماره زنگ مى زنند، 
یا به طور اتفاقى تلفــن همراه در جیب 
یا کیف شــماره اضطرارى آتش نشانى 

گرفته مى شود.
سخنگوى آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان با بیان اینکه بعضى از 
مزاحمت هاى تلفنى ناشى از عدم آگاهى 
افراد نسبت به موضوعات مختلف است، 
گفت: برخى افراد هنگام ترکیدن لوله آب، 
قطع انشعاب برق و گاز، تصادف و اتفاقاتى 
نظیر این با آتش نشانى تماس مى گیرند 
که به هیچ وجه ارائه این خدمات در حوزه 

کارى و امدادرسانى آتش نشانى نیست.
وى ادامــه داد: بیــن 85 تــا 87 درصد 
تماس هــا را این گونــه مزاحمت هاى 
تلفنى تشــکیل مى دهند، روزانه به طور 
میانگین یک هزار و ســیصد تماس با 
آتش نشانى داریم که حدود 50 تماس آن 
واقعى و منجر به اعزام براى امدادرسانى 
مى شود و یک هزار و 250 تماس انواع 
مزاحمت هاى ناخواسته و عمدى است که 
حجم باالیى است و مشکالت فراوانى را 

موجب مى شود. 

87 درصد تماس ها
مدیــر روابــط عمومــى  با 125 اصفهان مزاحمت  است

دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان گفــت: مراجعه 
مــردم این اســتان براى 
دریافت واکسن کرونا کمتر 
از نصــف ظرفیت پذیرش 
مراکز واکسیناسیون است 

و این نشان مى دهد که بسیارى به اهمیت تزریق واکسن پى نبرده اند.
نورالدین سلطانیان افزود: مراکز واکسیناسیون اســتان اصفهان در 24 ساعت 
قابلیت تزریق به 150 هزار نفر را دارند اما روزانه حدود 60 تا 70 هزار نفر به این 

اماکن مراجعه مى کنند.
وى با بیان اینکه مراجعه 45 تا 50 هزار نفر در استان اصفهان براى  دریافت واکسن 
کرونا سبب افزایش یک درصدى آمار واکسیناسیون مى شود، اظهارداشت: در 
حال حاضر 750 هزار دز واکسن کرونا آماده تزریق و انبار شده در استان اصفهان 

وجود دارد.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان کرد: تاکنون 1/5 
میلیون نفر براى دریافت واکسن مراجعه نکرده اند و موضوع اصلى در روزهاى 
فعلى اقدام و ترغیب هر چه بیشتر مردم براى واکسیناسیون است زیرا بحث هاى 
غیرکارشناســانه به ویژه در فضاى مجازى مانعى براى مراجعه مردم به مراکز 

تزریق واکسن شده است.
سلطانیان، آمار واکسن ُدز اول براى مردم استان اصفهان را 69/36 و دوز دوم را 
43/2 درصد اعالم کرد و افزود: پوشش تزریق واکسن براى افراد سنین 12 تا 18 

سال 58 و 48 درصد بوده است.

آرمان کیانى
جایگاه هاى سوخت در اســتان هاى مختلف کشورمان 
از ظهر دیروز با اختالل در توزیع سوخت با نرخ سهمیه 
کارت سوخت روبه رو شدند که این موضوع مشکالتى را 

براى مردم رقم زد.
اما در حالى که روز گذشته مدیر سامانه هوشمند سوخت 
کشور خبر حمله سایبرى به ســامانه سوخت رسانى را 
تکذیب کرد خبرگزارى مهر در گزارشــى تایید کرد که 
سامانه هوشمند سوخت در اصفهان هک و از مدار خارج 

شده است.

این خبرگزارى نوشــت: تعدادى از تابلوهاى شــهرى 
اصفهان و همچنین تابلوهاى جایگاه هاى سوخت در این 
استان به دلیل هک شدن سراسرى مطالب غیر اخالقى 

را منتشر کرد.
در این ارتباط بهمن علیپور، ســخنگوى شرکت پخش 
فرآورده هاى نفتى اصفهان این ایراد را سراسرى دانست 
و گفت: این اقدام به دلیل بروز مشــکل فنى در سامانه 
هوشمند سوخت اتفاق افتاده است و از این رو بر اساس 
برنامه ریزى صورت گرفته ســوخت گیــرى در برخى 
از جایگاه هاى عرضه ســوخت با اختالل مواجه شــد و 

عرضه سوخت خارج از سیستم ســامانه سوخت با نرخ 
دوم انجام شد.

سخنگوى شــرکت پخش فرآورده هاى نفتى اصفهان 
تاکید کرد: در خصــوص تأمین بنزین و نفــت گاز در 
جایگاه ها مشکلى وجود ندارد و فرآورده به میزان کافى در 

انبارهاى نفت و جایگاه ها وجود دارد.
وى تاکید کــرد: شــایعات مربوط بــه افزایش قیمت 
سوخت نیز تکذیب مى شــود و باید توجه داشت شرایط 
تابلوهــا در اصفهان بســیار بهتر از دیگر شــهرهاى

 کشور است.

 سامانه هوشمند سوخت در اصفهان هک شد

واکسن هست، مردم مراجعه نمى کنند



0404فرهنگفرهنگ 4163چهارشنبه  5 آبان  ماه   1400 سال هجدهم

سریال ”زیرخاکى“ قرار است براى نوروز 1401 آماده شود و باید دید فریبرز باغ بیشه 
شخصیت اصلى سریال، در ِسیر تحولى داســتان از حالت پخمگى خارج خواهد شد 

یا خیر.
قسمت آخر فصل دوم «زیرخاکى» در حالى 29 خردادماه روى آنتن رفت که قصه آن 
ناتمام باقى ماند به گونه اى که بسیارى گفتند این سریال فصل سومى هم دارد. چند 
روِز بعد نصیرى نیا تهیه کننده سریال اعالم کرد که پیشنهاد رسمى فصل سوم را در 
جلسه اى براى پخش در ماه رمضان سال آینده به ما داده اند. او به مشکالت مختلفى 
اشاره کرد که باید بررسى شوند که آیا اصًال فصل ســوم این سریال به ماه مبارك 

رمضان مى رسد یا خیر؟
احتماًال با نرسیدن ”نون خ“ و احتماًال آماده نشــدن ”پایتخت7“، سیمافیلم ترجیح 
داده فصل ســوم ”زیرخاکى“ را راهى آنتن عید نوروز کند. براساس این خبر، سرى 
سوم سریال «زیرخاکى» به نویسندگى و کارگردانى جلیل سامان و تهیه کنندگى رضا 

نصیرى نیا براى پخش در نوروز 1401 ساخته مى شود.
پیش از این مخاطبان تلویزیون شاهد پخش نخستین فصل از سریال «زیرخاکى» 
در سال 1399 به عنوان پربیننده ترین مجموعه تلویزیونى رمضانى بودند و فصل دوم 
این سریال نیز با پخش در خرداد ســال جارى به پربیننده ترین اثر زمان پخش خود 

تبدیل شد.

«زیرخاکى» محصول مرکز سیمافیلم است که از شبکه یک سیما روى آنتن مى رود. 
این سریال اصلى ترین گزینه شبکه یک براى پخش در ایام نوروز 1401 است.

البته با شکل داستان و تقاضاى مردم که در صفحه مجازى جلیل سامان کارگردان 
ســریال به وضوح مى توان دید، به نظر مى رسید که این ســریال هم ظرفیت ادامه 
پرداخت را دارد و هم سازمان صداوسیما تمایل داشته باشد این مجموعه فصل هاى 
دیگرى را به خود ببیند. باید منتظــر ماند و دید قصه «فریبرز باغ بیشــه» به پایان 

مى رسد یا خیر.
یک نکته دیگرى درباره ادامه پیدا کردن نقش ”فریبزر باغ بیشه“ - پژمان جمشیدى- 
است که آیا در ِسیر تحولى، این شخصیت از حالت پخمگى خارج خواهد شد یا خیر و 
از طرفى دیگر باید ببینیم با توجه به مشغله هادى حجازى فر در سریال شهید باکرى 
که این روزها کماکان جلوى دوربین اســت و البته کارهاى دیگر، هادى  حجازى فر 
هم به فصل سوم ســریال برخواهد گشــت که در فصل دوم نتوانست خودش را به 
سریال برساند. البته حضور هنرمندانه هومن  برق نورد، موقعیت هاى جالبى را براى 

مجموعه فراهم کرد. 
از طرفى باید ببینیم نفوذ «جلیل ســامان»  چطور پیش مى رود و ســرانجام گنجى 
که شــخصیت اصلى داســتان به دنبال آن تا مرِز اسیر شــدن پیش رفته به کجا 

خواهد رسید؟

هادى حجازى فر دوباره بر مى گردد؟

زیرخاکى براى نوروز 1401 
ساخته مى شود

پخش «نون خ»
 در آى فیلم ادامه دارد

روایتى از زمین لرزه 
 در شب کرونایى تهران 

شبکه آى فیلم در پى پخش فصل اول از سریال 
«نون خ»، پخش فصل دوم این مجموعه طنز را 

نیز ادامه مى دهد.
در ادامه پخش فصل اول سریال طنز «نون خ»، 
فصل دوم این سریال از پنجشــنبه، 6 آبان ماه از 

شبکه آى فیلم به روى آنتن مى رود.
فصل دوم ســریال «نون خ» به کارگردانى سعید 
آقاخانى و تهیه کنندگى مهــدى فرجى در ادامه 
فصل اول هر شب ســاعت 21 از آى فیلم پخش 

خواهد شد.
داســتان «نون خ 2» با مرگ مه لقا خانم شــروع 
مى شود. او به دلیل بدهکار بودن وصیت مى کند که 
خانه اش را بعد از مرگش بفروشند و پول طلبکاران 
را بدهند. در همین حین مهیار در سایتى غیرقانونى 
کار مى کند که مشکالتى را براى خانواده به وجود 
مى آورد. پس از آن اهالى روســتا به دلیل زلزله به 
صحرا مى روند و در آنجا تا عادى شــدن اوضاع 

صبر مى کنند.
در این مجموعه که ســال 99 از شبکه یک سیما 
پخش شــد، ســعید آقاخانى، حمیدرضا آذرنگ، 
میرطاهر مظلومى، شقایق دهقان، حمید لوالیى، 
ســیروس میمنت، پاشــا جمالى، مجید یاســر، 
سیدعلى صالحى، هدیه بازوند، ندا قاسمى، نسرین 

مرادى و ماشاا... وروائى ایفاى نقش کرده اند.
«نون خ» در فصل جدیدش حاوى یک اتفاق تازه 
در تیتراژ سریال بود. در تیتراژ و در انتهاى قسمت 
پایانى این سریال از موسیقى کردزبان ها استفاده 
شده است. تیتراژ ســریال «نون خ» را در فصل 
اول حسین صفامنش خواند، اما در فصل دوِم این 
سریال، بخش فارســى هم به تیتراژ اضافه شد تا 
حسین صفامنش بخش ُکردى و صادق آزمند هم 

بخش فارسى را بخواند.
فصل دوم «نون خ» هر شب ساعت 21 از آى فیلم 
فارســى پخش مى شــود و تکرار آن، روز بعد در 

ساعت هاى 5 و 13 روى آنتن مى رود.

پروانه نمایش فیلم «قطع فورى» به کارگردانى 
و تهیه کنندگــى مریم بحرالعلومى صادر شــده 
و بزودى برنامــه اکران این فیلم اطالع رســانى 

مى شود.
طبق اعــالم روابــط عمومى ایــن فیلم،«قطع 
فورى» که زمستان سال گذشــته مقابل دوربین 
رفت، روایتگر قصه اى در یک شب کرونایى ست 
که زمین لرزه اى تهــران را مى لرزاند و بازیگران 
آن عبارتند از ســامان صفارى، افســانه کمالى، 
غزال نظر، على کیان ارثى، محمدرسول صفرى، 
یاسمن ترابى، سادیا جاللى پور، با حضور سیاوش 
چراغى پور، سوگل طهماسبى و هنرمندى شقایق 
فراهانى، روشــنک عجمیــان، بــا معرفى الهه 
منصوریان، سیداحمد حسینى، ساسان کریمى و 

آخرین نقش  آفرینى على انصاریان.
همزمان با اکران داخلى، پخش بین الملل این فیلم 
کامال مســتقل نیز آغاز خواهد شد و موسسه هنر 
هفتم به مدیریت علیرضا شاهرخى پخش جهانى 

آن را بر عهده دارد.

با نهایى شدن ترکیب بازیگران، فیلم بردارى ســریال تلویزیونى «پالك 13» به کارگردانى آرش معیریان و 
تهیه کنندگى سلیم ثنائى ادامه دارد.

