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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

برای »شهید مدافع ناموس« ؛ برای »محمد محمدی«

دم شما گرم باغیرت

به تماشای »نجال« نشسته بودم؛ »َعِبد« داشت  سمیه پارسا
برای »نجال« به زمــان خودمانــی آبادانی از 
»عشق« حرف می زد: »مو ِبَلد نیسُتم مثل شما تحصیلکرده ها حرف ِبِزُنم 

اما از یکی شنیُدم می گفت عشق یعنی برا عشقت هرکاری بکنی.« 
و شما چقدر آقا بودی »آقامحمد«؛ من به تماشای غیرت »َعِبد« نشسته 
بودم در دفاع از دختری که می خواست به شوق دیدن فرزندش »حسین« 
و به نیت پیدا کردن فرزندی که او را از خدای»حســین«)ع( و نذر و نیاز 
برای ارباب داشــت، به زیارت امام بی کفن برود و »َعِبد« ایستاد تا سایه 
سرش باشد در هجوم بی غیرتی بعثی های از خدا بی خبر، حتی اگر هنوز 
َمحرمش نبود. همان موقع بود که شنیدم نه در سریال و فیلم و نه در قصه 
ها، که در حقیقت و در عالم واقع، مردی در دفاع از ناموس وطن، اینجا در 
قلب وطنم؛ »تهران« از اراذل و اوباش چاقو خورده؛ چاقویی که قلب و ریه 

او را دریده و حکم شهادت برایش امضا کرده است. 
راستش چرا دروغ؟ محتاج و مشتاق و تشنه این بودم که بدانم هنوز نسل 
مردهای باغیرت این سرزمین نخشکیده است. که هنوز هم مرداِن مردی 
هستند که برای مادران و دختران این سرزمین )حتی اگر »بدحجاب« و 
»بی حجاب« هم باشند(، غیرت وسط می گذارند و اجازه نمی دهند کسی 

چپ نگاه شان کند. 

نمی دانم اصل داســتان چه بوده اما همین قدر که می دانم برای دفاع از 
دخترکی که حتی او را نمی شناختی، جانت را ازدست دادی، کافی ست تا 
دوباره قلم به دست بگیرم و بنویســم که خدا را شکر؛ چشمه غیرت اینجا 
هنوز می جوشد حتی اگر باشند »به ظاهر« متدینانی که از بسیجی بودن 
و حزب اللهی بودن، فقط ریش و تســبیح و ذکر گفتن و تندرو بودنش را 
یاد گرفته اند. اما شما مصداق عینی» شیعه علی)ع(« بودی که یقین این 
همه »مردانگی« و »غیرت« و »علی وار« زیستن را سر سفره حب و عشق 
همان امیر مهر و ســمبل غیرت آموخته بودی و می دانستی در قاموس 
»علی«)ع( به زن غیرمسلمان هم نباید تعدی کرد و خوانده بودی تاسف 
امام مظلوم را وقتی خبر آوردند سربازان معاویه به زنی غیرمسلمان حمله 
کرده اند: »... اطالع یافته ام یکى از ســربازان معاویه به یک زن مسلمان 
حمله کرده و دیگرى به زنى غیر مسلمان که با مسلمانان هم پیمان بوده 
اســت و ســپس طالهاى او را از بدنش بزور بیرون آورده است و زن تنها 
وسیله دفاعش التماس، خواهش و گریه و درخواست کمک بوده است. 
سربازان معاویه بدون رنج و زحمت و بدون ریختن یک قطره خون و زخم 
دیدن با دست پر بازگشته اند. اگر مرد مسلمانى از این پس از روى تأسف 

و غصه بمیرد سزاوار است و سرزنش نمى شود...«
شما خیلی آقا بودی »آقا محمد«. نقطه روشنی شدی در میان این همه 

تاریکی. روزنه امیدی شدی در پس این همه ناامیدی. »قهرمان« شمایی 
که طاقت نداشــتی ببینی یک عده اراذل و اوباش به ناموس وطنت، بی 
حرمتی می کنند. که از آنها خواســتی عفت کالم و رفتار داشته باشند آن 
هم در مواجهه با یک زن. و تنها جرمت همین بود که خیلی »مرد« بودی 
و »باغیرت«. مظلوم تو را کشتند. چشمان اشــکبار خانواده ات، شرمنده 
مان کرد. برای قرار دل بیقرارشان کاری از دستمان برنمی آید جز دعا. اما 
سرشان بلند است. سِر ما هم بلند است از داشتن مردان سربلندی چون 

شما که دست پرورده واقعی و حقیقی مکتب اهل بیت هستید. 
چقدر دنیای زنان به همچو شمایی نیازمند است در این روز و روزگار. به شما 
که »مدافع ناموس« شدی و تازه نشان دادی گاهی پایان کار یک بسیجی 
»شهادت« نیست؛ پس از شهادت هم می تواند زنده باشد و زندگی کند و 
زندگی ببخشد. اعضای بدنش را به بیماران نیازمند اهدا کنند. وای که چقدر 

