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سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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 مقاوم سازی 60 هزار واحد مسکونی روستاها
 و شهرهای استان اصفهان
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  با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست:
 ایستگاه برق ۶۳.۲۰ کیلوولت GIS شهدای اصفهان در خیابان فروغی افتتاح شد؛

اصفهان؛ چشم انتظار نگاه ویژه ملی

با حضور معاون رییس جمهور انجام شد؛
بهره برداری از ۵ دستگاه 
 پایش ترکیبات آلی فرار
 در پاالیشگاه اصفهان

مسئول کمیته اسکان و تغذیه ستاد 
اربعین استان :

بعد از تهران و خوزستان، 
 اصفهان بیشترین خدمت را
 به زائران اربعین ارائه می کند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
16هزار هکتار از باغ های 

اصفهان  تحت تنش آبی است
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برگزاری 18 یادواره شهدای 
انتظامی در اصفهان
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مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای »آیین بدرقه« 
ویژه مسافران اربعین 
حسینی در پایانه کاوه

ن
میزا

س: 
عک

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

  مسئول بخش زنبور عسل جهاد کشاورزی اصفهان می گوید
بازگشت 220 واحد تولیدی راکد و غیر فعال  دو هزار کلنی به خاطر بارش های اخیر دچار آسیب شده است؛

اصفهان به چرخه تولید

5

  رییس پلیس راهور فراجا آمار ساالنه قربانیان 
 تصادفات رانندگی  را اعالم کرد: 

فاجعه !

  بعد از خشم و حیرت از بی نظمی؛ 
نمایندگان فیفا جام جهانی را مهر و موم کردند و بردند!

یک تراژدی تلخ دیگر!

کام تلخ عسل اصفهان

65



ایشان به دولت توصیه کردند که به میان مردم رفتن 
را ادامه دهید و اسیر برخی جو سازی ها نشوید و 

البته در مواجهه با مردم صبر و تحمل به خرج دهید

توصیه های رهبر انقالب خطاب به دولت سیزدهم چه بود؟

مقام معظم رهبری در دیــداری که با اعضای هیئت دولت داشــتند 
نکاتی را به دولت یادآوری کردند.

روز سه شــنبه مقام معظم رهبری در بیانات خــود خطاب به اعضای 
هیئت دولــت کارنامه یک ســاله دولت ســیزدهم را مــرور کردند و 
اقدامــات قوه مجریه مخصوصــا حضور در میان مــردم در چارچوب 
سفرهای اســتانی را عاملی در راســتای ترمیم اعتماد عمومی مردم 
خواندند. ایشــان بار دیگر بر اهمیت جوانگرایی در انتصابات اشــاره 
کردند و گفتنــد که تاکنون از میان دولت مردان نشــنیده اند که اختیار 
کافی را برای رســیدگی به امور ندارند، در این میان شاید بد نباشد که 
 به بخش هایی از آن که توصیه هایی به دولت داشتند، به صورت کوتاه 

نگاهی انداخت.
۱-  شکر نعمت توفیق خدمت به مردم 

این بخشی از صحبت های مقام معظم رهبری بود که درباره آن گفتند. 
شــکر این نعمت در درجه اول با تقویت ارتباط با خدا و دعا و توسل و 

تضرع و انس با قرآن است. 

2-داشتن نیت الهی و مخلصانه
به گفته ایشان، اطالع رســانی اقداماتی که انجام می شود منافاتی با 

اخالص ندارد؛ زیرا باعث افزایش امید مردم می شود.
۳-به میان مردم رفتن

ایشــان به دولت توصیه کردند که به میان مردم رفتن را ادامه دهید و 
اسیر برخی جو سازی ها نشوید و البته در مواجهه با مردم صبر و تحمل 

به خرج دهید.
۴- پرهیز از بیان وعده های غیر قابل تحقق 

لزوم عمل به وعده ها و پرهیز از بیان وعده های غیرقابل تحقق که زمینه 
ساز خدشه دار شدن اعتماد مردم می شود هم تاکید دیگر مقام معظم 

رهبری خطاب به مردم بود.
۵-غرق نشدن در کارهای روزمره 

کارهای روزمره شما را غرق نکند و برای اینکه دچار این آفت نشوید با 
یک طرح کالن و نقشه جامع و قابل توضیح برای مردم حرکت کنید. 

این را نیز رهبر معظم انقالب بیان کردند.

۶-رعایت اولویت ها
مقام معظم رهبری در این دیدار بیان کردند که باید ابتدا سرفصل های 
اساسی مشخص شوند و سپس ســرفصل ها و زیرمجموعه های آن 

اولویت بندی شود.
ناگفته نماند که مقام معظم رهبری در این دیدار از بســیاری اقدامات 
دولت نیز ابــراز رضایت کردنــد. اقداماتی نظیر: کنترل رشــد تورم و 
نقدینگی، مهار کرونا و واکسیناسیون سراســری، استقراض نکردن 
از بانک مرکزی برای جبران کســری بودجه، ایجاد درآمد های جدید 
و پرداخت بدهی های ســنگین به جامانده از قبل، پایداری در ذخایر 
کاال های اساسی، ســفر های اســتانی با راهبرد حل مســئله، فعال 
کردن ســامانه های الکترونیک به منظور اصالح بســتر های فسادزا، 
اجرای عدالت به ویژه در الیحه بودجه، تغییر ریل سیاســت خارجی از 
برجام زدگی به نگاه متــوازن، و همچنین ارتقای تجارت و همکاری ها 
با همســایگان از مهم ترین محور های گزارش رییــس جمهور در این 

دیدار بود.

گیشه
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ابراز امیدواری »مکرون« درباره نهایی شدن برجام
رییس جمهور فرانسه نسبت به انجام شدن توافق در مذاکرات وین ابراز امیدواری کرد.خبرگزاری رویترز 
نوشت: امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه درباره نهایی شدن توافق در مذاکرات وین ابراز امیدواری 
کرده و گفت: امیدوارم برجام)توافق هســته ای( در روزهای آتی نهایی شــود.ابراز امیدواری مکرون در 
این باره در پی این مطرح می شــود که در مدت اخیر، آمریکا و تهران در حال بررسی پاسخ یک دیگر به 
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا به عنوان پیش نویس توافق نهایی در مذاکرات وین بوده اند. ناصر کنعانی 
سخنگوی وزارت امور خارجه از دریافت پاسخ دولت آمریکا به  نظرات جمهوری اسالمی ایران برای حل و 

فصل موضوعات باقی مانده در مذاکرات رفع تحریم، از طریق هماهنگ کننده اروپایی خبر داد.
 

امیدواری کاخ سفید نسبت به انجام توافق در وین
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا نسبت به انجام شدن توافقی بر سر احیای 
برجام ابراز امیدواری کرد.جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا گفت 
که واشنگتن نسبت به دســت یافتن به توافقی در مذاکرات وین بر سر احیای برجام )توافق هسته ای( 
»امیدوار« است.به گفته کاخ سفید، دلیل این خوش بینی آمریکا، حذف کردن برخی پیش شرط ها برای 
بازگشت به توافق از سوی ایران اســت.کربی بیان کرد: ما هنوز امیدواریم که بتوانیم به بازاجرای برجام 

دست بیابیم. بر این باوریم که االن نسبت به هفته ها و ماه های اخیر ]به این هدف[ نزدیک تر هستیم.
 

گفت وگوی طوالنی »الپید« و »بایدن« درباره برجام
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در گفت وگویی با رییس جمهور آمریکا درخصوص مذاکرات وین بر 
سر احیای برجام گفت وگو کرد.یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیســتی ر گفت وگویی با جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا درخصوص تالش ها برای بازگشــت به توافق هســته ای برجام صحبت کرد.بنا بر 
این گزارش، طرفین گفت وگوی طوالنی درخصوص مذاکرات جاری برای بازگشــت به توافق هسته ای 
و »تالش های متعدد برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هســته ای« داشتند.این دو همچنین 
درخصوص رویدادهای اخیر و آنچه که حمالت تروریســتی ایران در خاورمیانه و ورای آن خوانده شــد 
به گفت وگو پرداختند.آمریکا و ایران در مدت اخیر در حال بررســی پاســخ های یکدیگر نسبت به متن 
پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای بوده اند که به گفته جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین، آخرین متن پیش نویس و آخرین پیشنهاد برای 

رسیدن به توافقی بر سر احیای توافق هسته ای است.
  

عضو کمیسیون امنیت ملی:

  ایران با شروط جزئی ، نامه اتحادیه اروپا را پذیرفت و آماده
 توافق شد

به گزارش ایلنا؛ نماینده مردم مراغه و عجب شیر گفت: رفتار طرف آمریکایی اخیرا یک مقدار متفاوت از قبل 
شده است در نتیجه با توجه به یادداشت اخیر آمریکا ممکن است که دسترسی به توافق زمان ببرد.علی علیزاده 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در رابطه با آخرین وضعیت و تحلیل از مذاکرات احیای 
برجام میان ایران و طرف های عضو برجام، اظهار کرد: بعد از اینکه پیشنهاد اروپا که به نظر می رسید آمریکا هم 
آن را پذیرفته بود را به ایران ارائه کردند، ایران هم با توجه به اینکه به دنبال توافق بود، با ۲-۳ شرط جزئی آن را 
پذیرفت و آماده توافق شد.وی ادامه داد: در نتیجه انتظار می رفت که آمریکا هم این ۲-۳ شرط را لحاظ کند و 
دسترسی به توافق بسیار نزدیک به نظر می رسید. حتی برخی معتقد بودند که آقای امیرعبداللهیان چمدان خود 
را بسته و آماده سفر به منظور امضا توافق است.نماینده مراغه اضافه کرد: حتی گروهی پیش بینی می کردند با 
توجه به احتمال هماهنگی اروپا و آمریکا و پذیرش ایران، این توافق طی یکی-دو روز انجام شود، اما اخیرا با 

یادداشتی که آمریکا ارسال کرده است تقریبا امیدها برای توافق دارد از بین می رود.

انصارا...یمن حجت را تمام کرد
رهبر جنبش انصارا...یمن تاکید کرد که رژه هــای نظامی، پیامی مبنی بر ادامه فعالیت جدی برای 
ساخت توانمندی نظامی اســت و ارتش یمن، صادقانه و با ایمان، در حال توسعه توانمندی های 
خود است.سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصارا... یمن به مناسبت رژه نظامی که 
در الحدیده  با شعار »وعد االخره« )وعده آخرت( برگزار شد، سخنرانی و از این نیروها قدردانی کرد.

شبکه خبری المسیره به نقل از الحوثی گزارش داد، رژه های نظامی، پیامی مبنی بر ادامه فعالیت 
جدی برای ساخت توانمندی نظامی است و ارتش یمن، صادقانه و با ایمان، در حال توسعه توانمندی 
های خود اســت.وی با بیان اینکه هدف از تمامی این رژه ها، اطمینان بخشی به مردم و پیامی به 
دشمنان متجاوز است، گفت:  رژه هایی که برگزار شــد، فقط متعلق به بخشی از تشکیالت ارتش 

است؛ چرا که ده ها هزار نفر از نیروهای آن، در جبهه ها مستقر هستند.
رهبر انصارا... ادامه داد: ارتشی که از خائنان پاک شد، هزاران افسر و نیروی صادق در آن باقی ماندند. 
ارتش ما به وظایف خود عمل می کند. ارتش ما در میادین مختلف نبرد و توســعه توانمندی های 

خود، به سطح مهمی رسیده و میزان زیادی از بازدارندگی را محقق کرده است.
 

دهن کجی چین به هشدار آمریکا
در رزمایش بزرگ روسیه تحت عنوان »وستوک ۲۰۲۲« دو هزار نیروی نظامی چینی حضور یافته و 
نظامیان هندی نیز با وجود مخالفت آمریکا در آن مشارکت دارند.به نوشته خبرگزاری »آناتولی«، 
این رزمایش بزرگ در بخش هایی از ســیبری، دریای ژاپن و دریای اوخوتسک برگزار می شود و 
جناح شمالی ارتش چین نیز بیش از ۲۰۰۰ نیرو از واحدهای زمینی و نیروی دریایی و هوایی خود 
را برای شرکت در این تمرینات نظامی اعزام کرده است.»ژانگ هانهوی« سفیر چین در روسیه در 
این زمینه گفت، همکاری نظامی بین پکن و مسکو، تقابل با هیچ کشور ثالثی را دنبال نمی کند؛ اما 
»قربانی مولفه های خارجی« نیز نخواهد شد.این دیپلمات چینی با اشاره به همکاری های نظامی 
و برگزاری رزمایش های مشترک دو کشور، »تعمیق تبادالت امنیتی و دفاعی، مبارزه با تروریسم 
منطقه ای و حراســت از حق حاکمیت و تمامیت ارضی« را از اهداف این همکاری ها برشــمرد.به 
گفته رسانه های روسی، ارتش کشورهای جمهوری آذربایجان، الجزایر، ارمنستان، بالروس، هند، 
قزاقستان، قرقیزستان، چین، الئوس، مغولستان، نیکاراگوئه، سوریه و تاجیکستان در این رزمایش 

بزرگ مشارکت دارند.
 

توضیحات »پوتین« درباره دالیل حمله به اوکراین
رییس جمهور روسیه گفت، هدف از عملیات نظامی کشورش در اوکراین پایان دادن به جنگی است که 
هشت سال قبل کی یف علیه مردم خودش به راه انداخت.والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه  در 
یک سخنرانی به توضیح درباره دالیل آغاز عملیات نظامی در اوکراین پرداخت.به نوشته پایگاه خبری 
»ای.پی.ای«، والدیمیر پوتین در یک گردهمایی به دانش آموزان روس در منطقه کالینینگراد روسیه 
بیان کرد: یک حصار ضد روسی در حال شکل گیری در خاک اوکراین است که روسیه را تهدید می کند. 
از بین بردن این حصار هدف عملیات ویژه در اوکراین اســت.به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، پوتین 
تاکید کرد:»مردم مناطق دونتسک، لوهانسک و کریمه نمی خواستند نتیجه کودتای ۲۰۱۴ در کی یف 
را بپذیرند. جنگی عمال علیه آنها شروع شده و برای مدت هشت سال ادامه پیدا کرد.«او گفت: »هدف 
ما، ماموریت سربازان ما و شبه نظامیان دونباس پایان دادن به این جنگ و دفاع از مردم و البته دفاع 
از خود روسیه است. زیرا یک حصار ضدروسی شروع به شکل گیری در خاک اوکراین امروزی کرده 
که کشور ما را تهدید می کند، بنابراین سربازان کشور ما که امروز دارند در آنجا می جنگند هم از مردم 
دونباس و هم خود روسیه دفاع می کنند«.رییس جمهور روسیه متذکر شد که مردم منطقه دونباس 
اوکراین خود را بخشی از فضای زبانی و فرهنگی مشترک با روسیه می دانند. پوتین تاکید کرد، حمایت 

جامعه از سربازان شرکت کننده در عملیات نظامی روسیه اهمیت حیاتی دارد.

خبر روز

انتقاد تهران از دیوار مرزی 
ایران و ترکیه

وزارت کشــور ایران با اشــاره به آثار منفی دیوار 
مرزی بین ایــران و ترکیــه روی رودخانه های 
مرزی دو کشور خواســتار همکاری آنکارا برای 
حل این مشکل شد.احمد وحیدی در نشست 
مشترک با طیب صبری اردیل، قائم مقام وزیر 
کشــور ترکیه، اظهار کرد: ایران و ترکیه به عنوان 
دو کشور همســایه، ظرفیت خوبی برای کمک 
به ثبات و امنیت منطقه دارند. دشمنان تالش 
دارند جهان اسالم درگیر مســائل داخلی خود 
شود و برای همین باید شــرایط را تغییر دهیم 
و مســیری جدید را برای همگرایی در مواجهه 
با قدرت های غربی هموار کنیم.وی همچنین 
به ضرورت حل مسائل بین ایران و ترکیه اشاره 
کرد و گفت: در گفت وگو با آقای سلیمان سویلو، 
وزیر کشــور ترکیه، موضوع طرح های آبی را در 
نوار مرزی دو کشور مطرح کردم. طرح های در 
دست اجرا از ســوی ترکیه مسائل و مشکالتی 
را برای نوار شــمال غربی ایران ایجاد می کند. 
وزیر کشــور ترکیه اعالم کرد کــه این موضوع را 
دنبال می کند.وزیر کشــور درباره احداث دیوار 
انسداد مرزی دو کشور اظهار کرد: دیوار مرزی بر 
جریان آب و رودخانه های فصلی اثر نامطلوب 
گذاشته و سرچشمه های آب را در سمت ایران 
خشک کرده اســت.وزیر کشــور همچنین به 
مسئله تقویت همکاری های استانی اشاره کرد 
و افزود: تقویت بازارچه های مرزی می تواند به 
گسترش تبادالت تجاری و مرزی میان دو کشور 
کمک کند که باید این بستر را هر چه سریع تر و 
گسترده تر فراهم کنیم.وحیدی با اشاره به لزوم 
تقویت هر چه بیشــتر کارگروه مشترک ایران و 
ترکیه ادامه داد: مسائل و چالش های دو کشور 
در همین الگوی کارگروه مشترک ایران و ترکیه 
حل می شود و نشست ها و مذاکرات دو طرف 
باید به صورت مســتمر ادامه داشته باشد.قائم 
مقام وزیر کشــور ترکیه هم در این دیدار با بیان 
اینکه دو کشور همسایه و دوست ایران و ترکیه 
همواره همکاری های مناسب و خوبی داشته اند، 
گفت: دو کشور ظرفیت همکاری بی نظیری در 
حوزه های مشــترکی چون مقابله با تروریسم، 
قاچاق انسان و جرائم سازمان یافته دارند که باید 

فضای همکاری در این عرصه ها تقویت شود.

بین الملل رویترز مدعی شد:

 ایران، غنی سازی اورانیوم با دومین آبشار IR-۶ را در نطنز آغاز کرده است
خبرگزاری رویترز به نقل از آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشت که ایران غنی سازی اورانیوم با دومین آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته IR-6 را در یک نیروگاه 
زیرزمینی آغاز کرده است.به گزارش ایســنا، به نقل از رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعالم کرده اســت که ایران غنی سازی اورانیوم با 
دومین آبشار از سه آبشار سانتریفیوژهای پیشــرفته IR-6 نصب شــده در نیروگاه های زیرزمینی نطنز را آغاز کرده است.آژانس اتمی همچنین چندی پیش 
در گزارشی اعالم کرده بود که ایران غنی سازی اورانیوم با اولین آبشار از سه آبشار ســانتریفیوژهای پیشرفته IR-6 نصب شده در نیروگاه  نطنز را آغاز کرده بود.