سریال تلویزیونى «پالك 13» که مضمونى طنز و خانوادگى دارد، با حضور بازیگرانى نظیر على صادقى، شهره 
سلطانى، امیرحسین صدیق، اردالن شجاع کاوه، نگار عابدى، حسین رفیعى، محمود جعفرى، مهران ضیغمى، 

سامان دارابى، فرزانه سهیلى، ستاره حسینى و... جلوى دوربین رفته است.
نگارش این سریال را که محصول گروه اجتماعى شبکه سه سیما است امیر ابیلى به همراه محمدحسن رعیت 
پور، حامد آبکنار و مسعود غزنچایى بر عهده دارند و قرار است به زودى به صورت شبانه از شبکه سه سیما پخش 

شود. 
گفتنى است شبکه سه سیما پیش ازاین نیز در سریال هاى طنز شبانه تجربیات موفقى مانند زیر آسمان شهر، 
شب هاى برره و... را داشته و حاال هم قرار است با ســریال پالك 13، تولید و پخش سریال سیتکامى شبانه را 

از سر گیرد.

ادامه فیلمبردارى سریال «پالك 13»

«قهرمان»، تازه ترین ساخته اصغر فرهادى، در بخش 
اصلى شصت و ششمین جشــنواره وایادولید اسپانیا به 
نمایش درآمد. امیر جدیدى، بازیگــر نقش اصلى فیلم 
هم در این جشــنواره حضور داشت.  به همین مناسبت، 
روزنامه الراسون اسپانیا، نقدى را منتشر و از «قهرمان»، 
به عنوان یکى از بخت هاى اصلى کســب جایزه اسکار 

بین المللى یاد کرد. 
روزنامه الراســون نوشــت: «همواره شخصیت هاى 
ادبیات کالسیک به نوعى در آثار فرهادى حضور دارند 
اما هیچ گاه او این گونه هامارتیا (نقص قهرمان تراژیک) 
را به تصویر نکشــیده بود؛ نقیصه اى کــه قهرمانان نه 
براساس خواسته خویش بلکه بنابر تقدیر به خود ویرانى 

کشیده مى شوند.»
این روزنامه اســپانیایى، بازى امیر جدیدى را در نقش 
اصلى فیلم بســیار درخشــان مى خواند و مى افزاید که 
فرهادى بــه بهانه این نقش، جامعه ایــران را تجزیه و 
تحلیل مى کند؛ جامعه اى که عمیقا تحت تاثیر «آبرو» و 
دفاع از ارزش هاى خویش است و معموال آبرو در آن به 

هدف تبدیل شود و نه وسیله.

به تعبیر منتقد روزنامه اسپانیایى، «قهرمان»، اثرى پخته 
و دقیق درباره  «آبرو» است یا دست کم تلقى پیامدهاى 

از دست دادن آن به عنوان تنها داشته فرد است.  
الراســون این فیلــم را موفقیت بدون چــون و چراى 
فرهادى مى خواند و مى افزاید این اثر ترســیم رسانه اى 

قهرمانى موقت، زودگذر و همدلى با اوست.
رادیو و تلویزیون سراسرى اســپانیا نیز با تمجید از فیلم 
«قهرمان»، به نقل از امیر جدیدى که در وایادولید به سر 
مى برد، نوشت: «لذت کار کردن با فرهادى، اقبال بزرگى 
براى من است، گویى در دانشــگاهى در حال فراگیرى 
مستمر درس هایى هستم، نه تنها در زمینه سینما بلکه 

براى زندگى.»
در ادامه این گزارش آمده اســت: «یکــى از جنبه هاى 
شگفت آور فیلم فرهادى این است که با تغییر کوچکى 
در جهت فیلمنامه، ما را با هیجان وافر، درگیر سرنوشت 
شــخصیت ها مى کند و براى این کار نیازى به تعقیب و 

گریز، انفجار یا ابزارهاى نوین سینما ندارد.»
روزنامه وایادولید نیز از اصغر فرهادى به عنوان یکى از 
بزرگ ترین اساتید ســینماى قرن بیست و یک نام برد 

و نوشــت: «فیلم قهرمان، حکایتى اخالقى در 
ارتباط با شرافت، رستگارى و نیرنگ 

است.»

تعبیر جالب امیر جدیدى از کار کردن با اصغر فرهادى

جى م ج ر و ىرو پیش ور چ ن یل
تان به دنبال آن تا مرِز اسیر شــدن پیش رفته به کجا 

م ی ین ل شبین پ ى ن ر نب ز
کامال مســتقل نیز آغاز خواهد شد و موسسه هنر 
هفتم به مدیریت علیرضا شاهرخى پخش جهانى 

آن را بر عهده دارد.

و نوشــت: «فیلم قهرمان، حکایتى اخالقى در
و نیرنگ ارتباط با شرافت، رستگارى

است.»

اصغر فرهادى

یکى از عوامل ساخت فیلم Rust با بازى الک بالدوین فاش کرده است که شاید این فیلم هیچگاه ساخته نشود، 
پس از آنکه این ستاره مشهور هالیوودى به شکل تصادفى باعث مرگ فیلمبردار جوان، هالینا هاچینسون، شد. 
این عضو تیم ساخت فیلم وسترن Rust به روزنامه سان گفته است: «هیچ کدام از ما انتظار نداریم این فیلم به 
پایان برسد. متاسفانه ما مى دانیم که این پایان راه فیلم Rust است. شاید در نهایت ساخت آن دنبال شود اما در 
حال حاضر هیچ راهى وجود ندارد که ساخت آن ادامه پیدا کند. حتى اگر این اتفاق به شکلى معجزه آسا صورت 

بگیرد نیز فیلم قطعًا به هالینا تقدیم خواهد شد».
این منبع خبرى گفته اســت که ادامه ســاخت این فیلم بدون حضور کارگردان فیلم، جوئل سوزا، 48 ساله، 
غیرممکن خواهد بود، کسى که در جریان این حادثه تراژیک زخمى شده و هنوز در حال ریکاورى است. این 
منبع گفته است: «نه تنها کارگردان ما هنوز در حال ریکاورى است بلکه مطمئنم پرونده ها و شکایاتى وجود 

خواهد داشت و فاکتورهاى بسیار دیگرى که از به پایان رسیدن فیلم جلوگیرى خواهند کرد».
 فیلم Rust با بودجه اى تنها 7 میلیون دالرى ســاخته شده که بر 

اساس استانداردهاى هالیوود بودجه اى بسیار اندك است در حالى 
که ســاخت یک فیلم ابرقهرمانى مى تواند تا 300 میلیون دالر 
هزینه داشته باشد. پیش از کشته شــدن هاچینسون، بدرفتارى 
با عوامل ســاخت فیلم و کمبود امکانات حتى باعث شده بود که 

برخى از عوامل محل فیلمبردارى را ترك کنند و بعد از کشــته شدن 
تراژیک فیلمبردار فیلم نیز به نظر نمى رسد تماشاگران عالقه اى 

به تماشاى این فیلم در سینماها داشته باشند.
الک بالدوین ستاره این فیلم اســت و این ماجراى ناخوشایند 
نیز کمتر کسى را متمایل به تماشاى بازى او مى سازد. برخى 
کارشناسان بر این باورند که بیمه کنندگان این فیلم ممکن 

است به دلیل رعایت نشــدن پروتکل هاى 
ایمنى توسط ســازندگان فیلم، از 

پرداخت خســارات و هزینه ها 
خوددارى کــرده و این موضوع 

بیش از پیش شرایط را براى تهیه 
کنندگان فیلم دشوار سازد. اگر چه الک بالدوین 

شــلیک کننده این گلوله مرگبار بوده اما به احتمال فراوان 
کســى که گلوله را در اســلحه قرار داده به عنوان متهم اصلى 
بایــد در دادگاه حضور یابد. حاال هم خبر رســیده که این کلت 
قدیمى توسط عوامل ساخت فیلم براى تیراندازى تفریحى مورد 
استفاده قرار گرفته بود و این افراد از گلوله هاى واقعى استفاده
مى کرده اند و بدین ترتیب بوده که گلوله واقعى در اسلحه قرار 

گرفته و به سمت فیلمبردار شلیک شده است.
 برخى دیگر نیز مدعى شده اند که گلوله هاى مشقى و واقعى 
در سر صحنه در یک محل نگهدارى شده و همین موضوع 
باعث شده که به جاى گلوله مشــقى، گلوله واقعى درون 
اسلحه قرار گیرد. بر اساس اسناد منتشر شده توسط پلیس، 

هانا گوتیرز-رید 24 ساله به عنوان کارشناس اسلحه فیلم، سه تپانچه را روى 
یک گارى در ســر صحنه فیلم قرار داده و دیو هالز دستیار اول کارگردان 

یکى از آن ها را برداشته و بدست بالدوین داده و مدعى شده که اسلحه 
ایمن است.

سرنوشت مبهم فیلمى که فیلمبردارش کشته شد

«قه
اصل
نما
هم
روز
ع به
بین
روز
ادبی
اما

را به
براس
کش
این
اصل
فره
تحل
دفا
هد

ىوجو ی و پرو م ب ورى ری ل ر وز ن ر
به پایان رسیدن فیلمجلوگیرىخواهند کرد». دیگرى که از یار

77 میلیون دالرى ســاخته شده که بر 
ودجه اى بسیار اندك است در حالى 
دالر 300 میلیون مانىمى تواند تا
شته شــدن هاچینسون، بدرفتارى 
ود امکانات حتى باعث شده بود که 

رى را ترك کنند و بعد از کشــته شدن 
ظر نمى رسد تماشاگران عالقه اى 

ها داشته باشند.
ســت و این ماجراى ناخوشایند 
اشاى بازى او مى سازد. برخى 
یمه کنندگان این فیلم ممکن 

 پروتکل هاى 
م، از 

ها 
ع 

هیه 
 چه الک بالدوین 

بار بوده اما به احتمال فراوان 
داده به عنوان متهم اصلى حه قرار

ال هم خبر رســیده که این کلت 
یلم براى تیراندازىتفریحى مورد
فراد از گلوله هاى واقعى استفاده
ه که گلوله واقعى در اسلحه قرار 

یک شده است.
 که گلوله هاى مشقى و واقعى 
هدارى شده و همین موضوع 
مشــقى، گلوله واقعى درون 
ناد منتشر شده توسط پلیس، 

نوان کارشناس اسلحه فیلم، سه تپانچه را روى 
م قرار داده و دیو هالز دستیار اول کارگردان
ست بالدوین داده و مدعى شده که اسلحه 

مهدى علیپور بازیگر سریال «ســرجوخه» از حضور در جمع 
بازیگران تیم امنیتى این سریال سخن گفت.

سریال «ســرجوخه» به کارگردانى احمد معظمى روى آنتن 
شبکه سه سیما رفته اســت و علیپور درباره نقش خود در این 
ســریال گفت: امیدوارم زحمتى که همه گروه درجه یک این 

سریال مى کشند نتیجه بدهد و مردم دوستش داشته باشند. من 
کاراکترى را به نام مهدى بازى مى کنم که یکى از اعضاى تیم 
امنیتى اطالعاتى سریال اســت، آرش آصفى سرتیم عملیاتى 

است و من دستیار یک او هستم.
بازیگر «ســرجوخه» درباره فضاى ایــن مجموعه نیز عنوان 
کرد: این سریال فضایى امنیتى اجتماعى دارد و به معضالت و 
مشکالتى مى پردازد که منجر به آسیب هایى کالن مى شود. 
سریال در راســتاى به تصویر کشیدن قدرت نیروهاى امنیتى 
و اطالعاتى است و سعى دارد بخشى کوچکى از این زحمات 

را نمایش دهد.
علیپور درباره چالش هاى خود در این سریال گفت: من از بهمن 
ماه سال گذشــته درگیر بازى در این ًسریال شدم و آنقدر همه 
کار و گروه حرفه اى بودند که هیچ ســختى اى به چشم نیامد. 

فیلمنامه خوب سریال و همکارى با این گروه براى من بازیگر، 
کار را جذاب تر هم کرد. یعنى مى دانم با یک تیم کامًال حرفه اى 
طرف هستم که مى توانم راحت تر آنچه را که کارگردان از من 

مى خواهد و در نقش من آورده شده است اجرا کنم.
این بازیگر در بخش دیگر درباره مشاوره هاى نظامى سریال 
بیان کرد: در بخش مشاوره هاى نظامى از کار با اسلحه تا مدل 
دویدن و دیگر مســائل مشورت داده مى شــود و همه چیز در 
راستاى این است که سریال به واقعیت نزدیک باشد. امیدوارم 

ما هم توانسته باشیم از پس نقش بربیاییم.
وى در پایان درباره ســریال هاى امنیتى گفت: من تقریبًا در 
بیشــتر ســریال ها در نقش هاى امنیتى حضور داشته ام و به 
گونه اى فکر مى کنم براى آشنایان خودم هم این تصور پیش 

افتاده است که عضوى از یک تیم امنیتى هستیم.