زندگی و شهادت شما پربار و پرثمر و پرفایده بود »آقا محمد«. 
به آخرین تصویر از شما خیره می شوم؛ درون تابوت، پیچیده در کفن. مهر 
تربت کنار بدن بی جانت و همسر و فرزندانی که هنوز در بهت از دست دادن 
شما هستند؛ هنوز باورشان نمی شود در برابر این همه »مردانگی«؛ یک نفر 
و شــاید چندنفر آن قدر »بی صفت« و »رذل« و »نامرد« باشند که چنین 
بالیی به سر شما آورده باشــند فقط به خاطر اینکه از آنها خواستی »عفت 

کالم« در انظار عمومی داشته باشند.
کاش اینها را در شهر می چرخاندند و بر ســر هر کوی و برزن نشان شان 
می دادند تا عیار مردی و نامردی مشخص تر از هررزمان دیگری رخ عیان 
کند. تا معلوم شــود لقمه حرام با آدم چه می کند. تا شاید بازهم یادمان 
بیاید در این ســرزمین مردان مردی بودند که برای ناموس وطن هشت 
سال جنگیدند و جان دادند و رویای به اسارت بردن زنان و دختران شیعه 
را به دل رهبری بعثی از نسل »یزید« گذاشتند و راهشان هنوز ادامه دارد. 

و ما شما را فراموش نمی کنیم »آقامحمد«. محمد محمدی عزیز، شهیِد 
عزیِز دلیر. حاال باز هم به تماشــای »نجال« می نشــینم و عشق را از زبان 
ساده و سلیس »َعِبد« روایت می کنم که »از دستت دلخوُرم اما حتی اگه 
ُمنو نخوای، باز مگه مو بی غیرُتم اجازه ِبُدم تنها بری کربال میون این همه 
نامرد بعثی؟«  و شما هم »آقا« بودی و هم »عاشق« محمد محمدی عزیز 
که عشــق گاهی یعنی همین غیرت وقتی به جوش می آید بر سر دفاع از 

ناموس وطن.
شهید »ســعید زقاقی« در وصیتنامه اش خطاب به مادرش نوشته بود: 
»... فقط زمانی گریه کن که مردان ما غیــرت را فراموش می کنند و زنان 

ما عفت را...«
دم شما گرم »آقامحمد«. 

برای »شهید مدافع ناموس« ؛ برای »محمد محمدی«

دم شما گرم باغیرت

به تماشای »نجال« نشســته بودم؛ »َعِبد« داشت برای 
»نجال« به زمــان خودمانی آبادانی از »عشــق« حرف 
می زد: »مو ِبَلد نیســُتم مثل شما تحصیلکرده ها حرف 
ِبِزُنم اما از یکی شنیُدم می گفت عشق یعنی برا عشقت 

هرکاری بکنی.« 

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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 افتتاح اولین و مجهزترین
 سینمای غرب اصفهان ؛

  منطقه رهنان صاحب
 سینما شد

بر اســاس اعالم معاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی 
 استان اصفهان، محتوای آموزشی پلیس از طریق »شاد«

 به دست دانش آموزان می رسد

همین صفحه 

 پلیس برای کاهش سطح آسیب پذیری دانش آموزان 
در فضای مجازی دست به کار شد؛
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طرح دعوی علیه »بن سلمان« در آمریکا 
نامزد جمال خاشقجی، روزنامه نگار کشته شده سعودی و یک گروه حقوق بشری که او تاسیس کرده 
بود، شکایتی در یکی از دادگاه های آمریکا با این موضوع که ولیعهد سعودی دستور قتل این منتقد را 
صادر کرده بود، تنظیم کردند.این طرح دعوی با پیچیدگی هایی در روابط آمریکا-سعودی بر سر قتل 
سال ۲۰۱۸ خاشقجی، سوابق حقوق بشری ریاض، نقش آن در جنگ داخلی یمن و مسائل دیگر 
هم زمان شده است. سفارت عربستان به این طرح دعوی واکنشی نداشته است. محمد بن سلمان 
نمی پذیرد که دستور قتل خاشقجی را صادر کرده بود.خدیجه جنگیز و »دموکراسی برای جهان عرب 
اکنون« )DAWN( که یک گروه حقوق بشری مستقر در آمریکاست و خاشقجی موسس آن بوده 
است، در واشنگتن دی .سی شــکایتی تنظیم کرده اند. در متن این شکایت نامه، نام چندین تن از 

دستیاران بن سلمان و مقام هایی که در عربستان بابت این قتل محکوم شدند، ذکر شده است.