در گزارش محرمانه آژانس اتمی که به رصد رویترز رسیده، آمده است که این آبشار همانند آبشار اول با سقف ۱۷۴ ماشین به غنی سازی اورانیوم تا سطح پنج 
درصد می پردازد.ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشستی خبری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که با توجه به گزارش هایی که 
حاکی از آغاز غنی سازی در ایران با یکی از سه زنجیره سانتریفیوژهای پیشرفته IR-6  هستند، آیا آمریکا نگران توسعه برنامه هسته ای ایران در خالل مذاکرات 
احیای برجام است یا نه، گفته بود: ما یقینا قصد نداریم به طور علنی مذاکره کنیم اما تکرار می کنم که بازگشت دوجانبه به اجرای کامل ]توافق[ در راستای منافع 

ملی آمریکاست. بهترین گزینه در دسترس برای محدودسازی برنامه هسته ای ایران است و بستری برای پرداختن به رفتار ثبات زدای ایران فراهم می کند.

عکس: فارس

یک کارشناس مسائل غرب آســیا ابراز امیدواری کرد 
که با فروکش کردن درگیری ها، شرایط برای برگزاری 
انتخابات مجدد پارلمانی فراهم شود و عراق در روزهای 
آتی با ثبات شده و به سمت آرامش و ثبات پایدار برود.

اصغر زارعی در تحلیل از تحــوالت اخیر در عراق اظهار 
داشت: با گذشــت چندین ماه از انتخابات پارلمانی 
عراق ، عدم توافق بین گروه ها و جناح های سیاسی 
موجب شــد که روند انتخاب رییس جمهور، رییس 
مجلس و نخســت وزیر با چالش مواجه شــده و در 
نتیجه این تاخیر اختالفات و تنش ها تشدید شد.وی 
افزود: از سوی دیگر سماجت جریان صدر و استعفای 
نمایندگی و همچنیــن عدم هماهنگــی با چارچوب 
شیعی موجب شــد تا فضای جامعه عراق به تبع این 

اختالفات دچار چالش و تنش شود، اوج این اتفاقات 
نیز از زمان صــدور بیانیه مقتدی صــدر مبنی بر کناره 
گیری از فعالیت های سیاسی  آغاز شد که در پی این 
پیام طرفداران صدر آشــوب کرده و به دنبال مطالبات 
غیر قانونی بودند و حتی از اعالم نظر دیوان عالی عراق 
نیز تبعیت نکردند. این کارشــناس مسائل غرب آسیا 
همچنین بیان کرد: این اتفاقات طی چند روز گذشته به 
اوج خود رسید و خوشبختانه با بیانیه آیت ا... حائری و 
استعفا از مرجعیت شیعی و توصیه به فرزندان صدر ، 
تا حدودی تنش کاهش یافت ، از سوی دیگر نیروهای 
خودسر به منطقه ســبز بغداد وارد شدند و با افزایش 
درگیری ها شاهد بودیم که بیش از ۳۰ کشته و حدود 
۷۰۰ تا ۸۰۰ زخمی در پی داشت. زارعی ادامه داد: نهایتا 

مقتدی صدر  در یک مصاحبه و اولتیماتوم از طرفداران 
خود خواست تا از منطقه سبز خارج شوند که در پی این 
اتفاق تنش ها فروکش کرد و آرامش به بغداد و سایر 
شهرها بازگشت و فتنه ای که می رفت شرایط را بدتر 
کند، خاموش شد .وی خاطرنشــان کرد: با فروکش 
کردن درگیری ها، انتظار می رود شرایط برای برگزاری 
انتخابات مجدد پارلمانی بنا به درخواست گروه های 
سیاسی فراهم شود، چارچوب هماهنگی شیعی نیز 

گفت وگوها و مذاکراتی داشته اند. 

یک کارشناس مسائل غرب آسیا مطرح کرد:

ثبات و آرامش عراق در گرو اتحاد و وحدت جریانات سیاسی

عکس روز  

حضور فرزند رهبر 
انقالب در مراسم 
ترحیم آیت ا... 

سیدحسن مصطفوی
حضور سید محمدحسینی، معاون 
پارلمانی رییــس جمهور و حجت 
االسالم و المسلمین سیدمسعود 
خامنه ای و چهره های سیاسی در 
مراسم ترحیم آیت ا... سید حسن 

مصطفوی در تکیه نیاوران.
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 دومین ترمینال کانتینری کشور در گمرک اصفهان
 افتتاح شد

رییس اتاق بازرگانی اصفهــان در آیین افتتاح ترمینال کانتینری آداک مارین، با اشــاره به ارتقای 
19 رتبه ای شاخص محیط کسب و کار استان در بهار 1401  نسبت به سال 1397، این رتبه را حاصل 
اقدامات موثر و مثبت بخش خصوصی و دولتی اصفهان و رضایت فعاالن اقتصادی از این اقدامات 
دانست.مسعودگلشیرازی با ابراز خرسندی از افتتاح ترمینال کانتینری در اصفهان افزود: اقداماتی 

از این نوع اثرات مثبتی در چرخه اقتصاد استان و کشور خواهد داشت.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیز در این مراســم از افزایش 74 درصدی در آمد گمرکات استان 
اصفهان در مدت یک ساله دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه ســال قبل خبر داد و افزود: در 
دولت سیزدهم 29 هزار و 978 فقره اظهارنامه به وزن  2 میلیون 69 هزار تن و به ارزش یک میلیارد 
و 346 میلیون دالر صادرات داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 14 درصد 

و ازحیث ارزش 20 درصد رشد داشته است.
رسول کوهستانی پزوه در خصوص واردات به گمرکات استان اصفهان طی این مدت نیز گفت: 4هزار 
و 206 فقره اظهارنامه به وزن  106 هزار تن و به ارزش 902 میلیون دالر واردات داشته ایم که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 38 درصد و از نظر وزن 25 درصد و ازحیث ارزش 60 درصد 
رشد داشته است.وی در ادامه تصریح کرد: با بهره برداری از ترمینال کانتینری، تقاضای ارسال کانتینر 
خالی از تهران و بندرعباس به اصفهان برای حمل محموله های صادراتی برطرف شــده و عالوه بر 

تسریع صادرات کاال، هزینه های صادرکنندگان و واردکنندگان نیزکاهش خواهد یافت.
 

فرماندار شاهین شهر:

 توسعه کشت  گلخانه ای از اقدامات دولت در بخش 
کشاورزی است

فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: یکی از اقدامات دولت برای ترویج، ترغیب و رونق در کشاورزی 
توسعه کشت  گلخانه ای است.

سیدمحمدرضا کاظمی طبا اظهار کرد: یکی از اولویت های دولت سیزدهم حفظ و حراست از سالمت 
مردم در حوزه زیست محیطی است که در همین راستا دستگاه های رصد و پایش آالیندگی به منظور 
اندازه گیری و پایش ترکیبات آلی فرار و پاالیش میزان آالیندگی هوا در شرکت پاالیش نفت اصفهان 
به بهره برداری رسید.وی با بیان اینکه طرح پاالیش و سنجش آالیندگی هوا در پاالیشگاه 780 هزار 
یورو اعتبار در بر داشته، خاطر نشان کرد: چهار دستگاه در داخل محدوده پاالیشگاه و یک دستگاه 
در خارج از محوطه به منظور اعتبار ســنجی و تایید عدم آالیندگی غیر مجاز پاالیشگاه تعبیه شده 
که به صورت 24 ساعته و برخط کلیه اطالعات جامع را پاالیش و در سامانه حفاظت محیط زیست 
ثبت می کند.فرماندار شاهین شــهر و میمه در ادامه، تغییر الگوی کشت را از اولویت های توسعه و 
خودکفایی در کشاورزی برشمرد و اظهار کرد: یکی از اقدامات دولت برای ترویج، ترغیب و رونق در 

کشاورزی توسعه کشت  گلخانه ای است.
وی ،محدودیت منابع آبی را بزرگ ترین مشــکل کشــاورزان منطقه دانســت و خاطرنشان کرد: 
شرکت های تعاونی و کشاورزان باید در مســیر نهادینه کردن فرهنگ تغییر الگوی کشت و آبیاری 
نوین قطره ای در توسعه و تجهیز مزارع و گلخانه ها و نیز استفاده از کشت های جایگزین کم آب بر با 

بیشترین بهره وری گام بردارند.
کاظمی طبا با اشــاره به بهره برداری از گلخانه  خصوصی ساز با وســعت 25 هکتار که20 هکتار آن 
گلخانه است و در مجاورت پلیس راه مورچه خورت و ابتدای جاده منتهی به علویجه قرار دارد، افزود: 
این گلخانه مجموعا با 72 میلیارد اعتبار کــه 20 میلیارد آن آورده بخش خصوصی و 52 میلیارد آن 
تسهیالت دولتی است، توانسته با 6 هکتار سطح کشت فلفل دلمه ای 200 نفر اشتغال مستقیم در 

شهرستان ایجاد کند.

بازگشت ۲۲۰ واحد تولیدی راکد و غیر فعال اصفهان به چرخه تولیدکافه اقتصاد
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: 220 واحد تولیدی راکد و غیر فعال استان اصفهان در یک سال گذشته با پیگیری مصوبات ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید به چرخه تولید بازگشته است.احسان شهیر اظهار کرد: در یک سال گذشته 85 جلسه ستاد استانی تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و 
یک هزار و 396 مصوبه الزم االجرا در موضوعات بانکی و غیر بانکی تصویب شد.وی ادامه داد: بیش از هفت هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی رونق تولید و تبصره 
18 در قالب سرمایه ثابت و در گردش با هدف اتمام طرح های نیمه تمام تولیدی، اشتغال زایی و تامین مالی سرمایه در گردش به بنگاه های تولیدی پرداخت شد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت:حمایت از تولید، اشتغال زایی و توسعه سرمایه گذاری های بخش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی از اولویت های مدیریت استان است.وی گفت: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جهت رفع مشکالت این واحد ها به بانک ها و سایر نهاد های 
اجرایی از جمله تامین اجتماعی، امورمالیاتی، شرکت شهرک های صنعتی، شرکت های برق و گاز ابالغ شــده است.به گفته وی، کارگروه استانی تسهیل و رفع 
موانع تولید بر اساس ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس تشکیل شده ومصوبات آن بر اساس قانون و ابالغ هیئت وزیران 
همچنین تصریح دادستان کل کشور الزم االجراست و نهاد های اجرایی و بانک ها ملزم به اجرای مصوبات این ستاد هستند. شهیر خاطر نشان کرد: ظرفیت های 

استان در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای خدمت رسانی به واحد های تولیدی به کار گرفته خواهد شد.

معاون سازمان دامپزشکی کشور 
خبر داد:

صادرات مرغ با برند حالل
معــاون بهداشــتی و پیشــگیری ســازمان 
دامپزشــکی کشــور گفت: مرغ تنها صادراتی 
است که در قالب حالل و با نظارت حوزه وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی با کمک 
264 کشــتارگاه طیور انجام می شــود و این 
از افتخارات ماست.قاســم رضاییان زاده، در 
مراســم افتتاحیه همایش ملــی منطقه ای 
امنیت و فرهنگ ســازی غذای حــالل که با 
حضور معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان 
دامپزشــکی کشــور، رییس حوزه نمایندگی 
ولی فقیه سازمان دامپزشکی کشور، استاندار 
اصفهان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان، مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان و 
جمعی از مدیران استانی که در اردوگاه کشوری 
شهید بهشــتی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
به عنوان یک دامپزشــک و از زاویــه آناتومی 
الشه دامی خوب اســت که زود پخته شده و 
در مقابل بیماری ها مقاوم باشد. بار میکروبی 
مناســب داشته و فســادپذیری کمتر باشد و 
عمر ماندگاری آن بیشتر باشد که با خروج 55 
درصدی خون در ذبح حالل اتفاق می افتد. وی 
افزود: برای رســیدن به گوشت با کیفیت باید 
جمود نعشی یا اســیدیته گوشت به حد مجاز 
برســد که یکی از دالیل اصلی آن خروج خون 
کافی از بدن حیوان است. معاون بهداشتی و 
پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور توضیح 
داد: معموال باید 55 درصد خــون بدن دام از 
طریق ذبح خارج شود و 40 درصد آن در احشام 
می ماند. 5 درصد باقی مانده در الشــه باعث 
فساد نمی شود. محلی که در ذبح حالل انتخاب 
می شود، دو سیاهرگ و دو سرخرگ را شامل 
می شود که آن اتفاقی که برای خروج خون الزم 
اســت، رخ می دهد.وی ادامه داد: دلیل این 
اتفاق وجود عصبی به نــام واک در محل ذبح 
اســت که به خروج خون کمک می کند. پس 
با این فیزیک کشتار به آن میزان 55 درصدی 
خروج خون رســیده و احتمال خفگی دام به 
صفر می رسد. این همان چیزی است که در ذبح 
شرعی رخ می دهد و از نظر فنی برای رسیدن به 

الشه با کیفیت برتر کمک می کند.

رییس سازمان جهاد کشــاوزی استان اصفهان گفت: 
اســتان اصفهان با وجــود کم آبی در تولیــدات دامی 
شاخص بوده و در تولید شــیر رتبه اول کشور هستیم 
و علوفه را از اســتان های غربی وارد می کنیم.مهرداد 
مرادمند، در افتتاحیه همایش ملی منطقه ای امنیت و 
فرهنگ سازی غذای حالل که با حضور معاون بهداشتی 
و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، رییس حوزه 
نمایندگی ولی فقیه سازمان دامپزشکی کشور، استاندار 
اصفهان، رییس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان، مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان و جمعی 

از مدیران استانی که در اردوگاه کشوری شهید بهشتی 
اصفهان برگزار شــد، اظهار کــرد: 10.7میلیون اراضی 
کل و 675 هزار اراضی کشاورزی داریم که سهم کمتر 
از 5 درصد، منابع آبی را همه می دانند محدود اســت. 
تالش کردیم با همت کشــاورزان و مدیریت خوب آنها 
و پشتیبانی دولت و دانشگاه های اصفهان و با افزایش 
بهره وری، کمبود آب و زمین حل شود. وی ابراز امیدواری 
کرد که با تالش های دولت مردمی در این یک سال کار 
و با زحمات همه مسئولین اتفاقات خوبی در کشور رخ 
دهد. وی با بیان اینکــه امیدواریم میزبان خوبی برای 
نمایندگان کشوری باشیم، افزود: در چند وقت اخیر از 
سوی مسئوالن اســتانی و کشوری تالش های زیادی 
برای برگزاری این مراسم شده و تدارکاتی از قبل دیده 
شده که این جلســه و آموزش هرچه باشکوه تر برگزار 

شود.رییس سازمان جهاد کشــاوزی استان اصفهان 
درباره ویژگی های کشاورزی این اســتان، اظهار کرد: 
در این مدت به اســتفاده از محصوالت کم آب بر روی 
آوردیم و به سمت اصالح باغات درجه سه پیش رفتیم. 
مرادمند با اشــاره به اقدامات در حوزه زراعی، توضیح 
داد: استفاده از گیاهان دارویی با ارزش افزوده بیشتر 
و توســعه گلخانه یکی از راه های برون رفت از شرایط 
موجود است. همچنین 2450 هکتار کشت گلخانه در 
اصفهان انجام شده است. وی درباره محصوالت دامی 
نیز توضیح داد: استان اصفهان در دامی شاخص بوده 
و در تولید شیر رتبه اول کشور هستیم. با وجود کم آبی 
علوفه را از خوزستان وارد می کنیم. بسیاری از علوفه از 
خوزستان، کردستان و کرمانشــاه تامین می شود و با 

مدیریت خوب دامداری و تولید شیر صورت می گیرد.

رییس سازمان جهاد کشاوزی استان مطرح کرد:

حرکت کشاورزی اصفهان به سمت محصوالت کم آب بر و اصالح باغات

بازدید قالیباف از 
پاالیشگاه مجتمع 
گازی پارس جنوبی

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس 
شــورای اســالمی در اولین برنامه 
نظارتــی خــود از پاالیشــگاه دوم 
شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
عسلویه و طرح های در دست این 
پاالیشــگاه و همچنین اتاق کنترل 

این مجتمع بازدید کرد.

عکس روز
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مدیرکل راه و شهرسازی استان:

۲۸۲ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در اصفهان واجد 
شرایط شناخته شدند

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: از 422 هزار و 364 متقاضی که در طرح نهضت 
ملی مســکن در اســتان اصفهان ثبت نام کردند، 282 هزار و 13 نفر واجد شرایط اولیه تشخیص 

داده شدند.
علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: بر اساس ســهمیه ای که وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی 
مســکن برای اصفهان در نظر گرفته، قرار است درچهار ســال 203 هزار واحد مسکونی در استان 
ساخته شود.وی ادامه داد: تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت 91 هزار و 2 واحد مسکونی در قالب 
طرح نهضت ملی مسکن در استان تامین شده است.مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار 
داشت: تاکنون برای 160 هزار و 62 واحد مسکونی پروانه ســاخت گرفته شده و مراحل ساخت و 
ساز در این واحد ها شروع شده است و 10 هزار و 801 واحد این طرح در مرحله پی ریزی، پنج هزار 
و 709 واحد اسکلت و سقف و 2 هزار و 864 واحد نیز در مرحله سفت کاری قرار دارد.قاری قرآن 
بیان کرد: سهمیه استان اصفهان در چهار سال حدود 203 هزار واحد و سالی 50 هزار واحد است که 
به طور معمول مهم ترین بحث در سال اول این سیاستگذاری، تامین زمین است.وی با اشاره به 
ثبت نام بیش از 422 هزار متقاضی در استان اصفهان افزود: این استان از نظر میزان ثبت نام در 
طرح نهضت ملی مسکن پس از تهران به عنوان دومین استان کشور است.مدیر کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان افزود: متقاضیان باید شــرایط الزم از جمله احراز سکونت، سبز بودن فرم »جیم« 
دریافت نکردن وام های دولتی و نداشتن مالکیت را داشته باشند.نهضت ملی مسکن، طرح دولت 
ســیزدهم برای خانه دار کردن مردم اســت که مهم ترین هدف این طرح برنامه ریزی برای تولید 
یک میلیون مسکن در سال است و در افق چهار ســاله، دولت مصمم به ایجاد چهار میلیون واحد 
مسکونی در کشور است.اصفهان حدود پنج میلیون و 300 هزار نفر جمعیت در 28 شهرستان دارد 

و سومین استان پرجمعیت کشور به شمار می آید.
 