سرى جدید مجموعه مستند «ایرانگرد» در نوروز و تابستان 1401 
پخش خواهد شد.

جواد قارایى، مستندساز درباره سرى جدید برنامه «ایرانگرد» گفت: 
تولید ســرى پنجم «ایرانگرد» براى نوروز و تابستان 1401 قطعى 

شده است.
وى ادامه داد: 13 قسمت این برنامه در نوروز و 13 قسمت در تابستان 

سال آینده پخش خواهد شد. 
گفتنى است؛ مجموعه «ایرانگرد» مستندى تلویزیونى است که در 
آن طبیعت، شهر ها، روستا هاى مختلف و شیوه زندگى مردم عشایر 

و روستا هاى ایران معرفى مى شود.

پاى صحبت یکى از اعضاى تیم امنیتى «سرجوخه» پخش «ایرانگرد 5»
 در نوروز 1401 قطعى شد
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 نمایشى زیبا براى هفته  دوم لیگ. این خالصه اى از جدال 
استقالل و ذوب آهن است.

جدال ذوب آهن و استقالل را مى توان یک جدال تاکتیکى 
قابل قبول براى هفته دوم لیگ دانســت. جدالى در این 
سطح و با این ســرعت بازى و تعداد پاس ها و وقفه هاى 
کم در جریان بازى آن هم در هفته دوم مى تواند نشانه اى 
بر یک فصل خوب براى هر دو تیم استقالل و ذوب آهن 

باشد.
نکته مهم جدال اصفهان، سرعت بازى به نسبت سرعت 
معمول بازى هاى لیگ برتر و همچنین وقفه هاى کمتر باز 
هم نسبت به سطح متوسط وقفه هاى مرسوم در لیگ برتر 
بود. اینکه دو تیم تالش جدى براى گلزنى آن هم از طریق 
بازى روى زمین و چرخاندن توپ داشتند بازى را به یک 

جدال زیبا تبدیل کرد.
در حالى که جدال استقالل و ذوب آهن بیشتر نگاه ها را به 

سمت یامگا، خارجى تازه وارد استقالل جلب کرده اما نباید 
از نمایش ذوب آهن نیز غافل شد. نمایشى که از نظر آمار 
پاس تنه به تنه آمار تیم هایى چون پرسپولیس و سپاهان 

در فصل پیش مى زند.
ذوب آهن در بازى با اســتقالل 555 پــاس با دقت 83 
درصدى ردوبدل کرد در حالى که  این آمار براى استقالل 
433 پاس با دقت 79 درصدى بوده اســت. ضمن اینکه 
مالکیت نیز 54 بــه 46 درصد به نفــع ذوب آهن بوده

 است.
هر چند امتیاز زیاد قائل شدن براى این  آمار ها در تعیین 
کیفیت فنى یک تیم یا یک بازیکــن در مواردى ختم به 
نتیجه گیرى هاى اشتباه مى شــود و به خصوص از آنجا 
که این آمــار عملکرد تاکتیکى بازیکنان مثل پوشــش 
دادن فضاهــا و یا هماهنگى با ســایر بازیکنان و میزان 
دوندگى شــان را پوشــش نمى دهد بعضا منجر به این 

مى شود  که نمره نهایى بیانگر عملکرد کلى یک بازیکن 
نباشد، اما ذوب آهن توان خود در چرخاندن توپ، تعویض 
سریع منطقه بازى، استفاده از پاس هاى طولى زمینى براى 
رسیدن به یک سوم دفاعى اســتقالل و انجام کارهاى 
ترکیبى براى باز کردن دفاع استقالل را نشان داد و از این 

نظر تیم مهدى تارتار، آینده دار نشان داد.
مهدى تارتار در پایان بازى، نتیجه را به اختالف ســطح 
بازیکن خارجى اســتقالل ربط داد و به نوعى تیمش را 
مغلوب هنر و توان یامگا دانست. با این حال تیم او در فاز 
دفاعى آنچنان که معموال تیم هاى تارتار منسجم دفاع 
مى کردند، منسجم ظاهر نشــد و در فاز حمله نیز ضعف 
این تیم در خلق موقعیت در محوطه جریمه است. با این 
همه این سطح بازى ذوب آهن در هفته دوم و در شرایطى 
که هم بدن بازیکنان و هم هماهنگى بین آنها در شرایط 

ایده آل قرار ندارد، قابل ستایش است.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در بازى با استقالل، یامگا به سر من ضربه زد و باالى 
ابرویم پنج سانتى متر شکافته شد و تا استخوان جمجمه ام رسید.

سجاد جعفرى درباره شکست ذوب آهن مقابل استقالل و مصدومیتش در این بازى اظهار 
کرد: تا موقعى که در بازى بودم شرایطمان خیلى خوب بود و خوب بازى کردیم. در دقیقه 
یک هم رضا خالقى فر موقعیت خیلى خوبى به دست آورد و اگر گل مى شد روند بازى عوض 

مى شد. یکسرى اشتباهات داشتیم که گل خوردیم اما در کل بسیار منظم بازى کردیم.
او اضافه کرد: بعد از آن برخورد با یامگا من به بیمارستان رفتم. توپ وسط زمین بود و بعد از 
این که توپ را زدم، یامگا به سر من ضربه زد و باالى ابرویم پنج سانتى متر شکافته شد، تا 
استخوان جمجمه ام رسیده بود، باید تعویض مى شدم و بیرون مى رفتم. این آسیب دیدگى 
به حدى بود که نتوانستم بازى کنم و به بیمارستان منتقل شدم. بخیه زدم و خون ریزى اش 

بند آمده اما هنوز سردرد دارم اما باید بروم و عکس بگیرم.
هافبک ذوب آهن با بیان این که خون ریزى آنقدر شدید بود که روز دوشنبه عکس نگرفتیم و 
باید روند درمانم را ادامه دهم، گفت: نمى دانم چه زمانى برمى گردم و به تصمیم دکتر بستگى 

دارد. امیدوارم بتوانم زودتر برگردم اما با این شرایط چند روزى را باید به درمان بپردازم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پاســخ به این پرسش که آیا مهاجم خارجى تیم 
فوتبال استقالل بعد از بازى با او صحبتى داشته است، خاطر نشان کرد: یامگا بعد از بازى 
در اینســتاگرام به من پیغام داد و عذرخواهى کرد. کار این بازیکن براى من خیلى ارزش

 داشت. 

کاپیتان ذوب آهن مى گوید اگر VAR در فوتبال ایران وجود داشــت مى توانست گل دوم 
استقالل را که مشکوك به آفساید بود، بررسى کند.

مسعود ابراهیم  زاده بعد از شکست دو بر صفر این تیم در بازى خانگى مقابل استقالل گفت: 
موقعیت هاى خیلى خوبى داشتیم اما فوتبال روى خوب خود را به ما نشان نداد. سه موقعیت 
تک به تک را خراب کردیم. تیم ما جوان است و برخى از بازیکنان ما براى اولین بار در برابر 
استقالل بازى مى کردند. این بازى را باختیم اما حقمان باخت نبود. امیدوارم در بازى هاى 

بعد این اشتباهات را جبران کنیم.
کاپیتان ذوب آهن درباره قبول مســئولیت کاپیتانى این تیم در فصل جارى گفت: بازوبند 
کاپیتانى ذوب آهن دست کســانى بوده که از نظر اخالقى و فنى بزرگتر از من بودند. آقاى 
حدادى فر دوست و رفیق من بود. به نوعى او صاحب ذوب آهن است و 20 سال براى این 
تیم بازى کرده است. این بازوبند دست به دست شــد و به من رسید. امیدوارم که من هم 

امانت دار خوبى باشم. 
وى درباره شرایط این تیم در فصل جارى اظهار کرد: سبک بازى ما هجومى و فشار از باال 
است. تیم نظم و انضباط خوبى دارد. مطمئن باشید که ذوب آهن حرف هاى زیادى براى 
گفتن دارد. امیدوارم VAR به ایران بیاید و شرایط بهتر شــود چون فکر مى کنم گل دوم 

استقالل آفساید بود.

روزنامه مشــهور و قدیمى آبوال در خصوص رویاپردازى «مهدى طارمى» در لیگ پرتغال 
نوشت. در چارچوب هفته نهم لیگ پرتغال، شنبه شب مهدى طارمى یک شاهکار دیگر در 
این رقابت به ثبت رسانید و توانست اولین  هت تریک 

خود را به نمایش گذارد.
ستاره کشورمان مقابل توندال 3 گل به ثمر رساند 
تا در جدول گلزنان لیگ پرتغال با 7 گل در صدر 
قرار گیرد. او که فصل گذشته نتوانست این جایزه 
را از آن خود کند، حاال تــالش دارد به گلزن اول 

«لیگا ناش» بدل شود.
آبوال در همین رابطه به تمجید از مهدى طارمى 
پرداخت و نوشت: ســتاره ایرانى در 
رویاى رســیدن به عنوان پادشاه 

آقاى گلى در پرتغال است.
این رسانه مشهور پرتغالى 
نوشــت که طارمــى در 
دوران فوتبالــى خــود 
توانسته 4 هت تریک را 
انجام دهــد. او یک بار در 
پرسپولیس، یک بار در تیم 

ملى ایران مقابل سوریه، یک بار در تیم ریوآوه مقابل آوس و یک بار هم با پیراهن پورتو مقابل 
توندال موفق به هت تریک شده است.

روزنامه معروف رکورد نیز در گزارش خود نوشت که طارمى به دلیل هت تریک مقابل توندال 
بهترین بازیکن هفته از نگاه این نشریه است و به تمجید از ستاره کشورمان پرداخت.

اکنون در لیگ پرتغال، طارمى با 7 گل در صدر جدول گلزنان قــرار دارد و پس از او، لوئیز 
دیاز (پورتو) با 6 گل و آندره فرانکو (اســتوریل) ، فران ناوارو (ژیل ویسنته) و  سیمون بانزا 

(فامالیکائو) با 5 گل در رده هاى بعدى جاى گرفته اند. 

بعد از نمایش تماشایى آبى هاى تهران و سبزهاى اصفهان؛

در ستایش ذوب آهن 

على اکبر محمودى - شهردار زاینده رود 

شهردارى زاینده رود در نظر دارد نسبت به برگزارى تجدید مناقصه عمومى طبق مشخصات 
زیر اقدام نماید. 

1ـ موضوع تجدید مناقصه: اجراى آسفالت معابر و ترمیم ترانشه هاى سطح شهر و محالت 
هدف بازآفرینى شهر زاینده رود 

2ـ مبلغ تجدید مناقصه: 13,500,000,000 ریال 
3ـ مبلغ تضمین: 675,000,000 ریال 

4ـ در صورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 
5ـ زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1400/7/28 از طریق سامانه 

ستاد 
6ـ مهلت تحویل پیشنهادات: روز یک شنبه مورخ 1400/8/16

7ـ تاریخ گشایش پاکت ها: روز دوشنبه مورخ 1400/8/17
8ـ کلیه اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه و سامانه ستاد بارگذارى گردیده است. 

9ـ اعتبار پروژه: از محل اعتبارات تملک دارایى هاى ســرمایه اى بودجه 1400 شهردارى 
زاینده رود مى باشد. 

آگهى تجدید مناقصه عمومى

م.الف:  1210165    

نوبت دومنوبت دوم

بازیکن مصدوم ذوب آهن در دیدار با استقالل: 

شکافتگى ابرویم تا استخوان 
رسیده بود

اگر VAR بود...

سپاهان دومین تیم برتر ایران در رده بندى تیم هاى باشگاهى 
است.

بر اساس تازه ترین رده بندى تیم هاى باشگاهى فوتبال جهان، 
تیم پرســپولیس همچنان در جایگاه نخست ایران قرار دارد و 
ســپاهان اصفهان پس از مدت ها با عبور از  استقالل دومین 

تیم برتر فوتبال کشورمان شــد و استقالل به رتبه 
سوم سقوط کرد.

شاگردان یحیى گل محمدى با یک پله صعود در 
جایگاه سوم آسیا ایستادند و در سطح جهانى نیز با 

2 پله صعود در  رتبه 97 قرار گرفتند. 
در این رده بندى سپاهان اصفهان در رتبه 13 
آسیا قرار گرفت و استقالل به رتبه چهاردهم 
سقوط کرد.  در  ســطح جهانى نیز سپاهان 

به رتبه 232 رســیده و استقالل به رتبه 234 
سقوط  کرده است.