دعوت »گوترش« از یمنی ها برای آتش بس
دبیرکل سازمان ملل در سخنانی ضمن تاکید بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای اعتماد سازی میان 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، نســبت به بروز یک فاجعه انسانی در یمن هشدار 
داد.آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در جریان نشســت مجازی شورای امنیت برای بررسی 
وضعیت منطقه خلیج فارس به ریاست سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه، پیشنهاد ایجاد بستری 
برای اعتماد سازی و حل و فصل اختالفات میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را 
ارائه داد.گوترش بر کار جمعی برای کاهش تنش های و درگیری ها تاکید کرد و گفت: برخی کشورها 
ممکن است احساس کنند که دیگران در امور آن ها یا همسایگان شان دخالت می کنند. برخی ممکن 
است این اعتقاد را داشته باشند که نقش منطقه ای آن ها شناخته نشده است.دبیرکل سازمان ملل 
متحد خواستار حداکثر خویشــتن داری همه طرف ها و پرهیز از اقداماتی شد که می تواند تاثیرات 

بی ثبات کننده داشته باشد.

»ترامپ« یک حساب بانکی در چین دارد 
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی نوشت، اســناد مالیاتی دونالد ترامپ حاکی از آن است یکی 
از سه کشــور خارجی که او در آنها حســاب بانکی دارد، چین اســت.طبق گزارش نیویورک تایمز، 
 Trump( این حســاب بانکی متعلق بــه مدیریت هتل هــای بین المللــی ترامپ ال.ال.ســی
International Hotels Management LLC( است که از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ میزان ۱۸۸۵۶۱ دالر 
مالیات در چین پرداخته اســت.به گزارش پایگاه هیل، دونالد ترامپ عالوه بر حساب بانکی اش 
در چین، در انگلیس و ایرلند هم حســاب های بانکی دارد. نیویورک تایمز نوشــت، حساب های 
بانکی خارجی رییس جمهوری آمریکا تحت اســامی شرکتی باز شــده اند و در نتیجه نام شان در 
فرم های علنی افشــای دارایی های وی دیده نمی شود.اســناد مالیاتی ترامپ که نیویورک تایمز 
به دســت آورده نشــان نمی دهند که چقدر پول از طریق حســاب های خارجی ترامپ در جریان 
 بوده و این نشریه نوشت که در عین حال مشخص نیســت این حساب ها در چه موسسات مالی 

وجود داشته اند. 

هشدار درباره طرح انحالل پارلمان عراق 
رییس فراکسیون پارلمانی »دوله القانون« از وجود یک طرح برای انحالل پارلمان عراق و ابقای ده 
ساله الکاظمی در پست نخست وزیری هشدار داد.»عدنان االسدی« رییس فراکسیون پارلمانی 
ائتالف »دوله القانون« به ریاســت »نوری المالکــی« از طرح انحالل پارلمــان و ابقای دولت به 
نخست وزیری »مصطفی الکاظمی« به مدت ده سال خبر داد.به نوشته پایگاه خبری »المعلومه«، 
وی تصریح کرد: کسانی هستند که به دنبال انحالل پارلمان و ابقای دولت الکاظمی برای مدت ده 

سال دیگر هستند.

پرداخت هزینه های مقابله با ایران در سایه عادی سازی روابط اعراب و اسراییل؛

دام آمریکایی برای اعراب

پــس از عادی ســازی روابط امــارات و  علیرضا کریمیان
بحرین با اسراییل، حاال خبرها حکایت از 
تدارک آمریکا و متحدش در منطقه برای کشــاندن کشورهای عربی 
بیشتری به دام توافق عادی سازی با اسراییل دارد.  دولت های عربی 
امارات و بحرین در خیانتی آشــکار به ملت فلســطین، ماه گذشــته 
میالدی روابط پیش از این پنهانی خود با رژیم صهیونیســتی را علنی 
کردند. خیانتی که با واسطه گری رییس جمهور آمریکا در کاخ سفید 

منعقد شد. 
این در حالیســت که طرح صلح عربی کشور های عربی هرگونه عادی 
سازی روابط با رژیم صهیونیستی را منوط به بازگرداندن سرزمین های 
فلسطین بر اساس مرز های سال ۱۹۶۷ و پذیرش یک دولت مستقل 
فلسطینی به پایتختی بیت المقدس شرقی از سوی رژیم صهیونیستی 
می داند. به عقیده مقامات آمریکایی، یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 
این توافق متوقف کردن و کم شــدن قدرت دفاعی ایران خواهد بود. 
در همین زمینه وزیــر دفاع آمریکا مدعی شــد توافق های اخیر برای 
عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین می تواند 
به مقابله با ایران در منطقه کمک کند.اســپر طی سخنرانی در شورای 
آتالنتیک در واشــنگتن گفت: ایــن ]عادی ســازی[ موفقیت بزرگی 