44 شهر استان اصفهان دارای طرح تفصیلی مصوب است 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از مجموع 98 شهر دارای طرح جامع مصوب و ابالغی 
در این استان، هم اکنون 44 شهر دارای طرح تفصیلی مصوب است که طرح تفصیلی 30 شهر ابالغ 

شده و طرح تفصیلی 14 شهر دیگر در مراحل نهایی قرار دارد.
علیرضا قاری قرآن با اشاره به وضعیت طرح های توسعه شهری و فراشهری استان اصفهان اظهار 
داشت: این استان با دارا بودن 114 شهر از بزرگ ترین نظام سکونت گاهی و شبکه شهری در بین 
استان های کشور برخوردار است، همچنین این استان دارای تنوع کاملی از سلسله مراتب طرح های 
توسعه فرا شهری و شهری اســت.  وی ادامه داد: طرح های توسعه فراشهری طرح هایی هستند 
که سیاســت های توزیع جمعیت، فعالیت و همچنین پهنه های عملکردی و کاربری اراضی را در 
سطوح ناحیه، منطقه و مجموعه های شهری تعیین و ضوابط مربوط به نحوه استفاده از آن پهنه های 

سرزمینی را مشخص می کنند.  
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان از مهم ترین طرح های فراشهری استان به طرح جامع 
منطقه ای اصفهان در دهه 60، طرح های جامع نواحی مرکزی، غرب، شمال شرق و جنوب استان 
اصفهان در دهه 70 و 80، طرح مجموعه شهری و سند آمایش سرزمین استان در دهه 90 اشاره کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به رویکردهای اقتصادی و اجتماعی در تهیه طرح های توســعه شهری، از 
اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه نیز می توان به عنوان سند فرادست در تهیه طرح های توسعه 
شهری نام برد.قاری قرآن بیان داشــت: طرح های جامع اولین سطح از طرح های توسعه شهری 
هستند که با یک افق بلند مدت 10 تا 15 ساله نحوه استفاده از زمین برای کاربری های مختلف در 
محدوده و حریم شهر را تعیین کرده و اولویت مناطق را از نظر بهسازی و نوسازی مشخص می کنند.

با مسئولان

مهم ترین مشکل زنبورداران اکنون موضوع بیمه است، 
بسیاری از این قشر حتی بیمه تامین اجتماعی ندارند و 
در زمان هایی که آسیبی از لحاظ آفات و یا خشکسالی 
و بارندگی به آنها وارد می شود، دچار خسارت های 

زیادی می شوند

 مسئول بخش زنبور عسل جهاد کشاورزی اصفهان می گوید دو هزار کلنی به خاطر بارش های اخیر دچار آسیب شده است؛

کام تلخ عسل اصفهان

سال 98 بود که کارشناس مسئول زنبور عسل استان 
اصفهان خبرداد در پی بارش های خوب ســال زراعی 
یک سال گذشته، شاهد رشــد بی ســابقه گیاه بوقناق در کل استان 
اصفهان و به ویــژه در مناطق غربــی و در شهرســتان های فریدن و 
فریدونشــهر بودیم و گفت: عســل طبیعی و با کیفیتــی از گیاه گون 
و بوقناق اســتحصال شــد که بخشــی از آن به اســتان های تهران و 

آذربایجان شرقی و ده درصد هم به کشورهای دیگر صادر شد.
به گفته این مسئول، در سال 98 اصفهان با تولید هفت هزار و 350 تن 
عسل نسبت به چند سال گذشته عالوه بر تامین نیاز استان به پایتخت 

و خارج از کشور صادرات داشت. 
بر مبنای گزارش های اخذ شده از ســازمان جهاد کشاورزی اصفهان، 
میزان عســل تولیدی در پایان ســال 98 هفت هزار و 300 تن بود در 
حالی که سال 92 حدود سه هزار و 300  تن از این محصول در استان 
تولید شد. در سطح استان، نجف آباد بیشترین تولید عسل را به خود 
اختصاص داد.  پس از این شهرستان، اصفهان، شهرضا، خمینی شهر 

و خوانسار در رده های بعدی قرار گرفتند.
در سال 99 و بر پایه گزارش های ســازمان جهاد کشاورزی اصفهان، 
استان اصفهان در رده سوم تولید عسل در کشور جای گرفت و جهش 

تولید این ماده با ارزش و شگفت انگیز نسبت به سال ابتدایی فعالیت 
دولت روحانی حدود 116 درصد افزایش پیدا کرد.

و البته کــه این آمار و ارقام طالیــی در حوزه تولید عســل در اصفهان 
چندان هم عجیب به نظر نمی رسد. استان اصفهان با دارا بودن 563 
هزار هکتار اراضی کشــاورزی معادل پنج درصد از مساحت استان و 
3.5 درصد از اراضی کشــاورزی کشــور را  به خود اختصاص داده و با 
دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی، استعداد تولید انواع محصوالت 
کشاورزی را دارد که از حیث تولید عسل هم جزو مناطق اصلی کشور 

به شمار می رود. 
با تمام این اوصاف مسئول بخش زنبورعسل جهاد کشاورزی اصفهان 
امسال خبرهای چندان خوشی در این زمینه نداشت. »حامد صدارت« 
در گفت و گو با خبرگزاری بازار گفت: تا پیش از این زنبورداران اصفهان 
با خسارت های ناشی از ریزگردها و خشکسالی روبه رو بودند و اکنون 

دو هزار کلنی به خاطر بارش های اخیر دچار آسیب شده است.
صدارت با اظهار تاســف از اینکه خسارات ناشــی از بارش های اخیر 
اصفهان کام زنبورداران اصفهانی را تلخ کرده است، اضافه کرد: سازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان همواره سعی داشــته تا حمایت های الزم را 
از زنبورداران داشته باشد، اما حوادث طبیعی آسیب های زیادی را به 

زنبورداران زده است.
به گفته صدارت؛ در حال حاضر در اســتان اصفهان یک میلیون کلنی 
زنبور عسل هست که با تولید هفت هزار و 500 تن عسل رتبه سوم را به 

خود اختصاص داده است.
مسئول بخش زنبور عسل سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
ادامه داد: این استان همچنین در زمینه تولید فرآورده های عسل رتبه 

برتر را در کشور داراست.
صدارت ادامه داد: این در حالی است که مهم ترین مشکل زنبورداران 
اکنون موضوع بیمه اســت، بســیاری از این قشــر حتی بیمه تامین 
اجتماعــی ندارنــد و در زمان هایــی که آســیبی از لحاظ آفــات و یا 
خشکسالی و بارندگی به آنها وارد می شود، دچار خسارت های زیادی 

می شوند.
صدارت بیان کرد: در پی بارش های اخیر و جاری شــدن ســیالب در 
اســتان، نیز دو هزار کلنی زنبور عسل، دچار آســیب شد، بدون اینکه 

زنبورداران بیمه داشته باشند.
مسئول بخش زنبور عسل سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
تصریح کرد: ما به زنبورداران توصیه کرده ایم که بیمه را جدی بگیرند تا 

در این مواقع بتوانند خسارات شان را جبران کنند.
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آگهی

تحدید حدود عمومی
 ثبت اسناد و امالک نائین

6/76 آگهی تحدید حدود ماده 14 قانون ثبت یک قســمت از ابنیه و اراضی 
بخشهای  یک و دو و سه و چهار حوزه ثبت نائین  به شرح آتی می باشد :

بخش یک حوزه ثبتی نائین
1115 اصلی- حسینعلی قربانی نائینی فرزند عباسقلی وغیره- ششدانگ یک 

باب خانه واقع در کوی کلوان
بخش دو حوزه ثبتی نائین

999 اصلی- صولت ایمانی نائینی فرزند علی اکبر - ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی واقع در کشتخوان جزیسر

1159 اصلی- صولت ایمانی نائینی فرزند علی اکبرو غیره - ششدانگ یک 
قطعه زمین واقع در جزیسر

شنبه 1401/07/09
1598 اصلی- علیرضا زارع امروده فرزند صمد - ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی واقع در کشتزار ورزجان
2441 اصلی- خدیجه فقیهی محمدی فرزند ابوتراب وغیره- ششدانگ یک 

باب باغ واقع در محمدیه
2472 اصلی- حمید مختاران محمدی فرزند عبداله- ششــدانگ باغ واقع 

در محمدیه
یکشنبه  1401/07/10

2524 اصلی- دولت جمهوری اســامی ایران بنمایندگــی وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری وصنایع دستی- ششدانگ عرصه و اعیان قلعه تاریخی 

محمدیه واقع در محمدیه
2908 اصلی- فاطمه بیگم موسی کاظمی فرزندسید محمدعلی - ششدانگ 

یک دربخانه واقع در محمدیه
3647 اصلی- مجتبی شیخی محمدی فرزند علیرضا – ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی واقع در کشتزار محمدیه
دوشنبه 1401/07/11

3918 اصلی- جال حسن زاده محمدی فرزند حسین- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش به موضع کولگوئیه

1 فرعی ار 3951 اصلی- عصمت صفری محمدی فرزند حســن وغیره-
ششدانگ زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش

4531 اصلی- مرتضی بنده علی نائینی فرزند حسین و غیره-ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش موسوم به بغله

4626 اصلی- موقوفه حسینیه پای درخت محمدیه بنمایندگی اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان نایین- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در 

کشتزار حنفش بموضع اشجاره
سه شنبه 1401/07/12

5284 اصلی- اقای جعفر عربی مزرعه شاهی فرزند حیدر و غیره- ششدانگ 
خانه واقع در مزرعه امام

2 فرعی از 6140 اصلی- خانم همدم پوربافرانی فرزند حسن- ششدانگ یک 
قطعه زمین واقع در بافران

6275 اصلی- محمد پوربافرانی فرزند حسین- ششدانگ یک قطعه زمین 
نیمه محصور واقع در بافران

7207 اصلی- علیرضا عرب بافرانی فرزند حسین- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی واقع در کشتخوان بافران

پنجشنبه 1401/07/14
20816 اصلی و فرعی های ان به شرح اتی:

689 فرعی- مهرعلی پوربافرانی فرزند حسینعلی- ششدانگ یک باب خانه 
واقع در بافران

1017 فرعی- شهرام رحمتی بافرانی فرزند نعمت اله- ششدانگ یک درب 
خانه واقع در بافران

1392 فرعی- فاطمه عرب بافرانی فرزند عباسعلی- ششدانگ یک قطعه 
زمین نیمه محصور واقع در روستای سرشک

شنبه 1401/07/16
1398 فرعی- صادق دهقان عفیفی فرزند قاسم- ششدانگ یک باب خانه 

واقع در روستای عفیف اباد
1408 فرعی- محسن محمدی مزرعه شاهی فرزند محمد علی- ششدانگ 

یک قطعه زمین واقع در روستای مزرعه امام
1410فرعی- اقای قدمعلی زمان پور فرزند قدرت اله- ششدانگ یک درب 

خانه واقع در بافران
یکشنبه 1401/07/17

1413 فرعی- اقای علی اسماعیلی فرزند حبیب و غیره- ششدانگ یک درب 
خانه واقع در بنوید سفلی

1414 فرعی- افشــین عجمی فرزند غامرضا- ششدانگ یک باب خانه 
واقع در بافران

1415 فرعی- خانم صدیقه کارگر بافرانی فرزند جواد- ششدانگ یک قطعه 
زمین نیمه محصور واقع در بافران

1416 فرعی- اقای مهران رحمتی بافرانی فرزند نعمت اله- ششدانگ یک 
قطعه زمین واقع در بافران

دوشنبه  1401/07/18
1417 فرعی- خانم مهری پوربافرانی فرزند محمد- ششدانگ یک باب خانه 

واقع در بافران
1418 فرعی- اقای مهران رحمتی بافرانی فرزند نعمت اله- ششدانگ یک 

قطعه زمین نیمه محصور واقع در بافران
1419 فرعی- خانم زینب گرجی زاده بافرانی فرزند کمال- ششدانگ یک 

قطعه زمین نیمه محصورواقع در بافران
1422 فرعی- فاطمه عرب بافرانی فرزند حسن- ششدانگ یک باب خانه 

واقع در بافران
سه شنبه  1401/07/19

1423 فرعی- عبدالغفار غفارزاده فرزند حسین- ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور واقع در بافران

1425 فرعی- اقای عباس رحیمی زاده فرزند رحیم- ششــدانگ یک درب 
خانه واقع در روستای باباد

1426 فرعی- اقای یداله رحیمی زاده فرزند رحیم- ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور واقع در روستای باباد

چهارشنبه  1401/07/20
1429 فرعی-عصمت پوربافرانی فرزند مسیب- ششدانگ یک قطعه زمین 

نیمه محصور واقع در بافران
1431 فرعی- حسن عرب بافرانی فرزند محمد- ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع در بافران
1432 فرعی- حسن عرب بافرانی فرزند محمد و غیره- ششدانگ یک باب 

خانه واقع در بافران
پنجشنبه 1401/07/21

بخش سه حوزه ثبتی نایین
19 فرعی از 3988 اصلی- موقوفه امام زاده ســلطان نصیر بنمایندگی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین- ششدانگ یک قطعه زمین مشجر واقع 

در سلطان نصیر

64 فرعی از 3988 اصلی- مسجد روســتای سلطان نصیر بنمایندگی اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین- ششــدانگ یک باب مسجد واقع در 

سلطان نصیر
88 فرعی از4023 اصلی- مسجدحضرت فاطمه الزهرا روستای حسن اباد 
ســنگیج بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین- ششدانگ 

یکباب مسجد واقع در روستای حسن اباد سنگیج
شنبه  1401/07/23

111فرعی از 4025 اصلی- اقای حسن بانیان فرزند رمضان- ششدانگ یک 
قطعه زمین محصورواقع در روستای هرمز اباد

236 فرعــی از 4080 اصلی- خانم زهرا نظری محمدی  فرزند حســین–
ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در روستای واشه

99 فرعی از 4106 اصلی- حمید رضا نادعلــی نائینی فرزند  محمدعلی – 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در ورپای علیا

476 فرعی از 4106 اصلی- حمید رضــا نادعلی نائینی فرزند  محمدعلی - 
ششدانگ پنج قطعه اماک مزروعی واقع در ورپای علیا

یکشنبه  1401/07/24
23 فرعی از 4125 اصلی- حسینیه روستای مزرعه نو حاج قنبری بنمایندگی 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نایین-ششدانگ حسینیه و سالن متصل 

بهم واقع در مزرعه نو حاج قنبری
34 فرعی از 4125 اصلی – مسجد الزهرا روســتای مزرعه نو حاج قنبری  
بنمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان نایین- ششدانگ یک باب 

مسجد واقع در مزرعه نو حاج قنبری
345 فرعی از 4129 اصلی- مهدی دهقان نصیری فرزند رضا- ششدانگ یک 

باب خانه واقع در روستای اسد اباد 
دوشنبه  1401/07/25

201 فرعی 4131 اصلی- اقای شکراله بانیان فرزند قنبر- ششدانگ یک 
درب خانه واقع در روستای بان

386 فرعی از 4131 اصلی- اقای علی اصغر بانیان فرزند قنبر- ششدانگ 
یک درب خانه واقع در روستای بان

389 فرعی از 4131 اصلی- اقای علی اصغر بانیان فرزند قنبر- ششدانگ 
یک درب مغازه واقع در روستای بان

390 فرعی از 4131 اصلی- اقای حسین بانیان فرزند علی اصغر- ششدانگ 
یک درب خانه واقع در روستای بان

سه شنبه   1401/07/26
683 فرعی از 4159 اصلی- خانم فاطمه اکبــری فیض ابادی فرزند رضا- 

ششدانگ یک درب خانه واقع در روستای فیض اباد حاج کاظم
43 فرعی از 4545 اصلی- اقای رسول طالبی فرزند غضنفر- ششدانگ یک 

درب خانه واقع در روستای سپرو
176 فرعی از4545 اصلی- اقای حســن قاسمی معصوم ابادی فرزند باقر- 

ششدانگ یک درب خانه واقع در روستای معصوم اباد
چهار شنبه  1401/07/27

479 فرعــی از 4545 اصلی- خانــم اقدس ابدی نائینــی فرزند محمود- 
ششدانگ قسمتی از عرصه و اعیان مرغداری واقع درروستای مزرعه نو

480 فرعــی از 4545 اصلی- خانــم اقدس ابدی نائینــی فرزند محمود- 
ششدانگ قسمتی از عرصه واعیان مرغداری  واقع در روستای مزرعه نو

512 فرعی از 4545 اصلی- اقای حسن قاسمی معصوم ابادی فرزند باقر- 
ششدانگ یک درب خانه واقع در روستای معصوم اباد

513 فرعی از 4545 اصلی- امید اروری فرزند علی-ششدانگ یک درب خانه 
واقع در روستای چم

پنجشنبه  1401/07/28
بخش چهار حوزه ثبتی نایین

699 اصلی- اقای محمود صفاری انارکی فرزند عباس- ششدانگ یک درب 
خانه واقع در انارک

103 فرعی از 1563 اصلی- خانم حاجیه اشرف فرزند حمزه- ششدانگ یک 
درب خانه واقع در روستای چوپانان

995 فرعی از 1563 اصلی- اقای جواد سعادت فرزند عباسعلی- ششدانگ 
یک درب خانه واقع در روستای چوپانان

998 فرعی از 1563 اصلی- حجت ثابتی فرزند علی اصغر- ششدانگ یک 
درب خانه واقع در روستای چوپانان

شنبه  1401/07/30
تحدید حدود اماک فوق به ترتیب از ساعت 8 صبح در تاریخهای قید شده 
در اگهی در محل انجام خواهد شــد لذا از صاحبان امــاک ومجاورین انها 
بدینوسیله دعوت می شود که در ســاعت مقرردر محل حضور بهم رسانند 
وچنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینــده قانونی انها در موقع تحدید 
حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مذبور ملک انها با حدود اظهار شده از 
طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شد واعتراض مجاورین و صاحبان اماک 
وکسانی که در موقع مقرر حاضر نباشــد مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس وتحدید حدود 30 روز پذیرفته خواهد شد.  
تاریخ انتشار : 1401/06/12

م الف: 1372531 اباذر مهیمن رییس ثبت اسناد و اماک  نایین 

تحدید حدود عمومی سال 1401  
مربوط به منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان

6/77 پیرو آگهی نوبتی واباغ مفاد آراء وبه موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد 
واماک تحدید حدود رقبات زیر واقع دربخش 14 ثبت اصفهان بشرح زیر 

آگهی می شود:
اول : ابنیه و اماک واقع در بخش 14 ثبت اصفهان

 1-ابنیه و اماک واقع در دهچی به شماره10 - اصلی و فرعی زیر:
341فرعی –آقای حسینعلی شــعبانی فرد فرزند رضا  نسبت به شش دانگ 
قسمتی از یکباب خانه که بشماره 1/41 فرعی  از اصلی مذکور سابقه داشته و 
در اجرای استاندارد سازی بشماره341 فرعی تبدیل گردیده است به مساحت 
60/92 متر مربع که مورد تقاضا با پاک های 41/2فرعی و 41 فرعی از اصلی 

مزبور تواما تشکیل یکباب خانه را می دهد و بایستی تجمیع گردد 
 برای روز دوشنبه : مورخ1401/07/04

2- ابنیه واماک  واقع دربرزان  به شماره 16-اصلی وفرعی زیر:
5233 فرعی-آقای فرهاد هلیلی فرزند مرادنســبت به شش دانگ قسمتی 
از جوی صحرایی به مساحت 5/40 متر مربع که با پاک های 16/1952 و 

16/396 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان بایستی تجمیع گردد 
  برای روز چهارشنبه : 1401/07/06

3- ابنیه و اماک واقع در دستجرد و مورچا به شماره 26-اصلی و فرعی زیر:
9745فرعی-آقای احمد رضا عابدی فرزند محمد علی و روژان علی عابدی 
فرزند محمد علی  بالسویه هر کدام نسبت به ســه دانگ مشاع از ش دانگ 
قسمتی از یکباب خانه به مساحت 6/60 متر مربع که با پاک26/9217 تواما 