بوآویشــتا در حضور دروازه بان ایرانى خود مقابل بلننســس به 
تساوى رسید.

در آخرین مسابقه هفته نُهم لیگ برتر پرتغال، تیم فوتبال بوآویشتا 
در حالى که براى ســومین بازى پیاپى علیرضا بیرانوند را درون 
دروازه داشت، در استادیوم دو بِسا ســکولو به مصاف بلننسس 

قعرنشین رفت.
 یاران بیرانوند که طى پنج هفته اخیر لیگ برتر پرتغال 

به برترى نرســیده بودند و یک شکست و چهار 
تساوى داشتند، در دیدار مقابل بلننسس 

این روند را دنبــال کردند و براى 
ســومین بازى پیاپى متوقف 

شدند.
دیــدار خانگــى  تیم فوتبال بوآویشــتا در 
بــدون گل رضایــت مقابل بلننسس به تساوى 
شوند و در جایگاه هشتم دادنــد تــا 11 امتیازى 

پرتغال بمانند. جــدول لیــگ برتر 
دروازه بــان ایرانــى علیرضا بیرانوند، 

یشــتا  و آ پــس از انجام یک بو
جام حذفى و دو دیدار مســابقه در 
پرتغال، در دیــدار برابر در لیگ برتر 

شد نخستین کلین شیت خود را بلننسس موفق 
در باشگاه پرتغالى ثبت کند.

سپاهان از استقالل پیش افتاد

توقف بوآویشتا 
با دروازه بانى بیرانوند

آزمون تا پایان 
فصل در زنیت 

سرمربیان آلومینیوم اراك و سپاهان جهت اداى توضیحات به 
کمیته انضباطى دعوت شدند.

 رسول خطیبى، ســرمربى آلومینیوم اراك به دلیل افترا و نشر 
اکاذیب به جهت تشــویش اذهان عمومــى از طریق برنامه 
تلویزیونى و همین طور محرم نویدکیا به دلیل توهین به مقامات 
رسمى فدراســیون از طریق مصاحبه با رسانه ها قبل از بازى با 
نفت مسجد سلیمان باید روز پنج شنبه ششم آبان ماه در جلسه 

کمیته انضباطى حاضر شوند.

احضار نویدکیا 

طارمى روى تخت پادشاهى

یاینرقابت به ثبت رسانید و توانست اولین  هتت
خود را به نمایش گذارد.

3سستاره کشورمان مقابل توندال 3 گل به ثمر
7تا در جدول گلزنان لیگ پرتغال با 7 گل د
قرار گیرد. او که فصل گذشته نتوانست این
به گلز کند، حاال تــالش دارد را از آن خود

«لیگا ناش» بدل شود.
آبوال در همین رابطه به تمجید از مهدى ط
پرداخت و نوشت: ســتاره ایرا
رویاىرســیدن به عنوانپ
آقاى گلى در پرتغال است
این رسانه مشهور پر
نوشــت که طارمــ
خ دوران فوتبالــى
4توانسته 4 هت تری
انجام دهــد. او یک
د پرسپولیس، یک بار

مین تیم برتر ایران در رده بندى تیم هاى باشگاهى 

زه ترین رده بندى تیم هاى باشگاهى فوتبال جهان، 
پولیسهمچنان در جایگاه نخست ایرانقرار دارد و 
مدت ها با عبور از  استقالل دومین   اصفهان پس از

تبال کشورمان شــد و استقالل به رتبه 
ط کرد.

حیى گلمحمدى با یکپلهصعود در
در سطح جهانى نیز با مآسیا ایستادند و

گرفتند.  7د در  رتبه 97 قرار
3 بندى سپاهان اصفهان در رتبه 13
رفت و استقالل به رتبه چهاردهم 
.  در  ســطح جهانى نیز سپاهان 
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ده است.

در حضور دروازه بان ایرانى خود مقابل بلننســس به 
ید.

سابقه هفته نُهم لیگ برتر پرتغال، تیم فوتبال بوآویشتا 
ه براى ســومین بازى پیاپى علیرضا بیرانوند را درون 
ت، در استادیوم دو بِسا ســکولو به مصاف بلننسس 

فت.
وند که طى پنج هفته اخیر لیگ برتر پرتغال 

رســیده بودند و یک شکست و چهار 
شتند، در دیدار مقابل بلننسس

 دنبــال کردند و براى
ازى پیاپى متوقف 

خانگــى ل بوآویشــتا در  دیــدار
بــدون گل رضایــت سس به تساوى 
شوند و در جایگاه هشتم ـا 11 امتیازى 

پرتغال بمانند. یــگ برتر 
دروازه بــان ایرانــى انوند، 

پــس از انجام یکـتا 
جام حذفى و دو دیدار در 
پرتغال، در دیــدار برابرتر 
شد نخستین کلین شیت خود را وفق

رتغالى ثبت کند.

استقالل پیش افتاد ان از

آزمون تا
فصل در

مدیر برنامه ســردار آزمون تاکید کرد این مهاجم تا پایان 
فصل در زنیت مى ماند و این به خاطر تعهدى است که به 

باشگاه تا پایان فصل دارد. 
 برخى خبرها حاکى از این بود که ســردار آزمون در تعطیالت 
ژانویه اردوى تیم زنیت را ترك خواهد کرد و راهى تیم آرسنال 
خواهد شــد در حالى که نه باشــگاه زنیت براى ایــن جابجایى

 برنامــه اى دارد و نه ســردار آزمون. مدیــر برنامــه مهاجم تیم 
ملــى فوتبــال ایران هــم تاکید کــرد ایــن بازیکــن در تعطیالت 
زمســتانى به تیم جدیــدى ملحق نخواهد شــد. تعطیالت زمســتانى 
آخرین فرصت براى انتقال ســردار آزمون از ســوى باشــگاه زنیت است 
و در صورت عدم اســتفاده از این فرصــت مهاجم تیم ملى فوتبــال ایران در 
ژو ئــن 2022 بازیکن آزاد اعــالم مى شــود و در انتخاب تیم جدیــد خود آزاد

 است. 
در روزهاى اخیر رســانه هاى روس از تمایل باشــگاه لیون براى بخدمت گیرى سردار 

خبر دادند. رســانه هاى آزمون به مبلغ 8 میلیون یورو براى 4 فصل 
آرسنال براى بخدمت اروپایى هم از تمایــل تیم هاى اینتر و 
منتشر کردند و این گیرى ســردار آزمون گزارش هایى 
فوتبــال ایران در در حالى است که نه مهاجم تیم ملى 
برنامه هایش.این خصوص حرفى مى زند و نه مدیر 
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آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006004207 - تاریخ: 1400/07/03 - جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده کالسه 
1399114402006000631 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مصطفى نصیرى خوزانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 24142 مورخ 96/10/05 دفتر 322 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 بررســى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مصطفى نصیرى خوزانى 
به شناسنامه شــماره 226 کدملى 1141625751 صادره فرزند حسین نسبت به 6 دانگ یکباب 
مغازه به مساحت 457,12 مترمربع پالك شماره 3124 و 1108 فرعى از 85 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 ســاختمان 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 انتشار نوبت اول: 1400/07/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 - م الف: 

1202562 - 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 /7/159 
آگهى هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004408 - تاریخ: 1400/07/11 - جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000190 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم علیرضا قدیرى مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتى از ................ پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است.
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده 

و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از علیجان عمو تقى و سند 
18188 و دفتر 362 صفحه 260 و سند 189 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمى به متقاضى 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 علیرضا قدیرى به شناسنامه شماره 343 کدملى 1141059411 صادره 
فرزند غالمعباس نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 277/17 مترمربع پالك شماره 2469 
و 2470 فرعى از 72 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 ســاختمان 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 انتشار نوبت اول: 1400/07/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/05 - م الف: 1202661 
- مجتبى پورعلى - عضو قضائى. سعید حاج احمدى - رئیس اداره راه و شهرسازى. مرتضى ملک 

زاده- قائم مقام رئیس واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر /7/163
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 5714 و 5715 و 5716 مورخ 1399/9/27 آقاى محسن عسگرزاده فرزند عباسعلى در 
دو دانگ مشاع و خانم فاطمه قنادى نجف آبادى فرزند حسن نسبت به یک دانگ مشاع و خانم ندا 
کارشناس نجف آبادى فرزند محسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
174/75 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 734  اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/20- 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/05 - 1205136/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى 

- سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /7/179
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 1806 و 1807 مورخ 1400/4/6آقاى مهدى شفیعى فرزند غالمرضا نسبت به سه 
دانگ مشاع و خانم فاطمه رضائى فرزند فریدون نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 179/88 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 591  اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى را از  مالک رســمى  رحیم کرباســى  به صورت عادى و مع 
الواسطه خریدارى نموده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/08/05 - 1205110/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /7/181
مزایده 

شماره پرونده: 0002016 - تاریخ: 1400/07/21 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى 
شهر در پرونده کالسه 0002016 له خانم زهرا نصرى نژاد با وکالت خانم زینب دارابى بردشاهى 
علیه آقاى منصور مستاجران کورتانى به خواسته مطالبه 230 عدد سکه تمام بهار آزادى در حق 
محکوم له و مبلغ 20000000 ریال بابت حق االجرا، در نظر دارد، ســوارى پراید جى تى ایکس 
صندوقدار سفیدرنگ بنزینى به شماره انتظامى 553 س14 ایران 13 مدل 1381 به شماره شاسى 
8462 و شــماره موتور 8122 متوقف در پارکینگ حجت خمینى شهر با راهنمایى خواهان خانم 
نصرى نژاد بازدید به عمل آمد. شیشه جلو شکستگى داردـ  چراغ کوچک جلو چپ ندارد - سپر جلو 
شکسته - گلگیر جلو چپ زدگى دارد - زاپاس دارد - روکش صندلى مستعمل دارد که میبایستى 
تعویض گردد. قاب روى رادیوپخش ندارد. کفپوش یک تکه کف خودرو دارد - 4 حلقه الستیک، 
50 درصد دارد - به علت توقف طوالنى مدت امکان بررسى فنى موتور و گیربکس فراهم نشد و 
همچنین نیاز به تعویض باطرى دارد از وضعیت بیمه نامه شخص ثالث - خالفى و عوارض احتمالى 
اطالعى در دست نمیباشد با توجه به قیمت خودرو همطراز در بازار و جمیع جهات موثر در ارزیابى، 
قیمت پایه کارشناسى مزایده به مبلغ 300 میلیون ریال معادل 30 میلیون تومان تعیین و اعالم 
میگردد که کارشناس رسمى دادگسترى ارزش آن را معادل 300000000 ریال ارزیابى نموده را 

از طریق مزایده به فروش برساند. جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه 1400/08/23 ساعت 9 صبح در 
محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر برگزار مى گردد. طالبین مى توانند 5 
روز قبل از مزایده به نشانى پارکینگ حجت مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار 
کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار میبایست ده درصد قیمت پیشنهادى را 
فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب دادگسترى واریز نماید در غیر این 
صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر 
است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده 
میبایست 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک تضمین شــده در وجه اجراى احکام مدنى 
دادگسترى آماده و با در دست داشتن اصل و کپى چک و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع 
مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت 
ملى و اصل فیش سپرده شده تحویل اجرا نمایند. م الف: 1210914 مدیر و دادورز اجراى احکام 

مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر- على حسن زاده/7/298
آگهى تحدید حدود اختصاصى پالك ثبتى 206/264

شماره: 140085602259000171- 1400/07/27 احترام، نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکبابخانه تحت پالك ثبتى شماره 206/264 واقع در شــهر افوس حوزه ثبت بویین میاندشت 
جزء بخش 13 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى فیروز حاجى بنده فرزند 
محمدحسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. بنا به 
دســتور ماده 14 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 1400/9/3 رأس ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : چهارشنبه 1400/8/5 م الف: 1211267- سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک بوئین و میاندشت - موسى الرضا امامى/7/299
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 1775 مورخ 1400/04/5 آقاى فتح اله فاضل نجف آبادى فرزند یداله نســبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 15/60 مترمربع مجزى شده از پالك شماره 92 اصلى 

واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .  
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/08/05-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/08/20-م الف  1211373 
حجت اله کاظم زاده اردستانى  سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین 