برای رییس جمهور و تیم وی در کاخ سفید است. ما خواهیم دید که 
کشور های بیشتری از امارات و بحرین تبعیت می کنند. همه ما امیدوار 
هستیم و همه در تالشند تا در این مسیر حرکت کنند.وزیر دفاع آمریکا 
توافق نامه های عادی ســازی را به دالیل متعددی ضروری دانســت 
و گفت این توافق ها یک فرصت دیپلماتیک اســت که امنیت و رشــد 
اقتصادی را ارائه می دهد.وی مدعی شد که کشور های عربی در صورت 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شاهد پتانسیل زیادی برای 

رشد اقتصادی خواهند بود.
اسپر در بخش دیگری از اظهارات بی اســاس علیه ایران مدعی شد: 
بسیاری از کشور های منطقه تشخیص داده اند که بزرگ ترین نگرانی 
که آن ها و همچنین آمریکا دارد ایران و رفتار های ناشایســت آن در 
منطقه طی چهار دهه گذشته است. این رفتار ها از آفریقا تا خاورمیانه 

و افغانستان گسترش یافته است.
وزیر دفاع آمریــکا در ادامه یاوه گویی های خود، ایــران را یک تهدید 
مشــترک دانســت که کشــور های منطقه صرفا با همــکاری با رژیم 

صهیونیستی می توانند تهدیدات آن را خنثی کنند.
وی مدعی شــد همه کشــور ها منافعــی در منطقه دارند و ســنتکام 
به رغم رصــد آن ها قادر به حفاظــت از همه آن ها شــامل دریانوردی 

کمیــت کشــور ها  آزاد در خلیــج فــارس، آزادی تجــارت و حا
نیست.اســپر در ادامــه ادعا هایی در مــورد ایجاد و تقویت شــبکه 
اتحاد و مشــارکت بــرای جلوگیری از تنــش، حمالت ایــران علیه 
زیرســاخت های نفتــی عربســتان ســعودی در ســال گذشــته و 
حضور نظامی ایــران در عراق مطرح کــرد و گفت: ایران در سراســر 
منطقه اســت؛ بنابرایــن من فکر می کنم که کشــور ها ایــن واقعیت 
 را تشــخیص می دهنــد و آن ها مزایــای احتمالــی دیگــر را نیز از 

عادی سازی می بینند.
پیش از این، آوی برکوویتز، نماینده دولــت آمریکا در امور خاورمیانه 
ابراز امیدواری کرد کشور های عربی بیشــتری اقدام به عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی کنند. این ســخنان در حالی مطرح شده 
که آمریکا از اعراب همچنان انتظار دارد تــا هزینه مقابله با موج ایران 
هراســی که این کشــور به راه انداخته را بپردازد این در حالی اســت 
که اقتصاد اغلب کشــورهای عربی به شــدت به نفت وابسته است و 
در شــرایط کرونایی فعلی که فروش این ماده کاهش داشته، اغلب 
حکام عربی ناچار به اجرای سیاســت های انقباضی هستند. در این 
شرایط سوق دادن این کشورها به ســمت اسراییل راهکاری است که 

این کشورها بتوانند از پس مخارج رقابت تسلیحاتی با ایران برآیند.

نماینــده آمریــکا در امور ایــران می گوید، فشــار 
حداکثری بر ایران سیاســت موفقی بوده و ادامه 
می یابد و فرقی نمی کند چه کســی رییس جمهور 
آینده باشــد.»الیوت آبرامز« نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایــران و ونزوئال، در گفت وگویــی با روزنامه 
سعودی الشرق االوسط چاپ لندن مدعی شد که 
»شکست« دونالد ترامپ در انتخابات سوم نوامبر 
)۱۳ آبان( آینده، »امید آخر ایرانی ها« برای پایان 
یافتن کمپین فشار و تحریم های آمریکاست.آبرامز 
گفت کشورش برای تهیه بسته تحریمی جدید علیه 
ایران در ماه جاری )میالدی/اکتبر( آماده می شود 
و سفر اخیرش به کشــورهای اروپایی برای بررسی 
اوضاع مرتبط با ایران بوده است. او گفت که محتوای 
دیدارهای اخیرش بــا مقامات بریتانیــا و آلمان 

»بدون اعــالم« باقی می ماند و »ما هــم در ارتباط 
دائم با متحدانمان هســتیم«. آبرامز در خصوص 
ســناریوهای محتمل در خصوص نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا گفت، برخی در ایران فکر 
می کنند اگر ترامپ ببازد، تحریم ها و کمپین فشار 
آمریکا بــر آنان پایان می یابد گویــی که خط بخورد 
]و قلم گرفته شود[ اما این اعتقادی نادرست است 
و هرگز رخ نخواهد داد. ما چتری وســیع از تحریم 
داریم. این تحریم ها ســر جای خود باقی خواهد 
ماند تا رژیم ایــران رفتار خود را تغییــر بدهد، حاال 
رییس جمهور آتی هر که می خواهد باشــد«. این 
مقام آمریکایی مثل رییس جمهور این کشور مدعی 
شــد که اگر ترامپ در انتخابات مجددا پیروز شود، 
ایرانی ها به ســرعت برای امضای توافق هسته ای 