تشکیل یکباب خانه را می دهند
 برای روز شنبه : مورخ1401/07/09 

5-ابنیه و اماک واقع در فرطمان  به شماره 27-اصلی و فرعی زیر:
380فرعی-آقای حسن نصر اصفهانی فرزند محمد نسبت به شش دانگ یک 

قطعه زمین به مساحت هفت قفیز و نیم 

برای روزیکشنبه : مورخ1401/07/10
472فرعی-آقای علی جعفری دســتجرده فرزند محمد و حسین جعفری 
دستجرده فرزند محمد و محمد علی شهبازی دستجرده فرزند رضا بالسویه 
هرکدام نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه ملک به مساحت 
هفده قفیز بانضمام اشجار مفروزیه و حق الشرب سه جریب و پنج قفیز دو قطعه 

اب از قنات مزبوره تابعه دارد
 برای روزدوشنبه: مورخ1401/07/11 

473فرعی- آقای علی جعفری دســتجرده فرزند محمد و حسین جعفری 
دستجرده فرزند محمد و محمد علی شهبازی دستجرده فرزند رضا بالسویه 
هرکدام نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه ملک به مساحت 

نه قفیز
  برای روز سه شنبه:مورخ1401/07/12

6-ابنیه و اماک واقع در لقاطات بشماره30- اصلی و فرعی زیر :
82/1 فرعی –خانم ها پوراندخت تحویلی  و فاطمه تحویلی  و عظیمه تحویلی 
فرزندان غامعباس بالسویه هر کدام نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ 

یکدرب باغ به مساحت یجده قفیز و سه نی 
 برای روز شنبه :مورخ1401/07/16

7-ابنیه و اماک واقع در ولدان بشماره36-اصلی و فرعی زیر:
2482 فرعی-خانم اعظم شریفی ولدانی فرزند عباس نسبت به شش دانگ 
یکباب خانه مفروز و مجزی شــده از 553 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 

47/98 متر مربع
برای روزیکشنبه : مورخ1401/07/17 

2541 فرعی-آقای حشمت اله اکبری فرزند کاظم و خانم فاطمه کاکاوندی 
فرزند علی اکبر بالسویه هر کدام نسبت به ســه دانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب خانه به مســاحت 100/89 متر مربع مفروز و مجزی شده از 1045 

فرعی از اصلی مذکور
 برای روز دوشنبه : مورخ1401/07/18

لذا در روزهای ذکر شــده به ترتیب از ســاعت 8/30 صبح به بعد درمحل 
شروع وبعمل خواهد آمد وبه موجب ماده 14 قانون ثبت از صاحبان اماک 
ومجاورین آنها به وسیله این آگهی دعوت میشود که درساعت مقرر درمحل 
حضور بهم رسانند .چنانچه هریک از صاحبان اماک یا نماینده قانونی آنها 
درموقع تحدید حدود حاضرنباشند طبق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود 
اظهار شــده ازطرف مجاورین تحدید حدود خواهدشد واعتراض مجاورین 
وصاحبان اماک که درموقع مقرر حاضرنباشند مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت مجلس فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد ومطابق 
ماده86 آیین نامه قانون ثبت معترض باید اعتراض کتبی خود را مستقیما” به 
اداره ثبت تسلیم  وظرف مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی 
دادخواست رابه مراجع ذیصاح قضایی تقدیم ورسید عرضحال اخذو به اداره 
ثبت ارایه نمایددر غیر اینصورت متقاضی یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت 
 تسلیم واداره ثبت  بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات

 ادامه می دهد.
 تاریخ انتشار:     1401/06/12

م الف: 1374869  ابوالفضل شهریاری رئیس  اداره ثبت اسنادواماک 
منطقه غرب اصفهان

تحدیدحدودعمومی 
ثبت اسنادوامالک شهرستان سمیرم

6/78 پیروآگهی نوبتــی وابــاغ مفادآراءبه موجب مــاده 14 قانون ثبت 
اسنادواماک،تحدیدحدودعمومی قســمتی ازاماک ورقبات شهرستا ن 

سمیرم ذیًاآگهی می گردد :
الف : بخش یک 

اول : ابنیه و اماک شهر سمیرم پاک یک اصلی و فروعات ذیل:
9921-آقای سید سجاد قائم مقامی فرزند ســید محمد حسین ششدانگ 

یکباب خانه واقع در سمیرم باغ مو خیابان مهدیه
9922-آقای حسین اسدی فرزند جانعلی و غیره ششدانگ یکباب خانه واقع 

در سمیرم محله دلگر خیابان کشتارگاه کوچه گل محمدی
9925-خانم پروین سیاه منصوری فرزند جعفر ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 

واقع در سمیرم خیابان قدس 
9926-آقای سیروس گلســتان فرزند نوراله ششدانگ یکباب خانه واقع در 

سمیرم خیابان قدس کوچه شهید نادری 
9928-خانم سکینه آقا ئیان سمیرمی فرزند قاسم ششدانگ یکباب خانه واقع 

در سمیرم محله کوشک خیابان مهدیه
شنبه 1401/07/02

دوم : ابنیه و اماک مزرعه آخرومک پاک 38 اصلی و فروعات ذیل:
552-آقای جواد منصوریان سمیرمی فرزند منصور ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع در سمیرم بلوار دنا کوچه ارشاد
553-آقای حمیدرضا آصفی سمیرمی فرزند راه خدا و غیره ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی واقع در سمیرم مزرعه آخرومک
554-آقای حمیدرضا آصفی سمیرمی فرزند راه خدا و غیره ششدانگ یک 

قطعه باغ واقع در سمیرم مزرعه آخرومک
555--آقای حمیدرضا آصفی سمیرمی فرزند راه خدا و غیره ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی واقع در سمیرم مزرعه آخرومک
556- آقای حمیدرضا آصفی سمیرمی فرزند راه خدا و غیره ششدانگ یک 

قطعه باغ واقع در سمیرم مزرعه آخرومک
557-آقای سید ابوالحسن فائم مقامی فرزند سید محمد ششدانگ یک قطعه 

باغ واقع در سمیرم مزرعه آخرومک
دوشنبه 1401/07/04

سوم : ابنیه و اماک مزرعه آخروم پاک 57 اصلی و فروعات ذیل:
94-آقای حسین منصور زاده فرزند هوشنگ ششدانگ یک قطعه باغ واقع 

در سمیرم مزرعه آخروم
چهار شنبه1401/07/06

چهارم : ابنیه و اماک مزرعه سبزوار معروف به قر قاچ سفید پاک 79اصلی 
و فروعات ذیل:

238-خانم فاطمه نادریان فرزند ارسان ششدانگ یکباب خانه 
پنج شنبه 1401/07/07

پنجم : ابنیه و اماک مزرعه رزجان پاک 104 اصلی و فروعات ذیل:
728-خانم فاطمه پیرمرادیان فرزند محمد رضا ششدانگ یکباب خانه واقع 

در سمیرم مزرعه رزجان خیابان رائی زاده
شنبه 1401/07/09

ششم: ابنیه و اماک مزرعه رشان  پاک 105 اصلی و فروعات ذیل:
213-آقای حسن میرزائی فرزند فتح اله ششــدانگ یک قطعه باغ واقع در 

سمیرم مزرعه رشان 
214-خانم فیروزه قربانی فرزند محمد رضا ششدانگ یک قطعه باغ واقع در 

سمیرم مزرعه رشان 
یک شنبه10 /1401/07

هفتم: ابنیه و اماک مزرعه ترس آباد حنا  پاک 128 اصلی و فروعات ذیل:

1457-آقای احمد درخشان فرزند سیف اله ششدانگ یکباب خانه واقع در 
سمیرم مزرعه ترس آباد حنا 

1458-آقای خاقان احسان پور فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه واقع در 
سمیرم مزرعه ترس آباد حنا 

1459- آقای محمود درخشان فرزند سیف اله ششدانگ یکباب خانه واقع در 
سمیرم مزرعه ترس آباد حنا

1460- آقای ابوالقاسم شــهبازی  فرزند حبیب اله ششدانگ یکباب خانه 
تحتانی و فوقانی واقع در سمیرم مزرعه ترس آباد حنا

دوشنبه 1401/07/11
هشتم: ابنیه و اماک مزرعه مهر گرد پاک 183اصلی و فروعات ذیل:

256-آقــای قربانعلی قرمزی فرزند کاکاجان ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی 

سه شنبه1401/07/12
نهم: ابنیه و اماک مزرعه جوی سکز وردشت پاک 201 اصلی و فروعات 

ذیل:
23-آقای نادر عباسی فرزند ناصر ششدانگ یک قطعه باغ 

پنج شنبه 1401/07/14
دهم: ابنیه و اماک مزرعه کزن وردشت پاک 209اصلی و فروعات ذیل:

167-آقای جوانشیر طاهری فرزند عبدال ششدانگ یک قطعه زمین که با 
پاک 129 فرعی تشکیل یکباب خانه را میدهد

شنبه 1401/07/16
یازدهم: ابنیه و اماک مزرعه کزن واقداش سفلی پاک 214اصلی و فروعات 

ذیل:
 36-آقای روح اله طاهری جانباز لو فرزند منصور وغیره ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی 
37- آقای روح اله طاهری جانباز لو فرزند منصور وغیره ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی 
38- آقای روح اله طاهری جانباز لو فرزند منصور ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی 
39- آقای روح اله طاهری جانباز لو فرزند منصور ششدانگ یک باب خانه

40- آقای روح اله طاهری جانباز لو فرزند منصور وغیره ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی 

41-خانم هاجر جهانگیری فرزند مسعود ششدانگ یکباب خانه
42- آقای روح اله طاهری جانباز لو فرزند منصور وغیره ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی 
43- آقای روح اله طاهری جانباز لو فرزند منصور وغیره ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی 
یک شنبه 1401/07/17

دوازدهم: ابنیه و اماک مزرعه ورق وردشت پاک 252اصلی و فروعات ذیل:
213-آقای نوراله سهرابی فرزند عوض ششدانگ یک قطعه باغ

دوشنبه 1401/07/18
سیزدهم: ابنیه و اماک مزرعه دهکرد پاک 257اصلی و فروعات ذیل:

26- آقای حمید  فرد افشار فرزند خسروششدانگ یک قطعه باغ 
سه شنبه 1401/07/19

چهاردهم : ابنیه و اماک مزرعه تنگ خشــک پاک 308اصلی و فروعات 
ذیل:

128-آقای سیامک امیری فرزند میرزا ششدانگ یکباب خانه 
چهار شنبه 1401/07/20

پانزدهم: ابنیه و اماک مزرعه گنجگان پاک 341اصلی و فروعات ذیل:
155-آقای سید عبدالحمید موسوی فرزند سید احمد ششدانگ یکباب خانه

156-آقای سید منصور موسوی فرزند سید احمد ششدانگ یکباب خانه
پنج شنبه 1401/07/21

شانزدهم : ابنیه و اماک مزرعه بازار گاه  پاک 342اصلی و فروعات ذیل:
137-آقای سید رحمت اله موســوی فرزند سید حیدر ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی
شنبه 1401/07/23

هفدهم : ابنیه و اماک مزرعه الی سرخ ونقل پاک 370اصلی و فروعات 
ذیل:

122-آقای سید قاسم موسوی فرزند سید قدمعلی ششدانگ یک قطعه باغ
123- آقای سید قاسم موسوی فرزند سید قدمعلی ششدانگ یک قطعه باغ

یک شنبه 1401/07/24
هیجدهم : ابنیه و اماک مزرعه دنگزلو  پاک 371اصلی و فروعات ذیل:

352-آقای فیروز مرادی فرزند کیامرث ششدانگ یک قطعه باغ
دوشنبه 1401/07/25

نوزدهم : ابنیه و اماک مزرعه پیر داود کهنگان  پاک 373اصلی و فروعات 
ذیل:

343-آقای سعید مهجور فرزند رحمت اله ششدانگ یک قطعه زمین
سه شنبه 1401/07/26

بیستم: ابنیه و اماک مزرعه کهنگان  پاک 374اصلی و فروعات ذیل:
299-خانم زهره موســوی زاده کهنگانی فرزند نوروزعلی ششدانگ یک 

قطعه باغ
چهارشنبه 1401/07/27

بیست و یکم  : ابنیه و اماک مزرعه تل محمد  پاک 381اصلی و فروعات 
ذیل:

233-آقای علی بختیار فرزند خداداد و غیره ششدانگ یک قطعه باغ
پنج شنبه 1401/07/28

بیست و دوم : ابنیه و اماک مزرعه خفر  پاک 398اصلی و فروعات ذیل:
1424-آقای سید مهدی عمادی فرزند ســید محمد ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی
شنبه 1401/07/30

بیست و سوم : ابنیه و اماک مزرعه کره دان پاک 448اصلی و فروعات ذیل:
252- آقای سید نبی اله طاهری زاده فرزند سید نصیب اله ششدانگ یکباب 

خانه
یک شنبه 1401/08/01

  در روز های تعیین شده به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد اماک به صاحبین 
اماک و مجاورین اعام می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به 
هم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان اماک یا نماینده آنها در موقع تعیین 
حدود حاضر نباشند وفق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شــد اعتراضات مجاورین و صاحبان 
اماک که در موقع مقرر حاضر نبوده، مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت، بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت تسلیم نماید.    
  تاریخ انتشار  1401/6/12                                                     

م الف: 1375118 محمد زمانــی رئیس اداره ثبت اســناد و اماک 
شهرستان سمیرم 
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اجرای طرح »توقف و حرکت« پلیس راه استان اصفهان
طرح »توقف و حرکت« در جاده های کویری و یکنواخت اســتان با هدف جلوگیری از حوادث ناشی از 
خستگی و خواب آلودگی رانندگان در حال اجراست.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان با اشاره 
به اینکه یکنواختی راه در جاده های کویری این استان راننده را خسته و خواب آلود می کند، گفت: برای 
پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از خستگی و خواب آلودگی رانندگان، از ابتدای شهریور ماه طرح »توقف 
و حرکت« خودرو ها در جاده های استان اصفهان به اجرا گذاشته شده است.سرهنگ اصغر زارع افزود: 
در این طرح خودرو های عبوری در مکان و پارکینگ های امن متوقــف و راننده چند دقیقه ای از خودرو 
پیاده و در معرض هوای تازه قرار می گیرد که این کار باعث جلوگیری از خستگی و خواب آلودگی راننده 
در مسیر می شود.وی گفت: پدیده باریک بینی و کاهش زاویه دید نیز دو آسیب پنهان در زمان رانندگی 
در راه های برون شهری و جزو علل پنهان تصادف هســتند که می توانند خطرات غیرقابل پیش بینی را 

برای رانندگان ایجاد کنند.
 

امدادرسانی هالل احمر اصفهان به بیش از 11 هزار آسیب دیده 
ناشی از حوادث

معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۱۱ هزار و ۳۸۳ آسیب دیده ناشی 
از ۳۳۹ حادثه به وسیله ۴۸۵ تیم عملیاتی جمعیت هالل احمر استان اصفهان طی مردادماه امسال خبر 
داد.داریوش کریمی درخصوص وضعیت امدادرسانی جمعیت هالل احمر استان اصفهان از تاریخ یکم تا 
سی ویکم مردادماه، گفت: طی مردادماه امسال  به ۳۳۹ حادثه با ۱۱ هزار و ۳۸۳ آسیب دیده امدادرسانی 
شد.وی با اشاره به حوادث تحت پوشــش این جمعیت در مدت مذکور، افزود: در این بازه زمانی ۱۵۴ 
حادثه جاده ای، ۸۵ خدمت حضوری، ۳۶ حادثه شــهری، ۲۹ حادثه صنعتی و کارگاهی، ســه حادثه 
کوهستان، یک حادثه ریزش آوار، ۲۷ حادثه ســیل و آب گرفتگی و یک حادثه هوایی، توسط نیرو های 
امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده است.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان با اشاره به تعداد نجات یافتگان مدت مذکور، ادامه داد: در امدادرسانی به حوادث رخ داده، 
۲۸۵ نفر نجات داده شدند که از این تعداد ۲۰۹ نفر به بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدند، ۷۶ نفر 
خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند و ۱۱۹۹ نفر اسکان یافتند.وی اضافه کرد: ۱۴۰۵ نیروی عملیاتی 
نجاتگر و امدادگر در قالب ۴۸۵ تیم عملیاتی با به کارگیری ۲۹۱ دســتگاه خودروی امدادی آمبوالنس 
در عملیات های یاد شده فعالیت داشــته اند و در این مدت ۱۴ عملیات رهاسازی توسط نیرو های این 

جمعیت انجام شده است.
 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

مقاوم سازی 60 هزار واحد مسکونی روستاها و شهرهای 
استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مقاوم سازی و استاندارد سازی ۶۰ هزار واحد مسکونی 
در روستاها و شهرهای زیر ۱۲ هزار نفر جمعیت با ارائه تسهیالت صورت گرفت. منصور شیشه فروش، در 
گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: ۴۰ درصد بارش های اســتان از اول مهر سال گذشته تاکنون روند کاهشی 
داشته که متاسفانه ۹۵ درصد مساحت استان تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است.وی افزود: در زمینه 
پیشگیری اثرات خشکسالی دستورالعمل هایی به دستگاه ها ابالغ شده و وزارت نیرو باید به صورت ویژه 
نسبت به اجرای طرح های پیشگیری و کنترل سیل و خشکسالی اقدام کند. مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان، تصریح کرد: در ۳۶۰ روستای استان آبرسانی به صورت سیار و با تانکر انجام می شود 
و این به دلیل خشک شدن ســفره های زیر زمینی و عدم احیای زاینده رود است. شیشه فروش گفت: 
در استان ۱۶ کانون گرد و غبار در ۱۴ شهرستان شناســایی شده که به علت خشکی زاینده رود کانون های 

گرد و غبار نقطه ای هم فعال شده است که این معضل باعث شد امسال ۷۵ روز ناسالم داشته باشیم.