میر عباسى/8/100

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

شــماره: 140060302006004991- تاریخ: 1400/07/28 جلسه هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مصوب 1390/09/20 با حضور 
امضاءکنندگان زیر در وقت مقــرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده کالســه 
1400114402006000744 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم رقیه ســعیدى مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از ............. پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

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

مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 308 دفتر 445 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 رقیه سعیدى به شناسنامه شماره 63 کدملى 
1140988468 صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به 6 دانگ یکباب زمین به مساحت 67,60 مترمربع 
پالك شماره 359 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأئید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 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 انتشار نوبت اول: 1400/08/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- 
م الف: 1211193 - محمد کیانى -قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى-  سید محمود حسینى 

عضو قضائى - سید امیر حسین حسن زاده-رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/8/105
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
شــماره: 139860302006008807- تاریخ: 1398/07/11 جلسه هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مصوب 1390/09/20 با حضور 
امضاءکنندگان زیر در وقت مقــرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده کالســه 
1398114402006001433 مربوط به تقاضاى آقــاى/ خانم مقتدا روح االمین مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 679 و 678 فرعى از 158 اصلى واقع در 

بخش 14 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 مع الواسطه از شهردارى ثبت در صفحه 
391 دفتر 150 و صفحه 374 دفتر 148 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم مقتدا روح االمین به شناسنامه شماره 22348 کدملى 1140223046 صادره فرزند 
محمد حسین نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 294 مترمربع پالك شماره 679 و 678 
فرعى از 158 اصلى واقع در صدر اباد بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأئید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال در دو قســمت اول به طول 3/94 متر و دوم به طول 3/10 متر که هر دو به طور شکسته 

دیواریست به 158 اصلى 
شرقاً در دو قسمت که دوم پخى شکل است اول به طول 18/46 متر درب و دیواریست به گذر دوم 

به طول 7/87 متر دیواریست به گذر 
جنوبا به طول 15/66 متر درب و دیواریست به گذر 

غرباً به طول 19/84 متر دیوار به دیوار پالك 158 اصلى باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 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 ســند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1400/08/20- م الف: 1210735 - محمد کیانى قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - سجاد 
پاکدل نیا عضو قضائى- على شریفى مدیریت جهاد کشاورزى- نبى اهللا یزدانى رئیس ثبت اسناد 

و امالك خمینى شهر/ 8/107
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004884- تاریخ: 1400/07/26 جلسه هیأت موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مصوب 1390/09/20 با حضور 
امضاءکنندگان زیر در وقت مقــرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده کالســه 
1399114402006001885 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم ریحانه ملکوتى ورنوسفادرانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از ............. پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ســند 37026 مورخ 99/08/17 دفتر 
322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 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 ریحانه ملکوتى 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 1616 کدملى 1141218811 صادره فرزند سیف اله نسبت به 
6 دانگ یکباب خانه به مساحت 85/80 مترمربع پالك شماره 2341 فرعى از 87 اصلى واقع در 

اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأئید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 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 انتشار نوبت اول: 1400/08/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- 
م الف: 1210814 - محمد کیانى قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى -  سید محمود حسینى عضو 

قضائى - سید امیرحسین حسن زاده رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /8/109
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006004954- تاریخ: 1400/07/27 جلسه هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مصوب 1390/09/20 با حضور 
امضاءکنندگان زیر در وقت مقــرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده کالســه 
1400114402006001229 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم سیدعلى ضابط زاده مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از ............. پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده 

و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل سند 38 مورخ 31/03/27 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 سیدعلى ضابط زاده به شناسنامه شماره 
29 کدملى 1285500148 صادره فرزند حسن نسبت به 6 دانگ یکباب باغ به مساحت 1506,9 
مترمربع پالك شماره 10 فرعى از 95 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأئید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 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 انتشار نوبت اول: 1400/08/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- 
م الف: 1211181 - محمد کیانى-  قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى .  سید محمود حسینى 

-عضو قضائى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر/8/111
فقدان سند مالکیت

شماره: 140085602030011623 چون آقاى روح اله زینى نجف آبادى فرزند فتح اله  بموجب 
درخواست وارده به شماره 140021710970 مورخ 1400/05/03 و  باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ ششدانگ 
پالك ثبتى 716/6 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 199 دفتر 226 امالك 
ذیل ثبت 50489 بنام ثبت و سند بشماره سریال 451469 صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال 
قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/08/05-م 
الف 1211761-حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف محسن نساج نجف آبادى/8/119
مزایده

اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شــهر در پرونده کالسه 981450 له خانم زینب 
کارخیران علیه آقاى حجت  اله یداللهى با وکالت خانم عاطفه محمدامینى به خواسته مطالبه مهریه به 
میزان 100 عدد سکه بهار آزادى و مبلغ 20000000 ریال بابت حق االجرا در نظر دارد یک فقره فیش 
حج عمره مفرده به شماره ثبت 12119149601 به نام محکوم علیه در بانک ملت در تاریخ 90/7/6 
به نام محکوم علیه ثبت شده و مبلغ 26,000,000 ریال ارزیابى شد و یک دستگاه موتورسیکلت بهرو 
تیپ 125 مدل 1384 به رنگ نقره اى را با شماره انتظامى 63848/632 به ارزش 65,000,000 ریال 
را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ چهارشنبه 1400/8/19 ساعت 9 صبح 
در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر برگزار مى گردد طالبین مى توانند 5 روز 
قبل از مزایده به نشانى پارکینگ حجت خمینى شهر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند 
خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار مى بایست 10 درصد از قیمت پیشنهادى 
فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نمایند در غیر 
این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد شایان ذکر 

است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد.
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصدى و بهاى مال را طى یک فقره چک تضمین 
شده در وجه اجراى احکام دادگســترى آماده و با در دست داشتن اصل و کپى چک و اصل کارت 
ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را 
تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اسم فیش سپرده تحویل اجرا نمایند. م الف: 1208584 مدیر و 

دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر - على حسن زاده/8/120
فقدان سند مالکیت

شماره: 140085602030011607 چون آقاى روح اله زینى نجف آبادى فرزند فتح اله  بموجب 
درخواست وارده به شماره 140021710970 مورخ 1400/05/03 و  باستناد یک برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت چهار دانگ 
ششدانگ پالك ثبتى 716/6 واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 199 دفتر 226 
امالك ذیل ثبت 50488 بنام ثبت و سند بشماره سریال 451468 صادر و تسلیم گردیده و طى سند 
انتقال قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/08/05- م 
الف 1211759- حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف محسن نساج نجف آبادى/8/121
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم رقیه قاسمى اسفیدواجانى فرزند حسین با ارائه یک برگ استشهادیه محلى که 

هویت شهود رسمًا طى شــماره 9605-1400/03/11 گواهى گردیده مدعى مفقود شدن سند 
مالکیت شماره 067663 صادره بر روى پالك ثبتى 167 فرعى از 182 اصلى بخش دوازده ثبت 
اصفهان شده که در دفتر 89 صفحه 494 ذیل شماره 13692 به نام نامبرده صادر گردیده است. 
اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر 
از آنچه در این آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. م الف: 1211960رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك تیران و کرون- سید محمد حسن مصطفوى/8/122
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره 2027027474 تاریخ 1400/8/1 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این 
هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007147 مورخ 1400/06/22 موسى رجبى نیسیانى فرزند 
رجب بشماره شناسنامه 191 صادره از اردستان بشماره ملى 1189968703 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
118/61 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى حسین کشاورز. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212486- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى صادقى وصفى/8/125
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2027027675- 1400/8/3 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 شــماره 140060302027007794 مورخ 1400/07/12 عباس زمانیان خوراسگانى 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1271601664 صادره از اصفهان بشماره ملى 1271601664 در 
ششدانگ یکباب قطعه زمین با بناى  احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7033 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/83 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.تاریخ انتشار نوبت 
اول 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212589- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى صادقى وصفى/8/133
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2027027426- تاریخ:1400/8/1 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این 
هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027007057 مورخ 1400/06/20 سکینه ابراهیمى حسین آبادى 
فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 98 صادره از اصفهان بشماره ملى 1284213285 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 9551 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 332/45 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212605 رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان- مهدى صادقى وصفى/8/135
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شــماره: 2027027692- تاریخ 1400/8/3 در اجراى ماده یک قانــون 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 ســهم 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 انقضــا 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 140060302027007978 مورخ 1400/07/20 مصطفى جدیدى هفدانى 
فرزند حسنعلى بشماره شناسنامه 1753 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286904307 در 
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 222/10 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. انتشار 
نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212506- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى صادقى وصفى/8/137
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 7663- 1400/06/23 هیات ســوم آقاى عبدالرضا شیرانى بیدابادى به 
شناسنامه شماره 1703 کدملى 1286014506 صادره فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع 
از/ ششدانگ یکباب خانه به مساحت 333 مترمربع پالك شــماره 276 فرعى از 11 اصلى واقع 
در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان قولنامه و حصر وراثت از بتول شیرانى فرزند 
عباس و رمضان شیرانى بیدابادى فرزند غالمعلى و مع الواسطه از فاطمه سلطان شیرانى بیدابادى 
فرزند عبدالوهاب طبق از اظهارنامه ثبتى و سند طالق 4479 مورخ 76/6/25 دفترخانه 55 اصفهان 

از محبوبه على اقایى فرزند حسن سند 136395 مورخ 76/3/12 دفترخانه هفت اصفهان تأیید 
ردیف 2ـ راى شماره 7664- 1400/06/23 هیات ســوم آقاى رضا شیرانى به شناسنامه شماره 
900 کدملى 1285793382 صادره فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از/ ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 333 مترمربع پالك شماره 276 فرعى از 11 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 
14 ثبت ملک غرب اصفهان قولنامه و حصر وراثت از بتول شیرانى فرزند عباس و رمضان شیرانى 
بیدابادى فرزند غالمعلى و مع الواسطه از فاطمه سلطان شیرانى بیدابادى فرزند عبدالوهاب طبق 
از اظهارنامه ثبتى و سند طالق 4479 مورخ 76/6/25 دفترخانه 55 اصفهان از محبوبه على اقایى 

فرزند حسن سند 136395 مورخ 76/3/12 دفترخانه هفت اصفهان 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/08/20- م الف: 

1212749- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/159
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چرا باید روغن زیتون بیشتر استفاده کنید؟
همه مشترى هاى همیشگى روغن زیتون، با خواص آن نیز آشنا هستند. این مطلب، بیشتر 
براى افرادى است که لب به این روغن نمى زنند یا تازه شروع به استفاده از آن کرده اند. براى 

این که بدانید چرا باید روغن زیتون بیشتر استفاده کنید.

1. ضد درد طبیعى
محققان آمریکایى ثابت کرده اند که روغن زیتون صد در صد طبیعى داراى خواص ضد التهابى 
مشابه ایبوپروفن است. براى همین اگر سردرد شدید و طوالنى مدت، شما را رها نمى کند، 

روغن زیتون بخورید. این خاصیت روغن زیتون، مدیون ترکیبات ضد التهابى آن است.
براى تسکین درد هاى مزمن، روزانه به طور مرتب، روغن زیتون استفاده کنید. استفاده از این 

روغن براى تسکین سردرد و درد هاى عضالنى، مفید است.

2. مفید براى مغز
ذهنى افراد را باال مى برد. بر اساس نتیجه روغــن زیتون، قــدرت درك 

خاصیت روغن زیتون به دلیل وجود 80 یک پژوهش ایتالیایى، این 
اشباع نشده موجود در آن است.درصد اســید هاى چرب 
و مشکالت مغزى دیگر را از خود اگــر مى خواهید آلزایمر 

به غذا هــاى روزانه اضافــه کنید و دور کنید، روغــن زیتون 
دهید.بازى هاى فکــرى انجام 

3. پیشگیرى از ابتال به پوکى استخوان
پولیفنول هاى موجود در روغن زیتون، مانند هورمون هاى واقعى عمل مى کنند، براى همین 
باعث تقویت استخوان ها مى شوند؛ در جریان هضم غذا پولیفنول هاى روغن زیتون، کلسیم 
و ویتامین D را جذب مى کنند و سپس آن ها را به استخوان هاى ما مى رسانند. توصیه مى شود، 
زنان باالى 45 سال که بیشتر در معرض پوکى و شکستگى استخوان قرار دارند، حتماً از این 

روغن استفاده کنند.
روى برنج و غذا هاى دیگر و ساالدها، روغن زیتون بریزید و تا جایى که مى توانید از خواص 

آن بهره مند شوید.