جدید حرکت خواهند کرد »زیرا آنها در چهار ســال 
آینده بیش از این نمی توانند چنین فشاری را تحمل 
کنند«. او معتقد اســت که فشــار آمریکا در تحقق 
اهدافش موفق بوده: »نتایج بزرگی داشــته است. 
ارزش پول ایران ســقوط کرده و به حدود ســیصد 
هزار ریال رسیده است. اگر این مسیر را حفظ کنیم، 
ایرانی ها را به ســوی یک توافقنامــه جدید فراگیر 
هدایت کرده ایــم«. این مقــام آمریکایی هرگونه 
تماس با تهــران را تکذیب کرد و گفــت، »تمایلی 

واقعی به بحث و گفت وگو ندارند.«

نماینده آمریکا در امور ایران:

فشار حداکثری بر ایران ادامه می یابد

شرط ایران برای متعهد ماندن به برجام از زبان »واعظی«
رییس دفتر رییس جمهوری اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران درصورتی به تعهدات خود در برجام پایبند است که طرف های مقابل هم به آنچه تعهد کرده اند، متعهد 
باشند.»محمود واعظی« در دیدار »هانس اودو موتسل« سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران با اشاره به خروج آمریکا از برجام، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
درصورتی به تعهدات خود در برجام پایبند است که طرف های مقابل هم به آنچه تعهد کرده اند، متعهد باشند.رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به مشارکت آلمان 
در مذاکرات هسته ای، تصریح کرد: با اقدامات مخرب و کارشکنی های آمریکا حفظ برجام از شکل گیری آن سخت تر شد و کشورهای باقی مانده در برجام در تعامل 
با یکدیگر و حمایت جامعه جهانی این توافق بین المللی را حفظ کردند.رییس دفتر رییس جمهوری گفت: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد در صورت پایبندی 
طرف های برجام به تعهدات این توافق نامه، به تعهدات برجامی خود بازگردد.واعظی همچنین با اشاره به بحران های متعدد خاورمیانه بر ضرورت اتخاذ روش های 
گفت وگو و مذاکره و راه حل های بدون جنگ برای حل مشکالت و اختالفات تاکید کرد.»هانس اودو موتسل« سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران نیز در این دیدار با 
اشاره به تاریخ و فرهنگ غنی و نقش پررنگ جمهوری اسالمی ایران در منطقه، گفت وگوی میان فرهنگ ها و کشورها را بسیار مهم توصیف کرده و ابراز امیدواری کرد که 
در زمان حضور خود در تهران، مناسبات دو کشور گسترش یابد.وی با اشاره به مشکالت منطقه، گفت وگو را گامی موثر برای برون رفت از چالش های موجود دانست.

چهره روز

وز عکس ر

اعتراضات به 
 جامعه جهانی
 در ارمنستان

تظاهــرات ارمنی ها در شــهر 
ایروان ارمنستان در اعتراض 
به ســکوت جامعه جهانی در 
قبال هجوم نظامی آذربایجان 

به منطقه »ناگورنوقره باغ«.

خبرهای خوب از جلسه غیرعلنی پارلمان با وزیر صنعت
عضو هیئت رییسه مجلس گفت: وزیر صمت در نشست غیرعلنی مجلس از برنامه این وزارتخانه برای 
حذف دالالن و واسطه ها از زنجیره توزیع کاال خبر داد.حجت االسالم علیرضا سلیمی اظهار کرد: در این 
جلسه نمایندگان نقطه نظرات و انتقادات 
خود را پیرامون مسائل مختلف از جمله 
نفــوذ دالالن در بحث توزیــع نهاده های 
دامی و خــودرو و... مطــرح کردند.وی 
افزود: به عنــوان مثال نفــوذ دالالن در 
بخش خودرو باعث شــده تا ورق فوالد 
و قطعات یک و نیم برابر قیمت به دست 
خودروسازان برسد که این مسئله تاثیر 
قابل توجهی در افزایش قیمت خودرو در 
کشــور دارد.عضو هیئت رییسه مجلس 
اظهار داشــت: به طور کل نمایندگان انتقادات خود را از نفوذ دالالن هم در زنجیره توزیع کاال و هم در 
بحث تامین مواد اولیه مطرح کردند.سلیمی خاطرنشــان کرد: در جلسه علیرضا رزم حسینی وزیر 
صمت از برنامه این وزارتخانه برای حذف دالالن و واســطه ها از زنجیره توزیع کاال و همچنین تامین 
مواد اولیه خبر داد.وی افزود: رزم حسینی بر این نکته تاکید داشت که نتایج اقدامات این وزارتخانه 

در حذف دالالن به زودی برای مردم ملموس خواهد بود و نتایج این اقدامات را خواهند دید.