با مسئولان جامعه

برگزاری 1۸ یادواره شهدای 
انتظامی در اصفهان

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان از برگزاری ۱۸ 
یادواره شــهدای انتظامی در شهرستان های استان 
اصفهان با هدف ترویج روحیه جهاد و شــهادت در 

یک سال گذشته خبر داد.
ســردار محمد رضا میرحیدری در یادواره شــهدای 
انتظامی شهرستان خمینی شــهر، گفت: با توجه به 
تاکیدات فرمانــده کل انتظامی کشــور و همچنین 
منویات مقام معظم رهبــری مبنی بر ترویج روحیه 
جهاد و شــهادت، از هفته فراجا سال گذشته یادواره 
شهدای انتظامی اســتان را به صورت شهرستان به 
شهرستان برنامه ریزی کردیم که با استقبال خوبی از 

سوی مردم نیز روبه رو شد.
وی ادامه داد: در این مدت ۱۸ یادواره شهدا در سطح 
اســتان برگزار شــده و این یادواره ها تا زمانی که در 
تمامی شهرستان های استان برپا شود کماکان ادامه 

خواهد داشت.
ســردار میرحیدری بیان کــرد: تــالش فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان این است که تمام نیرو های 
پلیس به ویژه پلیس های جوانی که به تازگی توفیق 
خدمتگزاری به مــردم در لباس انتظامی را کســب 
کردند با سیره شهدا آشنا شده و آن ها را الگوی خود 
قرار داده و با پیروی از راه این عزیزان حرکت خود را 
در راستای حفظ و حراست از نظام جمهوری اسالمی 

دنبال کنند.
وی خاطرنشــان کرد: ایــن برنامه در شهرســتان 
خمینی شهر که به درســتی حسینیه ایران نام گرفته 
و آمار باالی شهدا و جانبازان این شهر نشان دهنده 
ارادت مردم این شــهر به امام حسین )ع( و انقالب 

اسالمی است، برگزار شد.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان گفــت: در این 
شهرســتان خانواده های ۴ شــهیدی و ۳ شهیدی 
وجود دارد و آمار قابل توجه شهدا و جانبازان انتظامی 
این شهرستان هم نشان می دهد که کارکنان پلیس 
شهرستان خمینی شهر در راســتای اجرای منویات 
فرمانده معظم کل قوا و حراســت از نظام جمهوری 

اسالمی ایران قدم برمی دارند.
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
6/79 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي

 مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 6293 - 1401/06/02 هيات اول آقای امير حســين مارانی 
 به شناسنامه شــماره 3326 کدملي 1282994204 صادره اصفهان فرزند محمود در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان باستثنای بهای ثمنيه اعيانی  به مساحت 
238/63 متر مربع قسمتی از  پالک شــماره  200 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مقدار 119/31 متر مربع از مالکيت هر کدام از 
مالکين بنامهای زهره گلستانها و فاطمه شيروانی جوزدانی از مورد ثبت صفحات 354 و 

348 دفتر 60 امالک 
رديف 2- راي شماره 6294 - 1401/06/02 هيات اول  خانم زهره گلستانها به شناسنامه 
شماره 3541 کدملي 1282997823 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يک باب ساختمان باستثنای بهای ثمنيه اعيانی  به مساحت 238/63 متر مربع 
قسمتی از  پالک شماره  200 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مقدار 119/31 متر مربع از مالکيت هر کدام از مالکين بنامهای زهره 

گلستانها و فاطمه شيروانی جوزدانی از مورد ثبت صفحات 354 و 348 دفتر 60 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1373855  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/80 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5137 - 1401/05/24 هيات  سوم آقای مصطفی عارفی آفارانی به 
شناسنامه شماره 49 کدملي 1290262950 صادره اصفهان فرزند حسين در ششدانگ 
يک باب ساختمان  به مساحت 862/84 متر مربع از  پالک شماره  6 فرعی از 20  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت جعفر معينی پور طبق 

سند انتقاالت 201867 مورخ 1389/09/30 دفتر 73 خمينی شهر 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1373704  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/81 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 

ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

 رديــف 1- راي شــماره 5286 - 1401/05/10 هيــات  اول آقای محمد حســين 
رحيــم زاده  به شناســنامه شــماره 1130021270 کدملــي 1130021270 صادره 
اصفهان فرزند محمد علی در ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ يک باب ساختمان  به 
مساحت 101/12 متر مربع قسمتی  از  پالک شماره  2985 فرعی از 18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيک 

139820302025013174 و 139820302025013173
 رديف 2- راي شماره 5285 - 1401/05/10 هيات  اول خانم مائده افتخاری رنانی  به 
شناسنامه شماره 1272480674 کدملي 1272480674 صادره اصفهان فرزند اصغر در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 101/12 متر مربع قسمتی  
از  پالک شــماره  2985 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مورد ثبــت دفتر امالک الکترونيــک 139820302025013174 و 

139820302025013173
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1374846  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/82 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي

 مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5965 - 1401/05/26 هيات  اول آقای مجتبی تيموری جروکانی 
به شناسنامه شماره 409 کدملي 1141909571 صادره خمينی شهر فرزند رمضانعلی در 
ششدانگ يک باب ساختمان  به مساحت 146 متر مربع  پالک شماره  66  فرعی از 44  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت رمضانعلی 

تيموری مورد ثبت صفحه 274 دفتر 398 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1374937  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/83 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1187 مورخ 1401/04/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی، مالکيت  آقای 
حشمت ا... صديقی قهفرخی به شناسنامه شــماره 297 کدملی 4622353512 صادره 
فرزند اميرقلی در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 180/04 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 1 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند

 می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1374558  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
6/84 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160302023000463 مورخ 1401/05/25 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اداره ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
دولت جمهوری اســالمی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و پرورش به شناسه ملی 
14000290195 در ششدانگ يکباب مدرسه به مساحت 1634/99 متر مربع به پالک 
4833 اصلی واقع در بخش 4 اداره ثبت اسناد و  امالک مرکزی اصفهان خريداری از مالک 
رســمی علی آهنی   طبق قولنامه عادی محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1375090  ابوالفضل ريحانی رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک مرکزی 
اصفهان   

مفاد آراء
6/85 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  2227 14016030200700 
مورخ 24 / 05 / 1401  هيات اول موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی توکلی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 442 
وکدملی 1110887760 صادره از فالورجان درششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز به 
مســاحت  252 مترمربع پالک 68 و 69فرعی از 406 اصلی واقع در گارماسه خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسين توکلی گارماسه محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/27

م الف: 1372111 محمد علی ناظمی اشنی رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
فقدان سند مالکیت

6/86 شماره نامه: 140185602024005869- 1401/06/01 نظر به اينکه چهاردانگ 
ششدانگ پالک 11520 فرعی از 4999  اصلی واقع در بخش 5 اصفهان  با شماره مستند 
مالکيت 8631- 1396/05/30 دفترخانه 426 اصفهان به شماره سند چاپی 430417 
سری ب سال 95 با شــماره الکترونيکی 139620302024015048 به نام آقای اکبر 
ساالر منش فرزند رضا سابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد و طی سند رهنی شماره 
9761- 1397/05/15 تنظيمی دفترخانه شماره 281 اصفهان به مبلغ 3/650/000/000 
ريال به مدت 60 ماه در رهن بانک مهر اقتصاد شعبه ارتش استان اصفهان قرار دارد که 
مالک مذکور با ارائه درخواست 6034 مورخ 1401/05/23 به انضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضا شهود ذيل شماره يکتا 14012150372001004 و رمز تصديق شماره 
342436 و شماره 9071- 1401/05/20 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره 426 
اصفهان رسيده است مدعی است که ســند مالکيت به علت نامعلوم مفقود و درخواست 
صدور المثنی سند مالکيت را نموده  لذا دفترچه سند مالکيت مذکور از درجه اعتبار ساقط 
و لذا  مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 

نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1374629 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/87 شماره نامه: 140185602024005875- 1401/06/01 نظر به اينکه دو دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک 11520 فرعی از 4999  اصلی واقع در بخش 5 اصفهان  به شماره 
مستند 8631- 1396/05/30 دفتر 426 اصفهان به شماره سند چاپی 430416 سری 
ب سال 95 با شماره الکترونيکی 139620302024015047 به نام مريم ساالر منش 
فرزند اکبر سابقه ثبت و صدور سند دارد و طی سند رهنی شماره 9761- 1397/05/15 
تنظيمی دفترخانه شماره 281 اصفهان به مبلغ 3/650/000/000 ريال به مدت 60 ماه 
در رهن بانک مهر اقتصاد شعبه ارتش اســتان اصفهان قرار دارد سپس مالک مذکور با 
ارائه درخواســت 6034 مورخ 1401/05/23 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که 
امضا شهود ذيل شماره يکتا 14012150372001005 و رمز تصديق شماره 342436 
و شماره 9071- 1401/05/20 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره 426 اصفهان 
رسيده است مدعی اســت که ســند مالکيت به علت نامعلوم مفقود و درخواست صدور 
المثنی سند مالکيت را نموده  لذا دفترچه سند مالکيت مذکور از درجه اعتبار ساقط و لذا  
مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 1374623 مهدي شــبان سرپرســت واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/88 شــماره نامه: 140185602210004286- 1401/06/08 چون آقای غالمرضا 
خدری  با تسليم دو برگ استشهاد شهود بشماره شناسه يکتا 140102150473000196 
و رمــز تصديــق 260515 مــورخ 1401/05/08 تنظيمی دفترخانــه 344 اصفهان 
مدعی مفقود شــدن ســند مالکيت کاداســتری به شــماره چاپی 114406 ســری 
پ 90 مربوط به شــش دانگ پــالک ثبتــی 15511 فرعی از 2250 اصلــی واقع در 
بخش شــش ثبت جنوب شــرق اصفهان می باشــد که درخواســت صدور ســند 
مالکيت المثنــی ملک فوق خود را نموده اســت.  لــذا مراتب  به اســتناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيــت نزد خود 
می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن 
ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يــا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1374934 ناصر صيادی صومعه مديــر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/89 شماره نامه: 140185602033002007- 1401/06/08 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی واقع در باغ سيد شهره پالک ثبتی 1216 فرعی از 134- اصلی واقع 
در روستای يارند جزء بخش حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام افسانه 
محمد مرادی فرزند سيد مرتضی در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن 
به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1401/07/12 ساعت 10 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار
 می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 1375164 رحمت اله شاهدی مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نطنز 

  رییس پلیس راهور فراجا آمار ساالنه قربانیان تصادفات رانندگی  را اعالم کرد: 
بیش از ١٧ هزار جان باخته و ۳۰۰ هزار مصدوم

فاجعه !

رییس پلیس راهور فراجا با تاکیــد بر موضوع ایمنی  ایسنا
خودروها و با بیان اینکه اگر ایمنی خودرو تایید نشود، 
شــماره گذاری نمی کنیم، گفت: دولت حتما باید بــه عنوان یک برنامه 
اولویت دار، بــه موضوع کاهش تصادفات ورود کند.ســردار هادیانفر در 
حاشیه اولین سمپوزیوم ملی قرارگاه مدیریت و کاهش تلفات حوادث 
ترافیکی اظهار کرد: تصادفات یکی از مباحث جدی در کشــور اســت و 
متاسفانه ســاالنه بیش از ١٧ هزار جانباخته و ۳۰۰ هزار مصدوم داریم. 
افزون بر خسارت های مالی، خسارت های معنوی نیز به خانواده ها وارد 
می شود که از بین مصدومان ٢٠ درصد دچار قطع نخاع می شوند.وی با 
بیان اینکه ایران دارای تجربه خوبی در حوزه ترافیک است، گفت: به نوعی 
تمام مردم کشور کاربر ترافیک هستند. ما توانستیم از سال ۸۵، ۲۸ هزار 
کشته را به ۱۶ هزار کاهش دهیم. می توان گفت هر جا که اراده دولت را در 
کاهش تصادفات دیدیم پس از آن قطعا شاهد کاهش تصادفات بودیم. 
حاال نیز به عنوان یک برنامــه اولویت دار دولت باید به کاهش تصادفات 
ورود کند.رییس پلیس راهــور فراجا با تاکید بر اینکه ۳۲ دســتگاه در 
کاهش تصادفات نقش جدی دارند، گفت: برخی از این دستگاه ها غافلند 
و خودشان نیز نمی دانند که چنین تکالیفی دارند. هفت دستگاه از جمله 
ما در تصادفات نقش مســتقیم داریم و به نظرم می شود که با برگزاری 
چنین نشست هایی و اســتفاده از موارد موفقی که در سایر نقاط جهان 

صورت گرفته است، شــاهد کاهش تصادفات ترافیکی باشیم و برنامه 
اثربخشی برای نوروز ۱۴۰۲ داشته باشیم. هادیانفر با بیان اینکه تقریبا ۵۱ 
درصد جان باختگان در تصادف اولیه جان خود را از دست می دهند ،گفت: 
۴٩ درصد نیز پس از وقوع حادثه جان خود را از دست می دهند. به همین 
دلیل نقش دستگاه هایی که اقدامات پیشگیرانه انجام می دهند غیر قابل 
اجتناب است. با توجه به آنچه که دیدم نقش هالل احمر در خصوص در 
خودرو ماندگان، نجات و انتقال آن ها بسیار موثر است. هر چه دولت از 
هفت دستگاه اصلی در تصادفات جدی تر حمایت کند، خسارت کاهش 
پیدا می کند.وی گفت: به نظرم نمره هالل احمر ۲۰ است؛ چرا که رسیدگی 
به موقع دارند. در مواقعی کاســتی هایی برای آن هــا وجود دارد که اگر 
ابزارهای امداد و نجات و بالگرد ها را زیاد کنیم و توزیع و آمایش بر اساس 
نقاط حادثه خیز باشد می توانیم ۵۰ درصد کشته های تصادفات را کاهش 
دهیم و بعد از آن دیگر بخش بیمارستان هاست.هادیانفر اظهار کرد: به جد 
به دنبال این هستیم که در خودروها کیفیت افزایش پیدا کند و ایمنی ارتقا 
یابد و این فقط مطالبه پلیس نیست.وی افزود: این دولت مردمی است 
و می خواهد برای مردم اقدامات انجام دهد. اینکه می گوییم و بعد خودرو 
را شماره می کنیم این یک نقص قانونی است. درخواست اصالح این ماده 
قانونی را داریم. همچنین حاال از سوی شخص رییس جمهور مجوز داریم 

در صورتی که ایمنی تایید نشود شماره گذاری نمی کنیم.
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رکوردشکنی چلسی با خرید »اوبامیانگ« در تابستان
چلسی با ۲۷۳ میلیون پوند خرید توانست رکورد نقل و انتقاالت تاریخ خود را بشکند.چلسی در پنجره نقل 
و انتقاالت تابستانی  رکورد نقل و انتقاالت خود را شکست. آبی ها در تابستان امسال ۲۷۳.۵ میلیون پوند 
هزینه کرده اند. این مبلغ گران ترین خرجی است که این تیم در یک پنجره نقل و انتقاالت در تاریخ ثبت 
کرده است.چلسی در تابستان امسال با بازیکنانی مانند وسلی فوفانا، مارک کوکورال، رحیم استرلینگ، 

کالیدو کولیبالی و پیر امریک اوبامیانگ  قرارداد بست.
 

حمله مسلحانه به مقر فدراسیون فوتبال ترکیه در استانبول
به مقر فدراسیون فوتبال ترکیه در استانبول یک حمله مسلحانه صورت گرفت.حمله مسلحانه به مقر 
فدراسیون فوتبال ترکیه در استانبول در حالی رخ داد که جلسه بین سران فوتبال ترکیه در حال جریان 
بود. در نتیجه این حمله به کسی آسیبی نرسید و مقامات انتظامی دو مظنون این حمله را بازداشت کردند.
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه گفت: ۱۱ گلوله به سمت ساختمان شلیک شد که ۵ گلوله به اتاق جلسات 
و دفتر رییس فدراسیون اصابت کرد. به گفته وی، مظنونان این حمله  حالت طبیعی نداشتند.هم چنین 
سایت فوتوماک گزارش داد که یکی از گلوله ها به باالی سر حمیت آلتین تاپ، هافبک سابق ترکیه، بایرن 
مونیخ و رئال مادرید که اکنون یک پست ارشد در فدراسیون فوتبال ترکیه دارد، اصابت کرد. این بازیکن 
پیشین فوتبال در مصاحبه با روزنامه ملیت در مورد این حمله چنین توضیح داد: به محض شنیدن صدای 
تیراندازی بالفاصله به زمین افتادیم. اعضای هیئت مدیره فکر می کردند من صدمه دیده ام.علی یرلیکایا، 
فرماندار استانبول گفت که تحقیقات گسترده ای در مورد گلوله باران این ساختمان آغاز شده است. وی 

افزود: من این حمله مسلحانه را به شدت محکوم می کنم.
 

بازگشت »هکتور بیرین« به بارسلونا
بارسلونا تایید کرد که هکتور بیرین، مدافع راست اسپانیایی را به خدمت گرفته است.بیرین در سال ۲0۱۱ 
و زمانی که ۱6 سال داشت از بارسلونا به آرسنال پیوست و اکنون بعد از ۱۱ سال بار دیگر به نوکمپ برگشت.

این مدافع راست اسپانیایی در طول مدت حضورش در آرسنال، سه بار با این تیم قهرمان جام حذفی شد. 
او فصل گذشته به طور قرضی برای بتیس بازی کرد و با این تیم هم قهرمان کوپا دل ری شد. او اکنون با 
فسخ قراردادش با آرسنال، به باشگاه دوران نوجوانی اش برگشت. بتیس مایل بود که بیرین را به طور 
دائمی به خدمت بگیرد؛ اما به دلیل مشکل ثبت قرارداد در اللیگا، این اتفاق رخ نداد.ژاوی در این تابستان 
سخت به دنبال یک مدافع راست بود و ســرانجام در آخرین دقایق پیش از پایان بازار نقل و انتقاالت 
توانست بیرین را به خدمت بگیرد. آنها سرجینیو دست را در این پست داشتند ولی ژاوی از عملکرد این 

ملی پوش آمریکایی راضی نبود و او را به میالن قرض دادند.
 

ادامه خانه تکانی PSG با انتقال »دراکسلر« به بنفیکا
نقل و انتقاالت روز پایانی بازار تابستانی فوتبال اروپا با جابه جایی یولیان دراکسلر، فرانچسکو آچربی 
و سرجینیو دست دنبال شد.در ادامه نقل و انتقاالت روز پایانی پنجره تابستانی اروپا، یولیان دراکسلر 
هافبک آلمانی پاری سن ژرمن با قراردادی قرضی برای یک سال به تیم بنفیکای پرتغال پیوست. قرارداد 
او فاقد بند خرید اجباری است. دراکسلر ۲8 ساله سال ۲0۱۷ از ولفسبورگ به PSG پیوسته بود و در 
۱۳۱ بازی اش برای این تیم ۱۷ گل زد و ۲۱ پاس گل داد. او اما در این تیم بیشتر یک نیمکت نشین بود تا 
بازیکن ترکیب اصلی. دراکسلر پس از ادریسا گوئیه، الوین کورزاوا، دیالو، لئاندرو پاردس و آنخل دی ماریا 
ششمین بازیکن بزرگی است که تابستان امسال از پاریسی ها جدا می شود. دراکسلر تا سال ۲0۲4 با 
PSG قرارداد دارد.در همین حال باشگاه میالن از عقد رسمی یک قرارداد قرضی یک ساله با سرجینیو 
دست دفاع راست آمریکایی بارسلونا خبر داد. این قرارداد دارای بند خرید اختیاری ۱۲ میلیون یورویی 

است. رقم خود قرارداد قرضی هم ۲ میلیون یورو است.