4. دفع راحت
اگر مشکل هضم غذا و یبوست دارید، به سراغ روغن زیتون بروید. همچنین، روغن زیتون 
از تشکیل سنگ کلیه و مثانه جلوگیرى مى کند. بر خالف روغن پارافین که گاه براى مقابله 
با یبوست تجویز مى شود، این روغن، جذب ویتامین هایى مانند ویتامین A، E، K، D حالل 
در چربى را کاهش نمى دهد. اگر دچار یبوست شــده اید، ناشتا یک قاشق غذاخورى روغن 

زیتون بخورید.

5. الغر شدن همراه با سبزیجات و ماهى
برخى معتقدند که روغن زیتون باعث الغرى مى شــود، اما 
توجه داشته باشید این روغن نیز مانند روغن هاى دیگر از 
100 درصد مواد چرب تشکیل شده و هر قاشق غذاخورى 
آن حاوى 90 کالرى است. روغن زیتون، زمانى باعث 
الغرى مى شــود که برنامه غذایى شــما سرشار از 

سبزیجات و ماهى باشد.
نباید در مصــرف روغن زیتون اســراف کنید. از آن 
براى ســرخ کردن اســتفاده نکنید. با وجود این که 
روغن زیتون در مقایسه با روغن هاى دیگر، مقاومت 
بیشــترى در برابــر گرما 
دارد، امــا گرماى زیاد 
طوالنى مــدت،  و 

ویتامین هاى آن را از بین مى برد.

6. راز جوانى
روغن زیتون، پیرى سلول ها به ویژه سلول هاى پوستى را به تعویق مى اندازد. مى پرسید، چرا؟ 
به خاطر این که این روغن سرشار از پولیفنول ها است. عالوه بر این، روغن زیتون حاوى امگا 

9 است که فعالیت سلول ها را باال مى برد و از پیرى آن ها جلوگیرى مى کند.
الزم است به همراه روغن زیتون، مواد غذایى دیگر، مانند روغن گردو یا ماهى هاى چرب 
(ماهى آزاد، تن) که سرشار از امگا 3 هستند، میل کنید. در این صورت، خواص ضد پیرى آن 

چند برابر مى شوند.

7. ضد سرطان هاى سینه و پروستات
روغن زیتون از ابتال به سرطان سینه و سرطان پروستات، پیشگیرى مى کند؛ باز هم به دلیل 

وجود پولیفنول هاى آن.
این ترکیبات آنتى اکسیدانى از تشکیل رادیکال هاى آزاد که مسئول ابتال به سرطان هستند، 
جلوگیرى مى کنند. همچنین، روغن زیتون سرشار از اسید اولئیک است. نتیجه یک پژوهش 
آمریکایى که سال 2005 انجام شده است، نشان مى دهد این اسید چرب با ژن عامل سرطان 

سینه، مبارزه مى کند.

8. ضد کلسترول
روغن زیتون، میزان کلسترول بد خون LDL را پایین مى آورد. مى پرسید چرا؟ به خاطر این که 
سرشار از اسید اولئیک از خانواده امگا 9 است. امگا 9 نقش مهمى در پیشگیرى از بیمارى هاى 
قلبىـ  عروقى ایفا مى کند، زیرا باعث افزایش میزان کلسترول مفید HDL و کاهش کلسترول 

بد خون مى شود.
توصیه مى شــود روغن زیتون را به همراه روغن کلزا، روغن گردو و روغن انگور که سرشار 
از اسید هاى چرب امگا 3 هستند، اســتفاده کنید. در این صورت، خواص ضد کلسترولى آن 

بیشتر مى شوند.

9. مبارزه با فشار خون باال
از آن جا که روغن زیتون سرشار از پولیفنول اســت، در مبارزه با فشار خون باال مؤثر عمل 
مى کند. این ترکیبات نمى گذارند که چربى، رگ هاى خونى را مسدود کند. در این صورت، 
رگ ها انعطاف بیشــترى دارند، خون بهتر جریان پیدا مى کند و فشار خون تنظیم مى شود. 
همچنین، روغن زیتون حاوى ویتامین E اســت که خواص آنتى اکسیدانى آن، خطر فشار 

خون باال را محدودتر مى کند.
اگر از فشار خون باال رنج مى برید، روغن زیتون بیشــتر استفاده کنید و همچنین، مصرف 
ماهى هاى چرب را در اولویت قرار دهید. مصرف چربى هاى اشــباع شده، مانند کره، پنیر، 

سرخ کردنى ها و همچنین نمک را محدود کنید.

ذهنى افراد را باال مى برد. بر اساس نتیجه روغــن زیتون، قــدرت درك 
0خاصیت روغن زیتون به دلیل وجود 80یک پژوهش ایتالیایى، این 

اشباع نشده موجود در آن است.درصد اســید هاى چرب 
و مشکالت مغزى دیگر را از خود اگــر مى خواهید آلزایمر 

به غذا هــاى روزانه اضافــه کنید و دور کنید، روغــن زیتون 
دهید.بازى هاى فکــرى انجام 

از تشکیل سنگ کلیه و مثانه جلوگیرى مى کند. بر خالف روغن پارافین که گاه براى مقابله 
Dبا یبوست تجویز مى شود، این روغن، جذب ویتامین هایى مانند ویتامین A، E، K، Dحالل 

در چربى را کاهش نمى دهد. اگر دچار یبوست شــده اید، ناشتا یک قاشق غذاخورى روغن 
زیتون بخورید.

5. الغر شدن همراه با سبزیجات و ماهى
برخى معتقدند که روغن زیتون باعث الغرى مى شــود، اما
توجه داشته باشید این روغن نیز مانند روغن هاى دیگر از
100 درصد مواد چرب تشکیل شده و هر قاشق غذاخورى
0آن حاوى 90 کالرى است. روغن زیتون، زمانى باعث
الغرى مى شــود که برنامه غذایى شــما سرشار از

سبزیجات و ماهى باشد.
نباید در مصــرف روغن زیتوناســرافکنید. از آن
براى ســرخ کردن اســتفاده نکنید. با وجود این که
مقایسه با روغن هاى دیگر، مقاومت روغن زیتون در
بیشــترى در برابــر گرما
دارد، امــا گرماى زیاد
طوالنى مــدت، و 

متخصصان مى گویند تخم کدو مى تواند بــراى برخى افراد مفید و براى 
برخى دیگر مضر باشد.

کدو تنبل یکى از میوه هاى بســیار مغذى اســت. با این حال، بسیارى از 
مردم پس از مصرف این میوه، دانه هاى آن را دور مى ریزند. کمتر کســى 
مى داند که تخم کدو غنى از فیبر، ویتامین A، C، و E اســت. همچنین 
آهن، کلسیم، نیاسین، ریبوفالوین، روى و فوالت نیز به وفور در تخم کدو 

یافت مى شود.
اگرچه تخم کدو خواص بى شمارى دارد و براى سالمت بدن مفید است اما 
برخى افراد باید پیش از مصرف آن با پزشک مشورت کنند، زیرا این موضوع 
مى تواند براى سالمتیشان مضر باشد. براى مثال، زنان باردار و کسانى که به 
نوزاد خود شیر مى دهند بهتر است تخم کدو کمتر استفاده کنند. با این حال، 
هنوز شواهد علمى متقنى در این باره ارائه نشده است، اما به طور عمومى 

این توصیه مطرح مى شود.
در سوى مقابل، مصرف تخم کدو مى تواند براى برخى بیمارى ها مفید باشد. 
تحقیقات متعدد نشان داده است مصرف این دانه مى تواند به بهبود شرایط 
بیماران دیابتى کمک کند، زیرا تخم کدو کنترل قند خون را تسهیل مى کند. 
اگر از جمله افرادى هستید که از سطح پایین قند خون رنج مى برید تنها پس 

از مشاوره با پزشک تخم کدو مصرف کنید.
فشار خون باال یکى از بیمارى هاى زمینه اى است که مى تواند منجر به بروز 
بیمارى هاى مرگبار مانند حمله قلبى، سکته مغزى و نارسائى کلیه شود. تخم 
کدو به دلیل دارا بودن سطح باالیى از آنتى اکسیدان ها، به کاهش فشار 
خون کمک مى کند. بدیهى است که افراد مبتال به سطح پایین فشار خون 

نیز نباید در مصرف این دانه زیاده روى کنند.
یبوست یکى از بدترین بیمارى هاى دســتگاه گوارش است که مى تواند 
باعث ناراحتى عمومى فرد و آسیب به دیواره هاى روده شود. خوشبختانه 
تخم کدو یکى از منابع غنى از فیبر است که مى تواند براى دستگاه گوارش 

بسیار مفید باشد.
اگر در مصرف تخم کدو زیاده روى کنید، احتمال بروز اســهال در شــما 

به گرفت گــى عضالت افزایش مى یابد. پرخورى این دانه مى تواند 
شکم، دل درد و تورم منجر شود.

فواید مصرف تخم کدو

و ى ن ور پر ى ش ىز ر
شکم، دل درد و تورم منجر شود.

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 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 بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027007476 مورخ 1400/07/03 بهرام باطنى پرور فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1323 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287650880 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پــالك 11800 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 272/80 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212495- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/152
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008564 مورخ 1400/06/25 هیات یک آقاى حسین کیانى 
به شناسنامه شــماره 2248 کدملى 1816677371 صادره آبادان فرزند صفر على بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270 مترمربع از پالك شماره 79 فرعى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت رسمى ابوالقاسم حاجى 
دلیگانى موضوع سند انتقال 57464 مورخ 50/8/8 دفترخانه 1 اصفهان که بصورت عادى مع 

الواسطه به متقاضى واگذار شده است. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت 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 انتشــار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/08/20 - م الف: 1212469 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى/8/154
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026008373 مورخ 1400/06/21 هیات یک آقاى رضا بهمنى 
حیدرآبادى به شناسنامه شماره 14 کدملى 5649710066 صادره اصفهان فرزند زین العابدین 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229,70 مترمربع از پالك شماره 127 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت 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 انتشــار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/08/20 - م الف: 1212768 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى/8/157 
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 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 بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى اصالحى شماره 140060302027007812 مورخ 1400/07/17 زهرا ابوالحسنى 
فرزند على بشماره شناسنامه 653 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283913526 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 371/16 مترمربع صحیح مى باشد. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى باقر طراح پزوه فرزند هاشم. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212710- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/161
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026007430 مورخ 1400/06/09 هیات یک خانم حکمیه خاتون 
رئیسى نافچى به شناسنامه شماره 81 کدملى 4622005549 صادره شهرکرد فرزند مهدیقلى 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 228,43 مترمربع از پالك شماره 17 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت 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 انتشــار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/08/20 - م الف: 1212722 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى/8/163
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 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 بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027008111 مورخ 1400/07/25 شهال توسلى فارفانى فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 20 صادره از اصفهان بشماره ملى 5659807119 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 2 فرعى از اصلى 12141 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 112/33 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212137- رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/165
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 مســتقر 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 شــود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 7612- 1400/06/21 هیات چهارم آقاى على حاج رستم هندى به 
شناسنامه شماره 48448 کدملى 1282406213 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به دو 
سهم مشاع از هفت سهم/ ششدانگ ساختمان به مساحت 42,96 مترمربع پالك شماره 67 
اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمد بیات 

فرزند مرحوم حسین سند 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 6 اصفهان 
ردیف 2ـ راى شماره 7614- 1400/06/21 هیات چهارم خانم صدیقه حاج رستم هندى به 
شناسنامه شماره 32808 کدملى 1282256998 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به یک 
سهم مشاع از هفت سهم/ ششدانگ ساختمان به مساحت 42,96 مترمربع پالك شماره 67 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمد بیات 

فرزند مرحوم حسین سند 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 6 اصفهان 
ردیف 3ـ راى شماره 7613- 1400/06/21 هیات چهارم آقاى محمد حاج رستم هندى به 
شناسنامه شماره 1325 کدملى 1285840550 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به دو 
سهم مشاع از هفت سهم/ ششدانگ ساختمان به مساحت 42,96 مترمربع پالك شماره 67 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمد بیات 

فرزند مرحوم حسین سند 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 6 اصفهان 
ردیف 4ـ راى شماره 7615- 1400/06/21 هیات چهارم خانم آقاى احسان حاج رستم هندى 
به شناسنامه شماره 8847 کدملى 1292617107 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به دو 
سهم مشاع از هفت سهم/ ششدانگ ساختمان به مساحت 42,96 مترمربع پالك شماره 67 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمد بیات 

فرزند مرحوم حسین سند 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 6 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 

1212179- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/167
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 ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مســتقر 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 شــود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 9064- 1400/07/26 هیات دوم خانم بهناز حافظى به شناسنامه شماره 
2155 کدملى 1285961609 صادره اصفهان فرزند عباسعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 250,25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 269 فرعى از 7 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالك الکترونیک 