سفرهای خارجی نمایندگان مجلس زیر ذره بین قرار گرفت
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: با مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه 
داخلی مجلس گزارش سفر نمایندگان یک هفته پس از انجام سفر باید به مجلس ارائه شود.سمیه 
محمودی افزود: در این جلسه مصوب شد که گزارش سفرهای خارجی نمایندگان یک هفته پس از 
انجام سفر به مجلس ارائه شود و در مورد سفرهای داخلی هم این سفرها جزو ماموریت محسوب 
نمی شود و نمایندگان حق ماموریتی برای آن دریافت نمی کنند و مالک سفر در این مصوبه کمیسیون 
تنها سفرهای خارجی است.سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: اما در 
این ارتباط که این گزارش توسط نماینده ارائه شود یا رییس هیئت اعزامی اعم از هیئت کمیسیونی، 
گروه دوستی، فراکسیونی و ... به جمع بندی نرســیدیم و با توجه به مصادیق متعدد در این باره بنا 

شد در باره هر کدام تصمیم الزم اتخاذ شود.

اتهام زنی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به ایران
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، ایران را به تنش زایی در کشورهای منطقه مانند عراق، سوریه، 
لبنان و یمن متهم کرد. »نایف بن فالح الحجرف« ادعا کرد، ایران سبب گسترش خشونت و عدم 
ثبات در برخی کشورهای منطقه مانند عراق، سوریه، لبنان و یمن شده و باید جلوی آن گرفته شود.

الحجرف در سخنرانی مجازی خود در نشست شورای امنیت برای بررسی وضعیت کنونی در منطقه 
خلیج فارس مدعی شد: تاسف بار است که ایران به ویژه از سال ۲۰۱۱ شیوه دشمنی، خشونت و بر هم 
زدن ثبات در منطقه را برای تحقق اهداف سیاسی خود به کار گرفته است.وی در ادامه ادعاهای خود 
گفت: برخی کشورهای عضو شورای همکاری مورد تجاوزهای مکرر ایران و وکالی آن در منطقه مانند 
حمله با موشک های بالستیک و پهپاد قرار گرفته اند، حمالتی که غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی در 
عربستان سعودی را هدف گرفته است؛ )عالوه بر( اقدام تروریستی در برخی کشورهای دیگر شورای 
همکاری که حمایت ایران از آن ثابت شده اســت.الحجرف درباره خطر »سالح های هسته ای« در 
منطقه خلیج فارس هم مدعی شــد: وجود یک توافق بین المللی فراگیر که جلوگیری از دستیابی 

ایران به هر نوع سالح هسته ای را تضمین کند، ضروری است.

کافه سیاست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت:

 سران قوا از فرصت 
استفاده نمی کنند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
رهبر انقالب به ســران سه قوه اجازه دادند 
که در جلسات مشــترک با اختیار کامل، 
برای عبور از شــرایط جاری کشور تصمیم 
بگیرند اما متاسفانه سران قوا از فرصتی که 
رهبر انقالب فراهم کرده اند، استفاده نمی 
کنند.محســن رضایی با تاکید بر استفاده 
از ظرفیت جلســات ســران قوا برای رفع 
مشکالت کشور، افزود: رهبر انقالب، برای 
اداره کشور در شرایط کنونی  امکان خوبی را 
فراهم کرده و به سران سه قوه اجازه دادند 
که در جلسات مشــترک با اختیار کامل، 
برای عبور از شــرایط جاری کشور تصمیم 
بگیرند. وی با بیان اینکه، »متاسفانه سران 
قوا از فرصتی که رهبــر انقالب فراهم کرده 
اند، استفاده نمی کنند«، افزود:  اگر سران 
قوا، جلسات مشترک شان را جدی بگیرند 
و دبیرخانه شان را تقویت کنند و از دیدگاه 
اقتصاددانان اســتفاده کنند خیلی زود بر 
اداره کشور مسلط می شوند و بازار سرمایه 
و بورس نجات پیدا می کند.رضایی تصریح 
کرد: ســران قوا باید حداقل هفت اقتصاد 
دان را در دبیرخانه مستقر کنند؛ چون سران 
ســه قوه تخصص الزم را در حوزه اقتصاد 
ندارند و اگر دارند اختالف نظر دارند؛ سران 
ســه قوه باید جلسات مشــترک را جدی 

گرفته و این جلسات را بیشتر برگزار کنند.