خبر  روز

پاسخ منفی پورتو به چلسی برای جذب »طارمی«
باشگاه چلسی که پیگیر جذب مهدی طارمی مهاجم ایران بود، با پاسخ منفی باشگاه پورتو مواجه شد و این 
بازیکن باوجود رویای بازی در لیگ برتر انگلیس فعال در پرتغال ماندنی است.بحث پیشنهاد باشگاه چلسی 
انگلیس به پورتو برای جذب مهدی طارمی در آخرین ساعات نقل و انتقاالت فوتبال اروپا یکی از سوژه های اصلی 
هواداران دو تیم بود. این خبر در حالی رسانه ای شد که گفته می شد چلسی برای جذب طارمی مبلغ ۲۵ میلیون 
یورو را به پورتو پیشنهاد داده است.روزنامه »ابوال« پرتغال هم روز چهارشنبه این خبر را اعالم کرد و به دنبال آن 
بعضی از مطبوعات انگلیس و کشورهای دیگر هم پیشنهاد چلســی به طارمی را دنبال کردند.طارمی در لیگ 
قهرمانان دو فصل پیش اروپا و در دیدار مقابل چلسی عملکرد بی نظیری داشت و با یک گل قیچی برگردان، 
پورتو را به پیروزی رساند. هرچند که نماینده پرتغال به خاطر مجموع نتایج بازی رفت و برگشت حذف شد. با این 
حال گل طارمی حتی تا یک قدمی انتخاب بهترین گل سال فیفا و دریافت جایزه »پوشکاش« هم پیش رفت.

 

 درخواست 12 میلیون یورویی لورکوزن از فنرباغچه برای
 فروش »آزمون«

رسانه های کشور ترکیه از تمایل فنرباغچه به جذب ســتاره تیم ملی کشورمان نوشتند.روزنامه »حریت« 
ترکیه گزارش داد باشگاه فنرباغچه که در نقل وانتقاالت تابستانی به دنبال جذب مهاجم بود، سردار آزمون 
را به عنوان آخرین نام در لیست بازیکنان مد نظر خود قرار داده بود.مطابق اعالم یائیز سابونوغلو خبرنگار 
مطرح ترکیه ای، فنرباغچه از لورکوزن درخواست کرد که مبلغ پیشــنهادی خود را برای فروش آزمون ارائه 
کند که این باشگاه رقم ۱۲ میلیون یورو برای آزادسازی مهاجم تیم ملی ایران طلب کرد.آزمون تا پایان فصل 
۲۷-۲0۲6 با بایرلورکوزن قرارداد دارد و برای تیم های زنیت، روبین کازان و روستوف به میدان رفته است. 
این مهاجم ایرانی در ۲4۳ دقیقه ای که در فصل ۲۳-۲0۲۲ بــرای لورکوزن به میدان رفته، دو پاس گل به 

نام خود ثبت کرده است.
   

واکنش صریح رییس فدراسیون فوتبال به بازگشت »کی روش«!
رییس فدراســیون فوتبال ایران موضوع بازگشــت کی روش را همچنان بی پاسخ گذاشت.مهدی تاج در 
خصوص قرارداد فوتبالی ایران و قطر، اظهار داشت: من با المحمدی خیلی رفیق هستم. با شیخ حمد هم در 
هیئت رییسه AFCهستیم و از نزدیک یکدیگر را می شناسیم. یک قرارداد توسعه فوتبال چندسال قبل بین 
من و شیخ حمد بسته شده که همچنان موجود و پابرجاست. بسیاری از تیم های ما از این قرارداد استفاده 
می کنند و در قطر اردو می زنند. کار بسیار بزرگی است.رییس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه قطر چه کاری 
برای فدراسیون فوتبال انجام داده، گفت: خیلی مهم است و رویداد بزرگی است. قطر منطقه را فوتبالی کرده 
است. 8روز دیگر فینال یک تورنمنت است که من هم با شیخ سلمان به آنجا می روم. قطر رویدادهای بزرگ 
فوتبال را برگزار می کند. شاید جام ملت ها هم در این کشور برگزار شود.تاج به درخواست خبرنگاری مبنی بر 

اینکه صراحتا اعالم کند آیا کی روش به تیم ملی بر می گردد یا خیر، پاسخی نداد.
 

انتقال »عزت اللهی« به هلند منتفی شد
طبق اعالم یک رسانه دانمارکی، احتمال دارد سعید عزت اللهی هافبک ایرانی تیم وایله راهی یک باشگاه 
یونانی شود.باوجود بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانی در بعضی از کشورهای اروپایی، تکلیف سعید 
عزت اللهی هافبک ایرانی تیم وایله دانمارک مشخص نیست. وایله در حالی این فصل به لیگ دسته اول 
دانمارک سقوط کرده که عزت اللهی قصد ندارد در این سطح بازی کند و برنامه اش حضور در یک باشگاه و 
لیگ دیگر است.طبق اعالم سایت tipsbladet دانمارک، باشگاه های زیادی در هلند بودند که قصد داشتند 
عزت اللهی را به خدمت بگیرند. همچنین از این هافبک ایرانی به عنوان یکی از بازیکنان مدنظر باشــگاه 
اودنسه بولدکالب در سوپرلیگ دانمارک یاد می شد؛ اما با بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانی در این 

دو کشور، مقصد عزت اللهی احتماال تیم دیگری خواهد بود.

خارج از گود

پیشکسوت فوتسال :

»تاج« هیچ کاری برای 
فوتسال نکرده است

مربی ســابق تیم ملــی فوتســال می گوید 
اعضای مجمع انتخاباتی فدراســیون فوتبال 
باید بــا دقت و تفکــر بیشــتری در انتخاب 
شــرکت می کردند.ناصر صالح، پیشکسوت 
تیم ملی فوتســال در خصوص اســتعفای 
وحید شمسایی و دســتیارانش از تیم ملی 
فوتســال در آســتانه جام ملت های آسیا و 
بازگشت آن ها، گفت: به هر حال هر کسی نظر 
و عقیده ای دارد و باید به آن احترام گذاشت. 
شمســایی کارهای بزرگی بــرای تیم ملی و 
فوتسال ایران انجام داده و قطعا تصمیمی که 
گرفته بی دلیل نبوده است. حتی بازگشت او 
هم حتما به صالح تیم ملی بوده که شمسایی 
از تصمیمش منصرف شــده است.وی ادامه 
داد: وظیفه ای که رییس جدید فدراسیون و 
هیئت رییسه داشتند، این بود که خیلی سریع 
جلسه ای را با او و ســایر مربی های تیم ملی 
بگذارند و مشکل را حل کنند که این اتفاق رخ 
داد.مربی سابق تیم ملی فوتسال در خصوص 
انتخاب تاج به عنوان رییس فدراسیون فوتبال 
و این که آیا این انتخاب به نفع یا ضرر فوتسال 
است، تصریح کرد: من در دوره قبلی ریاست 
تاج در فدراسیون فوتبال به عنوان مدیر فنی 
یکی از تیم های ملی بــا او کار کردم. او هیچ 
عالقه ای به پیشرفت و توسعه فوتبال نداشت 
و این در عملکردش مشــخص بود. اســما 
رییس فوتسال آسیاست؛ اما هیچ کاری برای 
فوتسال چه در آسیا و چه در ایران انجام نداده 
است. نمی دانم وقتی کسی تا حاال کار مثبتی 
برای فوتســال انجام نداده، چگونــه باید به 
عنوان رییس یک رشته انتخاب شود.صالح در 
پایان اضافه کرد: تاج هیچ کاری برای فوتسال 
ایران نکرده اســت و هر کاری انجام شــده، 
توسط تارقلیزاده صورت گرفته و فوتسال ایران 
مدیون اوست. ماجدی از جنس فوتبال بود، 
عزیزمحمدی خدمات زیادی انجام داده بود 
و عملکرد تاج هم در دوره قبلی مشخص بود. 
اعضای مجمع باید دقت و تفکر بیشتری در 

رای دادن خود صورت می دادند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

تساوی ملی پوش 
شطرنج ایران مقابل 

حریف آمریکایی
محمد امیــن طباطبایی، ملی پوش 
شطرنج ایران در مسابقات آزاد دوبی 
مقابل حریف آمریکایی به تســاوی 
رسید. این تساوی درحالی برای ملی 
پوش شطرنج ایران به دست آمد که 
طباطبایی در این مسابقات با ریتینگ 
۲664 حضور دارد. حریف آمریکایی 
این شطرنج باز در این دور از مسابقات 

دارای ریتینگ ۲6۱6 بود.

واکنش فدراسیون جهانی والیبال به دوئل ایران و برزیل
تیم ملی والیبال ایران در مرحله حذفی رقابت های جهانی به مصاف والیبال برزیل خواهد رفت.با پایان مرحله گروهی بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان 
سال ۲0۲۲ با حضور ۲4 تیم، تکلیف مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات مشخص شد. رقابت های قهرمانی جهان در شش گروه و دو کشور کار خود را دنبال کرد. لهستان 
و اسلوونی دو تیم میزبان این مسابقات بودند.در پایان مرحله مقدماتی تیم های لهستان، اسلوونی، ایتالیا، صربستان، برزیل، فرانسه، هلند، آمریکا، ترکیه، اوکراین، ژاپن، 
ایران، آرژانتین، کوبا، آلمان و تونس در رتبه های اول تا شانزدهم قرار گرفتند و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند.هم چنین تیم های کانادا، مکزیک، مصر، بلغارستان، 
قطر، پورتوریکو، کامرون و چین از صعود به مرحله حذفی بازمانده و به کار خود در این رقابت ها پایان دادند. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی مرحله گروهی خود به 
مصاف تیم ملی والیبال هلند رفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد. این شکست در حالی برای والیبال ایران به دست آمد که ملی پوشان ایران صعود خود را به مرحله 
حذفی قطعی کرده بودند و برای صدرنشینی در گروه خود در این بازی مقابل هلند قرار گرفتند.در پایان مرحله مقدماتی تیم های برزیل )سه برد و ۹ امتیاز( و ایران )دو برد 
و پنج امتیاز( در رتبه های پنجم و دوازدهم جدول قرار گرفتند تا حریف یکدیگر در مرحله یک هشتم نهایی شوند.فدراسیون جهانی والیبال درباره این رقابت نوشت: آخرین 
مرحله حذفی این مسابقات در مرحله یک هشتم نهایی، دوئل والیبال برزیل و ایران خواهد بود. والیبال برزیل به عنوان نماینده آمریکای جنوبی در بازی اول گروهی خود 

دو ست را به کوبا داد؛ اما آن ها موفق شدند به بازی برگشته و به پیروزی برسند.  برزیل در مرحله مقدماتی کوبا، ژاپن و قطر را شکست داد و در صدر گروه خودش ایستاد.

رییس فدراسیون کشتی روسیه از غیبت ورزشکاران 
این کشــور در مسابقات جهانی صربســتان انتقاد 
کرد.مســابقات جهانــی کشــتی آزاد و فرنگی در 
حالی از ۱۹ شهریورماه به میزبانی بلگراد صربستان 
آغاز می شود که روس ها از شــرکت در این دوره از 
رقابت ها محروم هستند این در حالیست که رییس 
فدراســیون کشــتی این کشــور در کنگره اتحادیه 
جهانی شــرکت خواهد کرد.میخایل مامیشویلی، 
رییس فدراسیون کشتی روسیه قرار است در کنگره 
جهانی که یک روز قبل از شــروع مسابقات جهانی 
در بلگراد برگزار می شــود، شــرکت کند.براساس 
گزارش TASS خبرگزاری رســمی روسیه، رییس 

فدراسیون کشتی این کشور گفت: من برای شرکت 
در جلســه هیئت اجرایی و کنگره جهانی یک هفته 
دیگر به بلگــراد پرواز می کنم. فکــر می کنم خیلی 
چیزها در این جلسه به صورت شفاف بیان و مطرح 
شود.وی افزود: تردید دارم اکثریت قریب به اتفاق 
اعضای اتحادیه جهانی کشــتی، بدون فکر مسیر 
تخریب ســازمان های عمومی ورزشی را که همواره 
عدم دخالت  سیاستمداران را ســرلوحه خود قرار 
داده اند، طی کنند اما امروز باید یک نفر فریاد بزند.

مامیشــویلی با انتقاد از عملکرد کمیته بین المللی 
المپیک، گفت: مــن دوباره در انتخابــات انتخاب 
نخواهم شــد چون یک ســال قبل بــا اکثریت آرا 

انتخاب شــدم و در صورتی که دوبــاره رای بیاورم 
با قدرت از ورزشــکارانم دفــاع خواهم کــرد. اگر 
کشتی گیران روســی در مسابقات شــرکت نکنند 
ما باید درباره چه رقابتی حــرف بزنیم؟ این واقعا 
مضحک است.وی در حالی که از محرومیت روسیه 
و بالروس در المپیک پاریس منتقد بود این سوال 
را مطرح کرد که مسابقات جهانی کشتی بدون کشور 

روسیه با چه کیفیتی برگزار خواهد شد؟

انتقاد روس ها از غیبت در مسابقات جهانی کشتی؛

 رییس فدراسیون روسیه: مسابقات بدون ما چه کیفیتی دارد؟

 بعد از خشم و حیرت از بی نظمی؛ نمایندگان فیفا جام جهانی را مهر و موم کردند و بردند!

یک تراژدی تلخ دیگر!
مراســم رونمایــی از کاپ جــام جهانی در تهــران به 

غیرمنتظره ترین شکل ممکن پیش رفت.
در حالی که مراســم رونمایی از جــام جهانی با حضور 
بزرگان فوتبال کشــور و اعضــای کادرفنی تیم ملــی و بازیکنان و ارکان 
مختلف ملی و باشگاهی فوتبال ایران در برج میالد برگزار می شد، پایانی 

ناخوشایند از این مراسم در ذهن حاضرین به ثبت رسید.
از ابتدای مراسم، بی نظمی غیرقابل توصیفی در مراسم وجود داشت. جواد 
خیابانی بعد از رفت و برگشت و پخش آیتم هایی برای حضار، از بازیکنان 
پیشــین ایران در جام های جهانی دعوت کرد تا روی سن حاضر شوند. 
از زمانی که بازیکنان تیم های ملی ایــران در جام های جهانی به حضور 
روی استیج دعوت شدند، نمایندگان فیفا به برگزارکنندگان مراسم بابت 
رعایت نشدن پروتکل ها تذکر دادند و خواهان اتمام این ماجرا شد. این 
اتفاق در حالی رخ داده بود که جواد خیابانی به عنوان مجری مراسم در 
خالل صحبت هایش به حضار قول می داد که خیال شان راحت باشد و او 

همه را برای گرفتن عکس صدا خواهد کرد.
در این لحظات نماینده فیفا از این اتفاقات شاکی شد و با عصبانیت بسیار 
زیادی کاپ را جمع کرد و در کیف مخصوص آن قرار داد و حتی قفل آن را 

هم زد. در ادامه نورپردازی سالن متوقف شد.
بعد از این اتفاق خیابانی که می خواســت نظم را به مراســم برگرداند از 
حضار درخواست کرد بر سر جای خود بنشینند. احسان محمدی، مسئول 
دپارتمان مسئولیت اجتماعی فدراســیون فوتبال هم با کنایه به حضار 

می گفت که ممنونم از این که نظم مراسم را رعایت کردید...
 بی نظمی غیرقابل تصور در نهایت کاســه صبر نماینده فیفا را لبریز کرد تا 
با جمع کردن و قرار دادن کاپ در کیف مخصوص، مراســم را با ناراحتی 
به اتمام برســاند.این اتفاق در حالی رخ داد که حمیسی، مدیر حراست 
فدراسیون فوتبال در خصوص این اتفاقات گفت: این جام را با تشریفات 
خاص و رده حفاظتی باال وارد ایران کردیم و به همین ترتیب هم از ایران 
خارج خواهد شد و فدراسیون برای این مراسم سنگ تمام گذاشت. این 
بی نظمی روی سن دالیلش ارتباطی به ما ندارد و هیجانی که برای گرفتن 
عکس بین دوستان، ورزشکاران و پیشکسوتان وجود داشت؛ باعث این 
اتفاقات شد.استفاده از سفره قلمکار برای رونمایی از کاپ مسابقات جام 

جهانی یکی از مواردی بود که تعجب نمایندگان فیفا را به دنبال داشت.
گرفتن عکس یادگاری با جام جهانی در حال الیک دادن ) به چه چیزی؟( 
یا حضور افراد متفرقه نوجوان در کنار کاپ از نکات قابل تامل بود!گفتنی 
است کاپ جام جهانی بعد از عبور از کشورهای استرالیا و ژاپن، در مسیر 

حرکت به سمت عربستان و در نهایت اروپا، آفریقا و آمریکا، برای نخستین 
بار وارد ایران شد که سال گذشته توانست سهمیه حضور در جام جهانی 
۲0۲۲ قطر را به دست آورد. این مراسم که با حضور پیشکسوتان فوتبال، 
مدیران شهری و خانواده ورزش برگزار شده بود، به بدترین شکل ممکن 
به پایان رسید.در حالی که از حدود یک سال قبل مشخص شده بود که 
قرار است تور جام جهانی با عبور از هر ۳۲ کشور حاضر در این مسابقات 
برگزار شــود، مراســم رونمایی از این جام در نتیجه تصمیمات اشتباه 
برگزارکنندگان، از جمله مجری برنامه تبدیل به یک رونمایی زشت و زننده 
شد به شکلی که نمایندگان فیفا از ترس اینکه مبادا صدمه ای به این جام 
گران قیمت و نفیس وارد شود، به سرعت جام را در چمدان مخصوص قرار 
داده و از سالن خارج کردند.طبق پروتکل های فیفا قرار بود مراسم رونمایی 
از کاپ جام جهانی با حضور شش نفر و به وسیله نماینده فیفا انجام شود؛ 
اما هیچ یک از این مقررات در ایران رعایت نشد. در عوض با زیر پا گذاشتن 
دســتورالعمل  مربوط به رونمایی از این جام توسط مجری برنامه، تمام 
پیشکسوتان به طور همزمان به روی استیج فراخوانده شدند و در نهایت 
مهمانان و افراد متفرقه هم به آن ها پیوستند تا یک بی نظمی تمام عیار در 

سالن همایش های برج میالد تهران رقم بخورد که می توانست به قیمت 
آسیب خوردن به کاپ جام جهانی تمام شود.

نبود یک برنامه ریزی مناســب برای رونمایی از این جام ارزشمند که در 
طول تاریخ ۹0 ساله این رقابت ها برای نخستین بار به ایران رسیده، منجر 
به صحبت های تلخ یکی از نمایندگان فدراسیون فوتبال شد که حاضران 
در ســالن را به »رعایت نکردن فرهنگ و آداب ایرانی« متهم کرد و برای 
جلوگیری از ازدحام جمعیت و عکس گرفتن با این جام، تاریخ و تمدن 
۲۵00 ساله ایرانی را مثال زد.آشفته بازار مراســم رونمایی از کاپ جام 
جهانی در حالی رقم خورد که ایران بارها مدعی کمک به کشور قطر برای 
برگزاری گوشه ای از رویداد مهم جام جهانی شده ؛ اما تصاویر و فیلم های 
منتشر شده از مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی گواهی بر این مطلب 
اســت که ما از انجام یک کار ســاده و رعایت پروتکل های معمولی هم 
عاجزیم.یک ســال، زمان کمی برای انجام برنامه ریزی مناســب برای 
رونمایی از جام نبود اما در نهایت این مراسم که می توانست به ساده ترین 
شکل ممکن پیش برود و جام در معرض نمایش قرار گیرد، به یک تراژدی 

تلخ و مدل برنامه ریزی ناهنجار تبدیل شد.