139820302025001296
ردیف 2ـ راى شــماره 9065- 1400/07/26 هیات دوم آقاى مجید معصوم زاده جوزدانى 
به شناسنامه شماره 55563 کدملى 1280983086 صادره اصفهان فرزند محمدعلى در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 250,25 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 269 فرعى از 7 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت دفتر امالك الکترونیک 139820302025001296
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 

1212206- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى/8/169
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1ـ راى شــماره 140060302026008421 مورخ 1400/06/22 هیات یک آقاى محمد 
اسدى جاجائى به شناسنامه شماره 183 کدملى 1286621143 صادره اصفهان فرزند محمد 
اسماعیل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91,84 مترمربع از 
پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى به موجب قولنامه عادى مع الواسطه از مالکیت حسن و فاطمه زراعتى شمس ابادى
2ـ راى شــماره 140060302026008429 مورخ 1400/06/22 هیات یک خانم فخرى 
باقرى دلیگانى به شناسنامه شــماره 64088 کدملى 1281739677 صادره اصفهان فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 91,84 مترمربع از پالك 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى به 

موجب قولنامه عادى مع الواسطه از مالکیت حسن و فاطمه زراعتى شمس ابادى 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 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 تســلیم اعتراض، دادخواســت 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 انتشــار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/08/20 - م الف: 1212171 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى/8/171
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026007698 مورخ 1400/06/14 هیات دو آقاى حسین مرتضوى 
به شناسنامه شماره 2080 کدملى 1287961614 صادره اصفهان فرزند سیروس نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24 مترمربع از پالك شماره 1492 فرعى از 15177 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/08/20 - م الف: 1212158 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال

 اصفهان - موسوى/8/173
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027008008 مورخ 1400/07/22 فاطمه ســلطان خالقى 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 3 صادره از شهرضا بشماره ملى 1199562599 در سه 
دانگ یکباب قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 68 فرعى از 
اصلى 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 184/52 مترمربع. خریدارى طى 

سند رسمى. 
2ـ راى شماره 140060302027008009 مورخ 1400/07/22 رحمت اله صفائى وصفى فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملى 1199529095 در سه دانگ یکباب 
قطعه زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 68 فرعى از اصلى 10354 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/52 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/20- م الف: 1212658 

- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/ 8/175



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

عدل بر چهار پایه برقرار اســت: فکرى ژرف اندیش، دانشــى 
عمیق و به حقیقت رسیده، نیکو داورى کردن و استوار بودن در 
شکیبایى. پس کسى که درست اندیشید به ژرفاى دانش رسید و 
آن کس که به حقیقت دانش رسید، از چشمه زالل شریعت نوشید 
و کسى که شکیبا شد در کارش زیاده روى نکرده با نیکنامى در 

موال على (ع)میان مردم زندگى خواهد کرد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان در نشست خبرى سه 
جانبه کانون وکالى دادگســترى استان اصفهان، کانون کارشناسان 
رسمى دادگسترى استان اصفهان وکانون سردفتران و دفتریاران استان 
اصفهان در مورد تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار در 
مجلس با اشاره به اینکه حرفه وکالت به هیچ وجه حرفه تجارى نیست، 
گفت: وکالت مشمول  مقررات تجارى از جمله ماده 6 طرح کسب و کار 

مجلس قرار نمى گیرد. 
وکیل دکتر لیال رئیســى با بیــان اینکه جان و مــال و ناموس مردم 
امانت هاى الهى هســتند که وکال مکلف هســتند از این امانت ها 
به نحو شایســته اى پاســدارى و دفاع کنند، اظهار کرد: بر اى اینکه 
وکال بتوانند رســالت خود را خوب انجام دهند باید تخصص و تبحر 
داشــته باشــند، براى همین هم قانونگذار در قوانیــن معتبر حرفه 
وکالت، چه در کشــور خودمان و چه در سایر کشورها  پروسه و فرایند 
تربیت را پیش بینى کرده اســت. وى افزود: براین اســاس کسى که 
مى خواهد پروانه وکالت بگیرد و از جان و مــال مردم دفاع کند باید 
به اندازه کافى دانش داشــته باشــد و آموزش هاى الزم را بگذراند و 
تخصص الزم را به دســت آورد. اما متأســفانه مصوبه اى که اخیراً 
مجلس شــوراى اســالمى تصویب کرده و مشــخصًا مــاده 6 آن، 
مقرره اى را پیش بینى کرده که موجب مى شود این شایستگى علمى 

و تخصص در وکال محل تردید و سئوال قرار بگیرد.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان با اشاره به اینکه طبق 
آمار رسمى سازمان سنجش در پنج سال اخیر تراز ورود  به حرفه وکالت 
15 هزار بوده و کسى که مى خواسته وارد این حرفه شود باید حداقل 
تراز 8000 را از آن کسب مى کرده، گفت: اما مصوبه اخیر مجلس به 
جاى اینکه درخصوص مهارت و تخصص افرادى که مى خواهند وارد 
حرفه وکالت شوند دقت بیشــترى اعمال کند این 8000 را به 6000 
تنزل داده است درحالى که وکال با جان و مال مردم در ارتباط هستند و 
یکى از تکالیفى که بر عهده دارند نظارت بر اجراى درست قانون در نهاد 
دادگسترى است و با این مصوبه امانتدارى که انتظار داریم وکیل نسبت 

به جان و مال مردم به نحو شایسته انجام دهد زیر سئوال مى رود.
رئیسى با بیان اینکه قانون اساسى ما سند مادر است براى همه نظام 
حقوقى کشور، تشریح کرد: یعنى تمام اصناف مختلف کشور مکلفند 
که قانون اساسى را سرلوحه امور خود قرار دهند و طبق اصل 34 قانون 
اساســى، حق دادخواهى و در اصل 35 نیز بحث برخوردارى از حق 
وکیل هر دو در فصل حقوق ملت بیان شده در حالى که بحث کسب و 
کار و تجارت در حوزه حقوق اقتصادى بیان شده که شاخص و محور 
آن اصل 44 قانون اساسى است و این تضاد این سئوال را به وجود مى 
آورد که نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمى که باید خودشان 
پاسدار قانون اساسى باشــند و آن را رعایت کنند بر چه اساسى نهاد 
وکالت را که مشــمول دو اصل 34 و 35 و در فصل حقوق ملت است 

جزو زیر فصل حقوق اقتصادى و بحث کسب و کار تلقى کرده اند؟ 
وى اضافه کرد: این مصوبه و به طور خاص ماده 6 آن با اصول قانون 
اساســى ســازگارى ندارد چرا که نهاد وکالت را که یک نهاد کامًال 
غیرتجارى است و ماهیت خاص و ویژه دارد و قانون اساسى هم طى 
دو اصل نامبرده بر این موضوع صحه گذاشته، طبق این مصوبه کسب 

و کار تلقى کرده است.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان با تأکید براینکه بارها 
در مصاحبه ها و نوشته هاى متعدد ذکر کرده هدف اصلى کسب و کار 
همانطور که از نامش پیداست کسب سود است، تصریح کرد: در حرفه 
وکالت مهمترین هدف کسب سود نیست بلکه دفاع از جان و مال مردم 
و نظارت بر اجراى صحیح و درست قوانین هدف اصلى این حرفه است. 
وى با بیان اینکه حرفه وکالت مراســمى به نام تحلیف دارد که وکیل 
پیش از شروع به فعالیت در این حرفه سوگند یاد مى کند که شرافت 
خودش را وثیقه وظایف مهمى که مجوز ورود به انجام آنها را پیدا کرده 
بگذارد، اظهار کرد: کدام حرفه تجارى، اقتصادى وکسب و کار اینگونه 
است؟ آیا تاجر کارش را با سوگند آغاز مى کند؟ اینها همه گویاى آن 
است که مقنن حکیم ما در قانون اساسى و در اسناد بین المللى هیچگاه 

حرفه وکالت را کسب و کار تلقى نکرده است.
رئیسى با اشاره به اینکه سه حرفه وکالت و ســردفتران و دفتریاران 
و کارشناســان رســمى دادگســترى جزو رشــته حقوق محسوب 
مى شوند، گفت: نهادهاى متولى این ســه حرفه نهادهاى صنفى و 
نهادهاى قانونى مستقل از دســتگاه حاکمیتى هستند اما واقعیت این 
است که هر سه این حَرف قســمتى از امور عمومى جامعه را برعهده 
گرفته اند و انجام مى دهند و فعالیت آنها شخصى و خصوصى نیست. 
وى تأکید کرد: در واقع این ســه حرفه در معنى کالن، جزئى از نظام 
ادارى جامعه هستند و در قانون اساسى ما مقنن بر پیاده کردن و اجراى 
نظام ادارى صحیح تأکید کرده و نطام ادارى صحیح یکى از شاخص 

هاى حکمرانى مطلوب در جوامع توسعه یافته است. 
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان در ادامه افزود: مصوبه 
طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار که این سه حرفه را کسب و 
کار تلقى کرده در کار این کانون ها اخالل ایجاد مى کند و این اخالل 

به نوعى اخالل در نظام ادارى کشور است. 
وى با اشــاره به اینکه اگر این مصوبه از طرف شوراى نگهبان تأیید 
و تبدیل به قانون شــود کانون هاى وکال با حجم بســیار بزرگى از 

فارغ التحصیالن حقوق که مى خواهند پروانه وکالت بگیرند روبه رو 
مى شــود، عنوان کرد: این متقاضیان انبوه پروانه وکالت در حقیقت 
تبدیل مى شوند به کارآموزانى که نیاز به دوره تربیت وکیل و آموزش 
و... دارند در حالى که زیرساختى براى آموزش این جمعیت وجود ندارد 
و امکان تربیت صحیح و درست تعداد بى اندازه کارآموز نه در سیستم 
قضایى کشور وجود دارد و نه در کانون هاى وکال چه اینکه همین االن 
با این شــرایط و با همین ظرفیت ها کانون هاى وکال با سختى مى 
توانند از عهده تربیت کارآموزان برآیند  چراکه این کانون ها نهادهایى 

مستقل هستند و از حمایت هاى مالى برخوردار نیستند.
رئیس کانون وکالى دادگســترى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
این مصوبه کانون وکال را با بحران مواجه مى کند، خاطرنشان کرد: 
برهمین اساس جامعه نیز با مشکالت متعدد روبه رو مى شود چراکه 
کانون هاى وکال جزیره اى جدا از جامعه نیســتند و جزئى از همین 

جامعه هستند.
 وى درادامه افزود: همین االن با پدیده بیکارى وکال روبه رو هستیم 
و اکثر وکال بــه ویژه وکالى جوان ما که آزمــون وکالت داده و دوره 
کارآموزى را نیز طى کرده اند و به عنوان یک شــهروند از این جامعه 

حق برخوردارى از اشتغال دارند بیکارهستند و در تأمین امرار معاش 
خود دچار مشکل شده اند و  در صورت چند برابر شدن آمار وکال، پدیده 
بیکارى در این حرفه جدى تر و معضلى دیگر براى جامعه خواهد شد.