آوی برکوویتز، نماینده دولت آمریکا در امور خاورمیانه 
ابراز امیدواری کرد کشور های عربی بیشتری اقدام 
به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کنند. این 
سخنان در حالی مطرح شده که آمریکا از اعراب 
همچنان انتظار دارد تا هزینه مقابله با موج ایران 

هراسی که این کشور به راه انداخته را بپردازد 

بین الملل
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۷0 مجوز معدنی امسال در استان اصفهان صادر شد
رییس ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت اصفهــان گفــت: ۷۰ پروانه معدنــی در بخش های 
اکتشــاف و بهره برداری از ابتدای امسال تاکنون در اســتان اصفهان صادر شده است.ایرج موفق 
افزود: موارد یاد شده شــامل ۵۰ پروانه اکتشاف و گواهی کشــف و ۲۰ پروانه بهره برداری معدنی 

اســت.وی ادامه داد: هزینه عملیاتی و 
ســرمایه گذاری پروانه های صادرشده 
در بخــش اکتشــاف و گواهی کشــف 
۲۸ میلیــارد و ۴۹۷ میلیــون ریال و در 
بخش پروانه بهره بــرداری ۱۷۴ میلیارد 
و ۹۰۶ میلیون ریال محاسبه شد.رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان اظهار داشت: عالوه بر این اینکه 
زمینه اشتغال ۱۳۱ نفر با صدور این تعداد 
پروانه بهره برداری در استان فراهم شده 

است؛ ۶۰۰ هزار تن به ظرفیت استخراج مواد معدنی استان می افزاید.موفق گفت: ذخیره قطعی این 
معادن بیش از ۱۴ میلیون تن است.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

مسئولیتی در برابر قیمت برنج ایرانی نداریم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مسئولیتی برای کنترل قیمت برنج ایرانی 
نداریم؛ مردم می توانند به جای برنج ایرانی با قیمت باال از برنج هندی استفاده کنند.سید حسن 
قاضی عسگر با اشاره به کاهش واردات برنج اظهار داشت: با وجود اینکه کاالی برنج هندی مشمول 
ارز نیمایی شــده، قیمت این کاالی اساسی تا دو برابر افزایش یافته اســت.وی افزود: با تشکیل 
کمیته رفاه و تامین اجتماعی در استانداری اصفهان درصدد هستیم که برای تامین کاالهای اساسی 
برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر تدابیری بیندیشیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان با اشاره به استفاده از سامانه رهتاب در توزیع کاالهای اساسی تصریح کرد: در آخرین جلسه 
کارگروه تنظیم بازار در استان اصفهان مقرر شد برنج هندی از طریق شبکه رهتاب در استان اصفهان 
توزیع شود.قاضی عسگر گفت: قیمت هر کیســه برنج هندی درب غله ۱۴۵ هزار تومان است و با 

قیمت ۱۴۸ هزار تومان هم به دست مصرف کننده خواهد رسید.

پیش بینی برداشت ۷۶ هزار تن انار در اصفهان
مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان از آغاز برداشــت انار در مناطق گرمسیر 
این اســتان خبر داد و گفت: برپایه پیش بینی ها، میزان برداشــت محصول انار امسال به حدود 
۷۶ هزار تن برســد که نسبت به سال گذشــته ۱۰ درصد کاهش نشــان می دهد.احمدرضا رییس 
زاده از آغاز برداشــت ارقام زودرس انار در مناطق گرمســیر اســتان از نیمه دوم مهرماه خبر داد و 
اظهار کرد: بر پایه پیش بینی ها میزان برداشــت محصول انار امســال به حدود ۷۶ هزار تن برسد 
که نسبت به سال گذشــته نزدیک به ۱۰ درصد کاهش نشــان می دهد.وی، سرمازدگی و کاهش 
گل دهی درختان را در برخی مناطق از مهــم ترین عوامل تاثیرگذار بر کاهــش عملکرد باغات انار 
استان در سال جاری دانست و افزود: سطح باغ های انار اســتان هفت هزار و ۶۱۰ هکتار است که 
حدود ۴۰۰ هکتار آن هنوز به مرحله باروری نرسیده اســت.مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان، شهرستان های شهرضا، کاشــان، نطنز و اردستان را چهار تولید کننده عمده انار این 
 اســتان دانســت و گفت: شهرســتان های دهاقان، نجف آباد و اصفهان نیز از دیگر تولیدکنندگان

 انار هستند.