شنبه 12 شهریور  1401 / 6 صفر 1444 / 03 سپتامبر 2022 / شماره 3616
رییسسازمانحفاظتمحیطزیست:

 برنامه جامع ساماندهی مدیریت پسماند ۹ کالن شهر
 آماده شده است

معاونرییسجمهورورییسسازمانحفاظتمحیطزیستگفت:برنامهجامعچهارسالهساماندهی
مدیریتپسماند۹کالنشهرازجملهاصفهانباتوجهبهمطالبهمردمورییسجمهورآمادهشدهاست.
علیسالجقهدرمراسمافتتاحســامانههایپایشگازهایفرامحیطیپاالیشگاهاصفهان،اظهارکرد:در
اینبرنامهجامع،دستگاههایمسئول،نوعروش،محلاعتباراتوبازهزمانیطبققانونمشخصشده
است.ویبابیاناینکهاصفهاندرردههایباالیاجرایاینطرحقراردارد،افزود:اولویتمادرساماندهی
مدیریتپسماندبااستانهایشمالیکشوراستزیرابامعضلآالیندگیآبوخاکوبویناخوشایند
مواجههستند.رییسسازمانحفاظتمحیطزیستبااشارهبهتشکیلکارگروهمدیریتپسماندکشور
دراینسازمان،خاطرنشانکرد:طییکسالفعالیتدولتسیزدهم۱۳جلسهدراینزمینهبرگزارشد
درحالیکهدر۱۶سالگذشــته۳۱جلسهدراینزمینهبرگزارشــدهبودکهاینآمارگویایتوجهدولتبه
موضوعمدیریتپسمانداست.ویبابیاناینکهدراینکارگروهطبقتاکیدرییسجمهورتالشمیشودتا
ازروشهایمتعددبرایتبدیلپسماندبهارزشافزودهعالیاستفادهشود،اضافهکرد:کارهایخوبیدر
اینزمینهدرمشهداتفاقافتادهبهطوریکهمردمبهصورتاسنپوهرزمانکهبخواهندمیتوانندزبالههارا
تحویلدهندوپسماندهاباارزشافزودهخوببهکاالهاییکهمحیطزیستدوستهستند،تبدیلمیشود.


عضوشورایشهر:

مشارکت شهروندان در رفع فضاهای بی دفاع شهری راهگشاست
عضوهیئترییسهشورایاسالمیشهراصفهانبابیاناینکهفضاهایبیدفاعشهریمکانهاییپنهانو
تاریکهستند،اظهارکرد:ساختمانهایمتروکهورهاشدهرابهعنوانفضاهایبیدفاعشهریمیشناسند.
اینفضاهامستعدبروزخشونتوجرمهستندوبابررسیراهکارهایپیشگیرانهمیتوانآنهاراکاهش
داد،بهصورتکلیمدیریتشهریوشــهرداریاصفهانازطریقسازمانهایزیرمجموعهخودمیتواند
فضاهایبیدفاعشهریراایمنسازیکندتاامنیتشهروندانفراهمشود.فرزانهکالهدوزان،درخصوص
اقداماتمدیریتشــهریبرایایجادامنیتبانواندرفضاهایبیدفاعشهری،گفت:مشارکتپذیری
شهروندانبرایرفعفضاهایبیدفاعشهریراهگشاست،براساسرویکردمحلهمحوریکهدرایندوره
مدیریتشهریبهصورتویژهبهآنتوجهشدهوباتوجهبهتشکیلمیزمحالتدرمحلههایمختلفشهر،

فضاهایبیدفاعشهریبامشارکتوهمفکریشهروندانرفعخواهدشد.


مدیرعاملسازمانفناوریاطالعاتوارتباطاتشهرداریاصفهانخبرداد:

بارگذاری اطالعات مکانمند شرکت آب بر روی پالک های آبی 
هوشمند در مناطق 8 و 12

مدیرعاملسازمانفناوریاطالعاتوارتباطاتشهرداریاصفهانازبارگذاریاطالعاتمکانمندشرکتآب
بررویپالکهایآبیهوشمندمناطق8و۱2شهرداریاصفهانخبرداد.سیدحمیدرضاابطحیبااعالماین
خبرگفت:امروزهاستفادهازاطالعاتمکانیوسرویسهایمکانمبنادرفعالیتهایشهری،ارگانهای
خدماترسانوشهروندانبهطورچشمگیریروبهافزایشاستوبخشعمدهایازفعالیتهاوخدمات
شهریوابستهبهاطالعاتمکانیوتوصیفیپالکهایآبیوبارکدهایهوشمندپستیساختمانهاست.
ویافزود:شهرداریاصفهانباهمکاریادارهکلپستاصفهاناقدامبهنصبپالکهایپستیهوشمند
کردهونصباینپالکهادرمناطقمختلفدرحالانجاماست.ابطحیتصریحکرد:طیجلساتکارشناسی
کهباحضورنمایندگانشــهرداریوشرکتآبوفاضالباســتاناصفهانبرگزارشد،درخصوصتوسعه
زیرساختاطالعاتمکانییکپارچهدرقالبپایگاهدادهمکانیاس.دی.ای،اطالعاتمکانمندشرکتآب

بهبارکدهوشمندپالکهایآبیوپستیشهراصفهاناضافهشد.

با مسئولان

مدیرکلمدیریتبحراناستانداری:

16هزار هکتار از باغ های اصفهان تحت تنش آبی است
مدیرکلمدیریتبحراناســتانداریاصفهانگفت:۱۶هزارهکتارازباغهایاســتاناصفهانبه

دلیلخشکسالیوکاهشکیفیتآبتحتتاثیرتنشآبیهستند.
منصورشیشــهفروشبااشــارهبــهاینکهاز
ابتدایامســالتاکنونبراثــر۷۴حادثهدر
آبهایاستاناصفهان۳۹نفرجانخودرااز
دســتدادهاند،بیانکرد:استخرهایذخیره
آبکشــاورزی،کانالهایآب،اســتخرهاو
رودخانههامحلوقوعاینحوادثبودهاست.
ویافزود:ضروریاســتنســبتبهتامین
ایمنیاستخرهایآبکشاورزی،استخرهای
عادیوکانالهایآبدقتبیشــتریصورت
گیرد.مدیــرکلمدیریتبحراناســتانداری
اصفهانبااشارهبهاینکه۱۶هزارهکتارازباغهایاستاناصفهانتحتتاثیرتنشهایآبیقرار
دارد،اضافهکرد:کاهشبارشها،خشکیقنواتوچاهها،افتسطحآبهایزیرزمینیوکاهش

کیفیتآبهایزیرزمینیمنجربهاینپدیدهشدهاست.
ویگفت:خزانزودرسدراصفهانرادرتابســتانشاهدهســتیم،اینامرناشیازکمبودآبو

همچنینتغییرکیفیتآباست.
شیشــهفروشافزود:آبیاریسیارنیزباتوجهبهریشهداربودنبســیاریازدرختاندراصفهان
پاسخگوینیازآنهانیستودرنتیجهماشاهدخزانزودرسبهویژهدردرختانکهنسالهستیم.
ویتاکیدکرد:وزارتنیروبایدبرایپیشــگیریازگردوغبار،نابودیباغها،فرونشســتو…

نسبتبهاحیایهرچهزودترزایندهروداقدامکند.


رییسپلیسفتایاستاناصفهان:

 مراقب کالهبرداری به بهانه حراج های آخر
 فصل باشید

رییسپلیسفتایاستاناصفهاندرخصوصشگردکالهبردارانباارساللینکهایجعلیدر
شبکههایاجتماعیتحتعنوانحراجآخرفصلبهشهروندانهشدارداد.

سرهنگسیدمصطفیمرتضویگفت:اخیراشاهدشیوهجدیدیازکالهبرداریدرفضایمجازی
بودیمکهطیآنمجرمانســایبریباتبلیغاتگســتردهدرفضایمجــازی،بافروشکاالهای
ارزانقیمتوطرحهایوسوسهانگیزوتخفیفاتچشمگیرپوشاک،کیف،کفش،درشبکههای

اجتماعیقصدتطمیعشهروندانراداشتهوازاینطریقکالهبرداریمیکنند.
ویافزود:اینمجرمانبامهندســیاجتماعیوچربزبانیاعتمادخریدارراجلبکردهوازاو
میخواهندنیمیازپولکاالیسفارشــیخودراواریزکردهوپسازدریافتکاالمابقیوجوهرا
واریزکنند،امامتاسفانهشهروندانبعدازواریزوجوهبهحسابکالهبردارهیچگونهکاالییدریافت
نکردهوکسیپاسخگونبودهویاکاالیتحویلیبهآنهاتقلبیومتفاوتباکاالیانتخابیاست.
سرهنگمرتضویتصریحکرد:باتبلیغاتحراجهایآخرفصلشاهدارسالدرگاههایجعلیو
فیشینگدرشبکههایاجتماعیهستیمکهباسرقتاطالعاتبانکیشهروندانحسابآنهارا
خالیمیکنند.الزماستشهروندانتوجهکنندوفریببرخیازپیامهاوآگهیهایمنتشرشده
درفضایمجازی،کانالهاوگروههایشبکههایاجتماعیباوعدههایحراجآنالین،تخفیفویژه
آخرفصلوقیمتهاییباورنکردنیرانخورندواگرقصدخریدآنالیندارندحتماازفروشگاههای

اینترنتیداراینماداعتمادالکترونیکخریدکنند.

خبر  روزاخبار

معاونشهرسازیومعماریشهرداری
اصفهانمطرحکرد:

دعوت از هنرمندان و طراحان 
برای شرکت در رویداد ملی 

»نقشی برای شهر«
معاونشهرسازیومعماریشهرداریاصفهان
ازهنرمندانوطراحاندعوتکــردتادررویداد
ملی»نقشیبرایشهر«کهبامحوریتارتقای
کیفیتمحیطزندگــیشــهروندانوبازیابی
هویتشــهریبرگزارمیشود،شــرکتکنند.
وحیدمهدویانبابیاناینمطلبگفت:فراخوان
مسابقهملینقشیبرایشــهرکهپوسترآندر
مردادماهســالجاریباحضورشهرداراصفهان
رونماییشــد،درروز۳0مردادمــاه۱۴0۱اعالم
شــد.ویافزود:برایناســاس،ازهنرمندانو
طراحاندعوتشدهاستکهتا۳0مهرماهسال
جاریآثارخودراازطریقوبســایتمسابقه
بــهآدرسwww.naghshshahr.irارســال
کنند.مهدویانخلقایدهوطرحهایکاربردیبا
الهامازنقشمایههایاصفهانجهتاستفاده
درفضاهایشــهریرامحورایــنرویدادملی
دانستوتوضیحداد:اینرویدادازسویمعاونت
شهرسازیومعماریشهرداریاصفهان،سازمان
نوسازیوبهسازیشهرداریاصفهانباهمکاری
فرهنگســتانهنرودفترنمایندگیکمیسیون
ملییونسکودراستاناصفهانبرگزارمیشود.
ویتاکیدکــرد:ارتقایکیفیــتمحیطزندگی
شهروندانوبازیابیهویتشهریدرچارچوب
برنامههایعملیاتیدرزمینهاحیاومرمتابنیه
وبافتتاریخیباهدفحساسسازیطراحان
نسبتبهنقوش،استفادهازظرفیتوقابلیتهای
نقشمایــهونگارههــایســنتیوهمچنین
بازآفرینیمجددنقوشبرایخلقایدههاینو
جهتاستفادهدرطراحیفضایشهری،ازاهداف
اینمسابقهاست.معاونشهرسازیومعماری
شهرداریاصفهانخاطرنشانکرد:اینمسابقه
بهدنبالآناستکهطراحانوهنرمندانازنقوش
پیشنهادشدهدروبسایتمسابقهاستفادهکرده
وباالهامازآن،ایدههاوطرحهایکاربردیخودرا
برایفضاهایشهریموردنیازدرپیرامونهمان
مکانکهفهرســتیازآندرفراخواناعالمشده،

طراحیکنند.

عکس   روز

نشست خبری 
مدیرعامل سازمان 

مدیریت پسماند
نشستخبریغالمرضاساکتی
مدیرعامــلســازمانمدیریت
پسماندشــهرداریاصفهانکه
هفتهگذشــتهباحضوراصحاب

رسانهبرگزارشد.

مدیرعاملسازمانپایانههایمسافربریشهرداریاصفهانخبرداد:

اجرای »آیین بدرقه« ویژه مسافران اربعین حسینی در پایانه کاوه
مدیرعاملسازمانپایانههایمســافربریشــهرداریاصفهانگفت:برنامههایمتنوعیباعنوان»آیینبدرقه«ویژهزائرانعتباتعالیاتدرایاماربعین
حسینیدرپایانهکاوهاجرامیشود.بهگزارشادارهارتباطاترسانهایشهرداریاصفهان،ابوالفضلتوکلیبااعالماینخبراظهارکرد:جلسهایبامعاونین
ادارهکلارتباطاتواموربینالمللشهرداریاصفهان،نمایندهادارهارتباطباصنایعوشرکتهایدانشبنیانشهرداریومدیرانچندشرکتدانشبنیان
برگزارومقررشدازتاریخ۱2لغایت2۶شهریورماهدرپایانهکاوهبرنامههایمتنوعیبرگزارشــود.ویافزود:اینبرنامههاکه»آیینبدرقه«نامداردشامل
نمایشواقعهکربال،شبیهسازیبینالحرمینومسیرپیادهرویاربعینبهصورتسهبعدی،شبیهسازیدوچرخهسواریدرمسیرهایگردشگریاصفهان،
سخنرانی،مداحیوتعریفنقشهراهدرســامانهاینترانتمدیامودموایفایبدوننیازبهاینترنتورایگان،برپاییموکبوفضاسازیپایانهاست.توکلی

ابرازامیدواریکردکهاجرایاینبرنامههادرارائهخدماتفرهنگیبهزائراناربعیننقشموثریداشتهباشد.

مسئولکمیتهاسکانوتغذیهستاداربعیناستان
گفت:۱۴8موکبازاستاناصفهانبهزائراناربعین

خدمترسانیمیکنند.
جعفرعســگریاظهارکرد:خدماتیکهموکبهای
استاناصفهاندرنظرگرفتهدرحوزههایفرهنگی،
بهداشتودرمان،فراهمآوریتغذیهوتامینایمنی
وامنیتاستواز۱۴8موکبیکهاستاناصفهاندر
نظرگرفته8۹موکبدرکربال،۳۹موکبدرمسیر

نجفتاکربال،هشــتموکبدرنجفاشــرف،سه
موکبدرسامراوکاظمین،یکموکبدرکوفهو۱۵
موکبدرنقاطصفرمرزیاستقرارپیداخواهندکرد.
ویعنوانکــرد:زمانحرکتموکبهایاســتان
اصفهانازششمشهریورآغازشدهوتا۱۵شهریور
ادامهداردواز۱۵شــهریوربهبعدموکبهادرمحل
خوداستقرارپیداخواهندکردوآمادهخدمترسانی
هستند.مسئولکمیتهاسکانوتغذیهستاداربعین
استاناصفهانخاطرنشــانکرد:اززائرانمحترم
خواهشــمندیمکهزمانحرکتشــانرامدیریت
کنندورفتوبرگشتشانرابهگونهایتنظیمکنند

کهازدحامبیشازحددرنقاطصفرمرزینداشته
باشــیموباتوجهبهگــرمبودنهــوارعایتنکات

بهداشتیرامدنظرداشتهباشند.
ویافــزود:همچنینزائرانمستندســازیازاین
رخدادمهمرافراموشنکنندوهرزائریکخبرنگار
استرامدنظرداشتهباشندوآثارخودرابهدبیرخانه
همایــشمستندســازانوصداوســیمایمرکز
اصفهانارســالکنند.اززائرانتقاضــامیکنیمکه
نذوراتخودرابــرایتقویتمکتبهــایاربعین
بهشمارهحسابیکهتوسطســتادتوسعهازطریق

رسانههااعالمشد،واریزکنند.

مسئولکمیتهاسکانوتغذیهستاداربعیناستان:

بعد از تهران و خوزستان، اصفهان بیشترین خدمت را به زائران 
اربعین ارائه می کند

ایستگاه برق ۶۳.۲۰ کیلوولت GIS شهدای اصفهان 
توسط شرکت برق منطقه ای اصفهان با هزینه ۱۴۰ میلیارد 
تومان و در زمینی به مساحت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع 
ایجاد شده که با بهره برداری از آن تعداد ایستگاه های 

۶۳.۲۰ کیلوولت استان اصفهان به ۱۷۷ ایستگاه می رسد 

 با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست: ایستگاه برق ۶۳.۲۰ کیلوولت GIS شهدای اصفهان در خیابان فروغی افتتاح شد؛

اصفهان؛ چشم انتظار نگاه ویژه ملی

ایســتگاهبرق۶۳.20کیلوولتGISشهدایاصفهانباحضورمعاون
رییسجمهورورییسســازمانحفاظتمحیطزیســتدرخیابان

فروغیاصفهانافتتاحشد.
معاونرییسجمهورورییسســازمانحفاظتمحیطزیســتدر
مراسمبهرهبرداریازاینایســتگاهبرقدراصفهانکهروزپنجشنبه
برگزارشد،باگرامیداشــتهفتهدولت،اظهارکرد:استاناصفهاناز
لحاظســرمایهغنیاســتوجایگاهملیوجهانیدارد،چهازلحاظ
نیرویانسانی،چهداشتههایطبیعیوچهپیشینهتاریخیکهباعث
افتخارجمهوریاسالمیاست،بهویژهشهدایگرانقدرکهتعدادشان

دراصفهانقابلتوجهاست.
علیسالجقهبااشارهبهاینکهایناستانبراینظامجمهوریاسالمی
هزینهکردهاست،گفت:هرچندهمهمدیوننظاماسالمیهستیم،اما
اصفهانانتظارداردنظاماسالمیتوجهبیشتریبهایناستانداشته

باشدکهدولتسیزدهمنیزچنیندیدگاهیدارد.
ویبابیاناینکهگاهیزیرســاختهاایجادمیشودوبعدشهریرا
رویآنبنامیکنیم،گفت:ولیگاهیشــهرپیشــینهتاریخیبسیار
درخشانیداردوتوسعهآنبسیارســختاست،چونبایدسرمایهها

حفظوحداقلخسارتبهزیرساختهاواردشود.