رئیســى درایــن خصــوص گفت: هــم دســتگاه قضایــى و هم 
کانون هــاى وکال معتقدند که معضــل وکیل بیکار غیر از آســیبى 
که به حقوق شــخصى خود او وارد مى کند در سیســتم قضایى هم 
مى تواند مفســده به دنبال خود ایجاد کند. وى افزود: عالوه بر اینها 
با تصویب ایــن مصوبه علیه نهاد وکالــت در مجلس به حقوق مردم 
نیز آسیب جدى وارد مى شود، دســتگاه قضایى نیز لطمه مى خورد 
و اعتبار دادرسى عادالنه در کشورمان از نگاه موازین بین المللى هم 

آسیب خواهد دید.
رئیس کانون وکالى دادگسترى اســتان اصفهان خطاب به افرادى 
که از تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار در مجلس 
خوشحال هستند، گفت: این افراد فکر مى کنند این مصوبه براى آنها در 
این سه حرفه مى تواند مفید باشد اما باید بدانند حداقل در حرفه وکالت 
این طرح، یک سراب است و ایجاد اشتغالى واقعى نیست به دلیل اینکه 
زیرساختى براى اجراى آن وجود ندارد و نیازى هم به عرضه این تعداد 
وکیل در جامعه وجود ندارد زیرا فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور ما 

جانیافتاده و طبق این مصوبه مشکل فارغ التحصیالن رشته حقوق در 
جامعه ما که ما هم دغدغه آنها را داریم نه تنها حل نخواهد شد بلکه چه 

بسا مشکالت جدیدى هم به وجود آورد.
رئیســى با اشــاره به اینکه موافقان این طرح در مجلس به کانون ها 
انگ انحصارگرایى مى زنند، افزود: آنها معتقدند جمع زیادى از فارغ 
التحصیالن حقوق بیکار هســتند و مدعى اند که به دنبال اشتغالزایى 
هســتند اما نکته مهم این اســت که آیا ایجاد اشــتغال براى فارغ 
التحصیالن حقوق فقط از طریق برداشــتن اســتانداردهاى پذیرش 
وکیل امکانپذیر اســت؟ شــما مى توانید با روش هاى مختلف براى 
فارغ التحصیالن حقوق ایجاد اشــتغال کنید؛ به عنوان مثال همین 
االن در بنگاه هــاى امالك براى جلوگیرى از خیلــى از اتفاق هایى 
که منجر به دعاوى حقوقى مى شــود به افرادى که مسلط به بحث 
هاى حقوقى باشــند نیاز اســت و این هنر مجلس و نمایندگان است 
که با بهره مندى از روش هاى درســت و نظرات کارشناســان براى 

فارغ التحصیالن حقوق، شغل ایجاد کنند.
رئیس کانون وکالى دادگسترى اســتان اصفهان با بیان اینکه هیچ 
منطقى پشــت این حرف که کانون ها انحصارگرا هســتند نیست، 

گفت: طبق  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، هرســاله براى پذیرش 
تعداد کارآموزان وکالت کمیســیونى تشــکیل مى شود که سه عضو 
دارد؛ مدیرکل دادگسترى استان، رئیس دادگاه هاى انقالب استان و 
رئیس کانون وکالى استان که در آنجا بحث تعداد مطرح مى شود و 
رأى گیرى مى شود که دو رأى متعلق به دستگاه قضایى است و یک 
رأى متعلق به کانون وکال و همین نشــان مى دهــد کانون وکال در 
اقلیت اســت و نمى تواند تعیین ظرفیت کند. وى افزود: این سیستم 
قضایى کشور اســت که با بررسى ها و نیازســنجى هایى که انجام 

مى دهد آمار کانون را مطرح مى کند و مصوب مى شود.
رئیسى با اشاره به اینکه مهمترین رسالت مجلس شوراى اسالمى و 
نمایندگان محترم و دلسوزى که در مجلس هستند تصویب قوانینى 
اســت که ویژگى قانون خوب را باید در آن دید، عنــوان کرد: قانون 
باید با نیاز جامعه مطابق باشــد و حتمًا نظرات کارشناسان مربوط به 
آن قانون در آن لحاظ شــود در حالى که در این مصوبه هیچ اعتنایى 
به نظرات کارشناســان این ســه حرفه نشــده و با وجود اینکه ما به 
شکل هاى مختلف تالش کردیم نظرات خود را به نمایندگان محترم 

منتقل کنیم اما متأسفانه مورد بى اعتنایى قرار گرفته ایم.
وى با بیان اینکه عالوه بر اینها ایــراد دیگرى هم به این مصوبه وارد 

است، افزود: به موجب قانون اساســى، مصوبات قانون اساسى نباید 
موجب افزایش هزینه هاى عمومى به دولت شــود در حالى که این 
مصوبه قطعًا موجب تحمیل هزینه هاى زیادى به دســتگاه قضایى 
و دولت مى شــود به دلیل اینکه اگر این مصوبه تبدیل به قانون شود، 
تعداد زیادى از متقاضیان حرفــه وکالت مجوز کارآموزى مى گیرند و 
قسمتى از این دوره را در دستگاه قضایى باید بگذرانند و طبیعتاً دستگاه 
قضایى باید هزینه هنگفتى را صرف کند تا زیرســاخت هاى آموزش 

این افراد را فراهم کند.
رئیســى ادامــه داد: ضمن اینکــه در همیــن مصوبه پیــش بینى 
شــده چنانچه کانون ها به هر علتى ایــن آزمون را برگــزار نکنند 
وزیر دادگسترى تکلیف دارد این آزمون را برگزار کند پس باید براى آن 
هم یک ردیف بودجه پیش بینى شود و اینها خالف قانون اساسى است. 
این مصوبه مجلس، جدا از مشکالت عدیده اى که براى خود کانون 
وکال به وجود مى آورد، موجب تحمیل هزینــه هنگفت به نهادهاى 

قضایى و اجرایى کشور مى شود.  
وى افزود: عالوه بر این طبق قانون وقتى در مورد نهادها و موضوعات 
تخصصى قرار است قانونگذارى صورت بگیرد یا قانونى اصالح شود 

باید این موضوع در کمیسیون تخصصى مربوطه مطرح شود و با توجه 
به اینکه سه حرفه وکالت و کارشناسان رسمى دادگسترى و سردفتران 
و دفتریاران مرتبط با دستگاه قضایى هستند، باید مسائل مربوط به آنها 
در کمیسیون حقوقى و قضایى بررسى شود در حالى که این مصوبه در 
کمیســیون جهش تولید که اصوًال کمیسیون اقتصادى است بررسى 

و تصویب شده است. 
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان اظهار کرد: در کل و 
با درنظر گرفتن همه این موارد مشخص مى شود ماده هاى 4 و 5 و به 
طور ویژه ماده 6 طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار با رعایت 
تمام اصول مندرج در قانون اساســى و منافع و مصالح کشور تصویب 
نشده است، بنابر این امیدواریم که شوراى نگهبان این موارد را لحاظ 
کند و این مصوبه را رد کند و یا اینکه به کمیسیون قضایى برگشت داده 

شود تا مورد بررسى دقیق تر قرار بگیرد.
■■■

رئیس کانون کارشناسان رسمى دادگسترى استان اصفهان نیز در این 
نشست با اشاره به اینکه بسیارى از مردم کانون کارشناسان را با کانون 
وکال اشــتباه مى گیرند و یا فکر مى کنند این دو، یک کانون هستند، 
اظهار کرد:  این در حالى است که براساس مصوبه سال 81 در مجلس 

شوراى اســالمى کانون کارشناسان یک نهاد مســتقل، غیردولتى، 
غیرسیاسى و غیرانتفاعى تعریف شده است.

مهندس فرهاد طاهریون اصفهانى با بیان اینکه مستقل بودن کانون 
کارشناسان رسمى دادگسترى به این معنا نیست که صرفاً هر کارى که 
مى خواهد مى تواند انجام دهد، گفت: ما در خیلى از موارد طبق قانون 
کارشناســان باید هماهنگى هاى الزم را با دادگسترى و قوه قضاییه 
به عمل آوریم از جمله در مورد جذب کارشناس که فرایند مشخصى 
دارد و باید با هماهنگى قوه قضاییه انجام شــود به ویژه اینکه میزان 
نیاز دستگاه قضایى به کارشناسان را قوه قضاییه و دادگسترى استان 

ها تعیین مى کنند.
 وى با اشــاره به اینکه کارشناسى دادگسترى، کســب و کار یا شغل 
محسوب نمى شود، گفت: کارشناسى حرفه مقدسى است که به عنوان 

چشم و بازوى فنى و تخصصى قاضى فعالیت مى کند.
رئیس کانون کارشناسان رسمى دادگســترى استان اصفهان در این 
خصوص و با اشاره به حساســیت حرفه کارشناســى افزود: قضات 
قطعًا نمى توانند در همه رشته ها فعالیت کنند و امکانش هم نیست و 
براى همین وقتى مى خواهند رأى صــادر کنند باید حتمًا پرونده را به 
کارشناسى در همان رشته مربوط ارجاع دهند و بر اثر نظر کارشناس 

عمومًا رأى صادر مى کنند. 
وى با اشاره به اینکه کارشناسان دادگسترى در اقامه حق و عدالت نقش 
بسیار مؤثرى دارند، افزود: کارشناسى شــغل نیست و به همین دلیل 
تمام اقشار جامعه اگر شرایطش را داشته باشند؛ حداقل مدرك لیسانس 
داشته باشند؛ اعم از اینکه کارمند دولت باشند یا مدیرکل و یا استاندار 
در عین حال که شغل خودشان را حفظ مى کنند مى توانند کارشناس 
هم باشند و اگر کارشناسى، کسب و کار بود مشمول قانون منع دو شغله 
مى شد، حتى بازنشسته ها هم مى توانند در کانون کارشناسان رسمى 

دادگسترى عضو شوند.
طاهریون در ادامه با اشــاره به طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و 
کار گفت: کلیت این طرح یعنى اینکه صدور مجوزهاى کسب و کار را 
تسهیل کنند موضوع خوبى است؛ منتها به نظر مى رسد بررسى و فکرى 
که باید روى این قضیه مى شده انجام نشده و طرح پختگى الزم را ندارد.
وى با اشــاره به اینکه این موضوع در کمیسیون جهش و رونق تولید 
مطرح شده در حالى که باید در کمیسیون قضایى مطرح مى شد افزود: 
لوایح قضایى حتمًا باید از سمت رئیس قوه قضاییه مطرح و به مجلس 
ارائه شود درحالى که این موضوع به صورت خودجوش در کمیسیونى 
در مجلس مطرح شده، هرچند نیتشان این بوده که پیرو دستور مقام 
معظم رهبرى که در ابتداى سال فرمودند موانع تولید رفع شود، رونق 
در تولید به وجود آورند اما فکر کردند صرفًا با صدور مجوز براى کسب 
و کارها، تولید و اشتغال ایجاد مى شود در صورتى که صدور کسب و 

کار تازه آغاز کار است.
رئیس کانون کارشناسان رسمى دادگســترى استان اصفهان با بیان 
اینکه اى کاش این کمیسیون طرح جامعى را مصوب مى کرد که همه 
موانع تولید را  در نظر مى گرفــت وآنها را حل و فصل مى کرد، گفت: 
شتابزدگى در این مصوبه دیده مى شود و ذهنیت هاى قبلى هم وجود 
داشته که به همین دلیل نگذاشتند کارشناسان علیرغم پیگیرى ها به 
کمیسیون رفته و از خود دفاع کنند. ضمن اینکه براى این طرح آیین 
نامه اجرایى هم پیش بینى نشده در صورتى که هر قانونى باید مشخص 

کند جزییات کار را چه کسى باید تعیین کند.
■■■

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان نیز در این نشست 
با اشاره به اینکه دفتر اسناد رسمى به حکم قوانین و آراء متعدد قضایى 
و قوانین موجود و مصوب اصًال کسب و کار نیست و خروجى موضوعى 
دارد، گفت: دفتر اسناد رســمى یک کار حاکمیتى است و منشأ ایجاد 

این دفاتر حاکمیتى است.
امیر مســعود مرادى با بیان اینکه این حرفه ربطى به کســب  و کار 
ندارد، افزود: در بند 2 ماده 15 قانون اســناد رســمى ذکر شده کسى 
که سردفتر مى شــود حق ندارد به شــغل تجارت مشغول شود و اگر 
به این شغل مشغول شود صالحیت سردفترى او زائل مى شود. پس 
چگونه سردفتر اسناد رسمى که حق ندارد به امر تجارت مشغول شود 

مى تواند کسب و کار پیشه کند؟
وى با اشاره به تبعات و آثار منفى طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب 
و کار و بار شدید مالى که به دوش دولت مى گذارد، افزود: در صورت 
تصویب این طرح قطعًا تعدیل نیرو خواهیم داشت و باید بیمه بیکارى 
پرداخت کنیم و بیمه بیکارى را دولت باید پرداخت کند.  رئیس کانون 
سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمى 
هم صندوقى براى بیمه و بازنشستگى نیروهاى خود دارند، گفت: در 
حال حاضر 8500 دفتر اسناد رسمى فعال داریم که 2750 نفر مستمرى 
بگیر دارند و وجوه این صندوق از محل درآمد دفاتر اســناد رســمى 
تأمین مى شود و با افزایش این 8500 دفتر تردید نکنید این صندوق 

ورشکسته مى شود و بارآن به دوش دولت خواهد افتاد.
در پایان این نشست بیانیه مشترکى توسط کانون وکالى دادگسترى 
استان اصفهان به اتفاق کانون کارشناسان رسمى دادگسترى استان 
اصفهان و کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان به امضا رسید 
که در آن از شوراى نگهبان خواسته شده جلوى تبدیل طرح تسهیل 

صدور مجوزهاى کسب و کار به قانون را بگیرد.

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهاى کسب و کار در مجلس:

مهمترین هدف حرفه وکالت، نه کسب سود
 بلکه دفاع از جان، مال و ناموس مردم است 

مرضیه غفاریان