رییسسازمانحفاظتمحیطزیســتافزود:اینجاهنراصفهانیها
رامیطلبدتادرعینحالکهبافتســنتیبهنحومطلوبحفظشود
زیرساختهاهمتوسعهیابد.یکیازنمونههایعینیآنایجادهمین

پستبرقاستکهافتتاحشد.
ویتکمیلپروژههایبرزمینماندهراتکلیفدولتدانستوگفت:
اینپروژهسال8۶شروعشدوبههمتاســتانداراصفهانتکمیلو

افتتاحشد.
سالجقهبااشارهبهاینکهاســتاناصفهانازجنبههایمختلفمورد
توجهدولتاســت،تصریحکرد:بایدازظرفیتهایایناستانبهره
گرفت.مردماستانهمیشهبرایحفظارکاننظاماسالمیدرمیدان
بودهاندوایننظــامراازخودشــانمیبینند،امادرعیــنحالباید
مشکالتایناســتانهمحلشــودودولتباتمامتواندرخدمت

مردمایناستاناست.
ویبهمشکالتآبوفرونشســتزمیندراصفهاناشــارهواظهار
کرد:اینمشکالتبایدمدیریتشود،همانطورکهباهمهمشکالتی
کهوجودداشتامسالنهقطعیآبونهبرقداشتیمومصرفآب
وبرقمدیریتشد.اصفهاننیزبایدبهسمتیبرودکهفقطگازدرآن

استفادهشودومازوتسوزینداشتهباشد.

معاونرییسجمهورخاطرنشانکرد:دولتدرشرایطسختیکشور
راتحویلگرفت،امابهگذشتهنگاهنمیکنیمومعتقدیماگرمدیریت
صحیحاعمالشودباهمینداشــتههایفعلیمیتوانیمکشوررابه

خوبیادارهکنیم.
ویبابیاناینکهدوراولسفرهایاستانیرییسجمهورهیئتدولت
بهاســتانهاپایانیافت،توضیحداد:اعتباراتمصوباتسفرهاباید
ســریعتخصیصیابدکهحدود22هزارمیلیاردتومانباقیماندهو

کارهایآنهادرحالانجاماست.
ایستگاهبرق۶۳.20کیلوولتGISشهدایاصفهانتوسطشرکتبرق
منطقهایاصفهانباهزینه۱۴0میلیاردتومانودرزمینیبهمساحت
یکهــزارو200مترمربعایجادشــدهکهبابهرهبــرداریازآنتعداد
ایستگاههای۶۳.20کیلوولتاستاناصفهانبه۱۷۷ایستگاهمیرسد

وظرفیتاینایستگاهها0.8۵درصدافزایشمییابد.
ازجملــهمزایایاینایســتگاهکهبــاجدیدتریــنفناوریهایروز
دنیاایجادشــدهاســت،میتوانبهافزایشپایداریشبکه،فراهم
کــردنامکانمانــوربــارمشــترکانوجلوگیریازخاموشــیهای
ناخواســته،تامیــنولتــاژاســتانداردوکاهــشتلفــاتانــرژی

اشارهکرد.

عکس: ایمنا
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چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: توسعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان با انعقاد تفاهم نامه ساخت یک مدرســه 12 کالسه در زینبیه اصفهان با 
مشارکت خیر مدرسه ساز مهندس فرج ا... یعقوبی، کلنگ این مدرسه به زمین 
زده شد.مجید نسیمی در مراسم کلنگ  زنی مدرسه 12 کالسه در زینبیه اصفهان با 
گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان جمعیت 
باال و سرانه آموزشی پایینی دارد. در این راستا تالش های زیادی انجام شده و در 
چند سال اخیر با کمک خیرین مدرسه ساز اتفاقات خوبی رقم خورده است.وی با 
بیان اینکه حدود 15 پروژه مشارکتی در ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان تعریف 
شــده، گفت: هم اکنون 11 پروژه فعال داریم که از این تعداد ۹ پروژه مشارکتی 
است و خیرین در حال سرمایه گذاری هستند.مدیرکل نوسازی مدارس استان 
اصفهان یکی از مسائل و مشــکالت جدی آموزش و پرورش را کمبود فضا های 
آموزشی دانســت و افزود: کمبود فضا های آموزشــی ممکن است باعث ترک 
تحصیل دانش آموزان در مناطق کم برخوردار شود، بنابراین دغدغه جدی برای 
ایجاد فضا های آموزشی داریم.وی با قدردانی از یعقوبی، خیر مدرسه ساز برای 

احداث مدرسه در منطقه زینبیه به عنوان یکی از مناطق کم برخوردار و پرجمعیت 
اصفهان، گفت: اعتبار پیش بینی شده برای احداث این پروژه حدود 14 میلیارد 
تومان است که امیدواریم با کمک خیر مدرسه ساز و اعتبارات سازمان نوسازی 
مدارس کشور تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شود.نسیمی همچنین با بیان 
اینکه این مدرسه 12 کالسه با فضا های مورد نیاز آموزشی و اداری احداث خواهد 
شد، افزود: این پروژه در زمینی به مساحت 2 هزار و 350 مترمربع، زیربنای هزار 
و 240 متر مربع و در سه طبقه احداث خواهد شد.محمدرضا ابراهیمی، مدیر کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: خداوند تقدیرات 
خاصی را رقم می زند، طوری که برخی مکان هــا و برخی افراد را انتخاب می کند 
تا نام و یاد او را ذکر کنند.وی با اشاره به اینکه برخی مکان ها انتخاب می شوند تا 
مدرسه و مسجد شوند، افزود: برخی افراد نیز انتخاب می شوند تا کار های بزرگی 
انجام دهند و سرمایه و ثروت شان به امر مدرسه سازی اختصاص یابد و تفسیرگر 
آیات قرآن کریم، سنت پیامبر )ص( و سیره اهل بیت )ع( باشند. چه بسا افرادی 

درآمد زیادی داشته باشند، اما مدرسه سازی در تقدیرشان نیست.

مدیرآبفای مهردشت از کلنگ زنی عملیات آبرسانی پایدار به 5 روستای این 
منطقه به مناسبت فرارسیدن هفته دولت خبر داد.

حسین محمدیان با بیان این که عملیات به طول 5400 متر انجام می شود، 
خاطرنشان کرد: با اجرای این عملیات 5 روستای اشــن، گلدره، خیرآباد، 

دماب و کوه لطف از آبرسانی پایدار بهره مند می شود.
وی با بیان این که با اجرای این عملیات 1743 خانــوار بالغ بر 6 هزار نفر از 
آب شرب پایدار بهره مند می شــوند، افزود: عملیات اجرایی آبرسانی به 5 

روستای منطقه مهردشت با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد و 500 میلیون تومان 
اجرا می شود.

اضافه می شود آبفای منطقه مهردشت پس از تفکیک از آبفای منطقه نجف 
آباد، از مرداد ماه ســال 1400 به عنوان سی و هشــتمین منطقه خودگردان 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان آغاز به کار کرد و عالوه بر شهرهای دهق 
و علویجه به ساکنان ۹ روستای اشــن، خیرآباد، گلدره، کوه لطف، علی آباد، 

دماب، خونداب، حسین آباد و هسنیجه نیز خدمت رسانی می کند.

در جریان سفر استاندار اصفهان به شاهین شهر و میمه صورت گرفت؛

بازدید از پروژه ای که پس از ۲۷ سال بالتکلیفی افتتاح شد

تشریح اقدامات شاخص آبفای شاهین شهر در سال نخست دولت مردمی؛

 اجرای خط انتقال آب مورچه خورت به طول 50 کیلومتر و بهره برداری

 از ایستگاه پمپاژ گرگاب با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان

با حضور معاون رییس جمهور:

۲ طرح عمرانی در خمینی شهر اصفهان افتتاح شد

با حضور معاون رییس جمهور انجام شد؛

بهره برداری از 5 دستگاه پایش ترکیبات آلی فرار در پاالیشگاه اصفهان

به مناسبت هفته دولت انجام گرفت؛

کلنگ زنی آبرسانی پایدار به 5 روستای منطقه مهردشت
کلنگ  زنی مدرسه ۱۲ کالسه در زینبیه اصفهان

اســتاندار اصفهان در جریان سفر خود به شهرستان شــاهین شهر و میمه از 
ساختمان جدید شبکه بهداشت این شهرستان که امسال و پس از 27 سال 

افتتاح شد، بازدید کرد.
 بعدازظهر دهم شهریور ماه استاندار در شهرستان شاهین شهر و میمه حضور 
یافت و از ساختمان جدید ستاد شبکه بهداشت و درمان این شهرستان بازدید 
کرد.شروع این پروژه از سال 1374 آغاز شــده بود و عمده عملیات اجرایی، 
تکمیل و تجهیز در ســال های 1400 و 1401 صورت پذیرفته اســت و در هفته 
دولت امسال به صورت وبینار توسط ریاســت جمهور افتتاح شد.مبلغ اعتبار 

این پروژه بالغ بر 30میلیارد تومان، در زمینی به مساحت 2736 متر مربع و 
در چهار طبقه احداث شده است.

مرتضوی در ادامه سفر خود به شهرستان شاهین شهر و میمه گلخانه سبزی 
و صیفی )مادر( را در زمینی به مساحت 20 هکتار افتتاح کرد.

این مجموعه با اعتبــار 520 میلیارد ریــال از طریق تســهیالت وزارت جهاد 
کشاورزی و 200 میلیارد ریال آورده بخش خصوصی و مجموعا 720 میلیارد 
ریال احداث شده است. پیش بینی می شــود با بهره برداری از این مجموعه 

برای 200 نفر اشتغال ایجاد شود.

مدیر آبفای شــاهین شهر، اقدامات و دســتاوردهای این امور را در یک سال 
گذشته تشریح کرد.شــاهرخ شــریفی با بیان این که این اقدامات به منظور 
بهره مندی هرچه بهتر مردم شهرستان شاهین شهر به آب شرب پایدار و دفع 
بهداشتی فاضالب است، خاطرنشان کرد: تکمیل و بهره برداری از خط انتقال 
آب مورچه خورت به طول 50 کیلومتر با قطر 300 میلــی متر چدن با اعتباری 
بالغ بر 30 میلیارد تومان و احداث و راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب مورچه خورت 
با اعبتاری بالغ بر 2/2 میلیارد تومان از مهم ترین اقدامات شاخص امور آب و 
فاضالب شهرستان شاهین شهر در سال نخست دولت مردمی حجت االسالم 
رییسی بوده است.وی خاطرنشــان کرد: اصالح و توسعه شبکه آب روستای 
کلهرود با مشارکت بسیج سازندگی به طول 5000 متر در قطرهای 160، 110، ۹0، 
و 75 میلی متر پلی اتیلن با اعتباری بالغ بر2 میلیــارد و500 میلیون تومان، 
اجرای خط آبرسانی به طول 800 متر به همراه تجهیز و راه اندازی چاه روستای 
باغمیران با اعتباری بالغ بر 450 میلیون تومان، اجرای خط آبرسانی روستای 
سه به طول 1500 متر و روستای بیدشــک به طول 400 متر با اعتباری بالغ بر 
600 میلیون تومان، اجرای خط انتقال آب روستای جهاد آباد به صورت امانی 
ومشارکتی با بنیاد مسکن شاهین شهر به طول 16 کیلومتر و قطر 200 میلی متر 

چدن و پلی اتیلن با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان سایر اقدامات شاخص 
آبفای شاهین شهر در اصالح و توسعه شــبکه آب روستاها در یک سال اخیر 
بوده است.مدیر آبفای شاهین با اشاره به اجرای خط انتقال فاضالب در بلوار 
مدرس شاهین شهر به طول 1150متر و قطر 600 میلی متر پلی اتیلن به منظور 
جلوگیری از حوادث و پــس زدگی با اعتباری بالغ بــر 5 میلیارد تومان ادامه 
داد: تکمیل اجرای خط انتقال آب گرگاب از شــاهین شهر به طول 3000 متر با 
قطر 200 پلی اتیلن، طراحی، احداث و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ گرگاب با 
اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان و 4000 متر توســعه شــبکه آب در واحدهای 
کارگاهی مناطق یک و 2 شــهر گرگاب در قطرهای 75.۹0.16.200 میلی متر 
و با اعبتاری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیــون تومان با امکان واگذاری 350 
انشعاب با کاربری تجاری از دیگر اقدامات این امور در یک سال گذشته بوده 
است.شریفی در پایان درباره اجرای ایستگاه های تله متری گفت: اجرای تله 
متری ایستگاه و خط آبرســانی مورچه خورت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
تومان شامل ایستگاه پمپاژ مورچه خورت، شــهرک صنعتی مورچه خورت و 
مخزن روســتای مورچه خورت سایر اقدامات آبفای شــاهین شهر به منظور 

هوشمندسازی ایستگاه ها و شبکه های آب است.

2 طرح عمرانی مدرسه خیرساز در شــهر درچه و باغ بانوان شــهر کوشک از توابع 
شهرستان خمینی شــهر در غرب اصفهان با حضور معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح شد.هنرستان خیرســاز»داورپناه«درچه 
با ظرفیت 120 دانش آموز و اعتبار هفت میلیارد تومان روز پنجشــنبه در سفر علی 
سالجقه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به شهرستان 
خمینی شهر در اســتان اصفهان افتتاح شــد.همچنین باغ بانوان شهر کوشک و 
ساختمان اداری و رفاهی این مجموعه با مساحت سه هزار و 800 متر مربع و اعتباری 

چهار میلیارد تومان نیز با حضور معاون رییس جمهور افتتاح شــد و به بهره برداری 
رسید.بر اساس این گزارش، علی سالجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست با ورود به خمینی شهر در مراسم هفتمین روز شهادت شهید 
»ابوالفضل علیجانی« نیز حضور یافت.شهید ابوالفضل علیجانی از افسران دانشکده 
پیاده دانشگاه علوم و فنون حضرت امیرالمومنین)ع( نیروی زمینی سپاه پاسداران 
در اصفهان بود که سی و یکم مرداد ســال جاری در ماموریت مستشاری سوریه به 

شهادت رسید و پیکر وی در گلزار شهدای احمدآباد درچه به خاک سپرده شد.

پنج دســتگاه آناالیزر برخط برای پایــش و اندازه گیری ترکیبــات آلی فرار 
پاالیشگاه اصفهان در سامانه حفاظت محیط زیست کشور به بهره برداری رسید.

پنجشنبه، 10 شهریور با حضور معاون رییس جمهور، استاندار اصفهان، رییس 
سازمان مدیریت بحران کشور، مدیرکل مدیریت بحران استانداری و مقامات 
کشوری پنج دستگاه آناالیزر برخط برای پایش و اندازه گیری ترکیبات آلی فرار  
پاالیشگاه اصفهان در سامانه حفاظت محیط زیست کشور به بهره برداری رسید.

این پنج دستگاه پایش برای نخستین بار در شرکت های پاالیشی کشور و اولین 
بار در صنعت استان به بهره برداری رسید تا تمامی گازهای خروجی پاالیشگاه 
اصفهان به صورت برخط و شبانه روزی پایش شــود.به گزارش ایسنا، معاون 
رییس جمهور و رییس ســازمان محیط زیست کشــور در این مراسم با بیان 
اینکه پاالیشگاه اصفهان دارای تکنولوژی باالیی است، اظهار کرد: این شرایط 
می طلبد که شرکت از تکنولوژی باالی زیست محیطی نیز برخوردار باشد.علی 
سالجقه درباره این طرح، گفت: این ســامانه با هدف شفاف سازی و راستی 

آزمایی فعالیت می کند و اطالعات آن به صورت برخط توسط اداره کل حفاظت 
محیط زیست اصفهان رصد می شود تا خیال مردم آسوده باشد.وی ادامه داد: 
از 5 دســتگاه آنالیزر، چهار دســتگاه آن در محدوده پاالیشگاه و یک دستگاه 
نیز در خارج پاالیشگاه قرار دارد.مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز 
از نصب 5 دســتگاه آناالیزر با قابلیت پایش و اندازه گیری تمامی پارامترهای 
مورد نظر ســازمان حفاظت محیط زیست کشــور بر روی تمام دودکش های 
خروجی واحدهای بنزین سازی و همچنین نصب و بهره برداری از 12 آناالیزر 
بر روی سایر دودکش های واحدهای عملیاتی با هدف پایش و کنترل گازهای 
خروجی دودکش ها خبر داد.محســن قدیری افزود: تاکنون یک دســتگاه 
آناالیزر با قابلیــت پایش و اندازه گیری تمامی پارامترهــای موثر در آالیندگی 
پساب بهداشتی پاالیشگاه نصب شــده و عالوه بر آن خرید و نصب ۹  آناالیزر 
برای تکمیل سامانه سنجش برخط گازهای خروجی از دودکش کوره ها و خرید 

و نصب دستگاه پایش کیفی هوا نیز در حال پیگیری است.

مدیر کل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد:

  استفاده از کارتخوان، مطالبه عمومی از پزشکان

مدیر کل دفتر بازرســی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی 
کشور گفت: از ابتدای امسال حدود ۹000 گزارش اطالعاتی در سامانه سوت زنی ) 
گزارش فرار مالیاتی( سازمان ثبت شده که بخش بزرگی از این گزارش ها مربوط 
به فرار مالیاتی است که از طریق عدم استفاده از دستگاه پرداخت بانکی )پوز( 
است.وحید عزیزی، با تاکید بر اینکه کتمان درآمد، جرم تلقی شده و مجازات 
کیفری در پی دارد، اظهار کرد: درخصوص کسانی که مرتکب فرارهای مالیاتی کالن 
می شوند، عالوه بر وصول مالیات و جرائم، پرونده قضایی تشکیل می دهیم.وی 
اضافه کرد: برای پزشکان و دندانپزشکانی که مردم برای آنها گزارش فرار مالیاتی 
ثبت کرده اند، پیامک اخطار ارسال شده است و تمامی پزشکان و دندانپزشکان 
مطابق قانون مکلف به استفاده از دستگاه پرداخت بانکی )پوز( هستند.مدیر 
کل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور 

عنوان داشت: سازمان امور مالیاتی در صورت لزوم، تمامی حساب های متعلق 
به پزشکان و دندانپزشکان را بررسی می کند و فقط اینگونه نیست که حساب های 
متصل به پوز بررسی شود. بر این اساس مبالغ کارت به کارت و واریز به حساب 
های دیگر مودیان نیز مورد رســیدگی قرار خواهد گرفت.عزیزی تصریح کرد: از 
حدود ۹000 گزارش ثبت شده  در سامانه سوت زنی، حدود 3000 گزارش مربوط به 
فرار مالیاتی پزشکان و دندانپزشکان بوده است و از این تعداد، برای نیمی از آنها 
عالوه بر پیامک هشدار، درخواست درج در پرونده مالیاتی و بررسی های بیشتر 
برای ادارات ارسال شده است.وی اظهار داشت: در سال جاری، اقدامات مقابله با 
فرار مالیاتی در چارچوب بررسی حساب های بانکی، بازرسی مالیاتی، ماده 181 
قانون مالیات های مستقیم، افزایش یافته و از تمامی ظرفیت های قانونی برای 

وصول مطالبه و وصول مالیات حقه دولت استفاده می شود.
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