در حالی که صنعت در اصفهان همواره متهم به افزایش آالینده ها و آب بر بودن است ولی بار اصلی اقتصاد استان را به دوش می کشد؛ 

صنعت؛ متهم یا شاکی؟

صنایع در اصفهــان در میانه بحران آب و  مرضیه محب رسول
هوایی اســتان قرار دارند؛ از ســویی این 
بخش مهم اقتصادی اســتان بار اشــتغال و درآمدزایی اصفهان و در 
برآورد کلی کشور را بر دوش دارد و از سوی دیگر به عنوان متهم ردیف 
اول آلودگی هوا و کمبود آب در اصفهان معرفی می شود. اصفهان اگر 
چه حاال یک کالن شــهر عمده در کشور محســوب می شود؛ اما سال 
هاست رشد صنعتی و اقتصادی آن به دلیل کاهش منابع آبی عمال رو 
به افول گذاشته است. اخیرا اســتاندار اصفهان اعالم کرده کمبود آب 
باعث به ثمر نرسیدن طرح های سرمایه گذاری در اصفهان شد؛ اتفاقی 
که به خوبی پایین بودن شــاخص های مهم اقتصادی مانند توسعه 
صنایع و اشتغال گویای آن اســت. گفته می شود برخی از طرح های 
سرمایه گذاری ۱۲ سال اســت که بالتکلیف مانده و دغدغه های آبی 
مانع از اجرای آن شده است.صنایع مســتقر در اطراف اصفهان، جبهه 
اول و خط مقدم صنعت ایران هســتند و هرکدام از این صنایع نه تنها 
چرخ صنعت بلکه چــرخ زندگی تعــداد زیــادی از خانواده ها را می 
چرخانند. در این شراط تنش آبی با اســتان های همجوار، کشاورزان 
اســتان و صنایع هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. کشــاورزان، 

صنعت را متهم به نابــودی آب اصفهان می کنند و اســتان های دیگر 
حاضر نیســتند با طرح های انتقال آب برای اصفهان به دلیل شــائبه 
استفاده از صنعت موافقت کنند. این در حالی است  که صنعت در خط 
مقدم کاهش مصرف آب قرار گرفته است.مدت زیادی است که آسمان 
و نزوالتش برای اصفهان توشه ای ندارند و بی تدبیری در مدیریت آب 
طی سال های گذشته نیز موجب شده تا سد زاینده رود حاال دستش 
خالی و کفگیرش به ته دیگ رسیده باشد. طبق آمار ۸ تا ۱۰ درصد آب 
در بخش صنعت مصرف می شود هرچند که از سال ۹۲ صنایع اصفهان 
به خصوص صنایع مادر سعی کرده اند روند کاهشی از مصرف آب را در 
بخش های خود داشته باشند. طبق مصوبه عالی آب صنایع باید بیش 
از پیش در مصرف آب صرفه جویی کنند و اســتفاده از پســاب های 
شهرهای نزدیک به این صنایع نیز در راستای همین هدف انجام شده 
است.اما، سوال اساسی اینجاست که آیا آب صنایع می تواند قطع شود، 
پاسخ این است که صنایع پس از شرب در استان اصفهان در اولویت قرار 
دارند و به دلیل اینکه اقتصاد کشور و معیشت تعداد زیادی از مردم به 
این صنایع وابسته اســت قطع آب آنها نه ســاده به نظر می رسد و نه 
منطقی، اما استفاده آنها از پساب و حرکت به سوی توسعه با آب کمتر 

و بهره برداری درســت از پســاب می تواند کمی برای صنایع اصفهان 
حاشــیه امن ایجاد کند. هرچند طی ســال های آینده و طبق مصوبه 
شورای عالی آب، استفاده از آب شــرب در صنایع باید به صفر برسد.

داستان دیگر در استان اصفهان بخش کشاورزی است اگر این بخش 
را جزو صنعت اصفهان به حساب بیاوریم آن موقع با یک چالش دوگانه 
مواجه هستیم، کمبود آب مدت های زیادی است که این صنعت را به 
خصوص در شــرق اصفهان محدود و حتی حذف کــرده و جرقه های 
چالش های اجتماعی را نیز شــعله ور کرده است، اما نبود روش های 
نوین در کشاورزی استان اصفهان، نبود تدابیر تشویقی و تنبیهی برای 
حرکت کشاورزان به سمت کشــاورزی با آب کمتر و بهره وری بیشتر 
موجب شده تا صنعت کشاورزی یکی از متهمان اصلی معرفی شود و 
کشاورزان به درستی از نبود حقابه شــان مدام گالیه و اعتراض کنند.

چالش بحران آب در اصفهان و پیوند مداوم آن با صنعت تمامی ندارد، 
چراکه اگر از صنایع نادر اصفهان بگذریم که خود به واســطه حضور در 
استان و بازدید وضعیت آبی از نزدیک سعی کرده اند با تالش و کوشش 
راهکارهای جدیدی برای تامین آب ایجاد کنند، اما  پیکر بی جان زاینده 
رود، انتقال بین حوضه ای آب زاینده رود به نام شــرب به استان های 
کویری و ســپس ایجاد صنعت با آنها موجب شده تا مردم اصفهان به 
صنایع دیدگاه مناسبی نداشته باشند و تصورشان بر این باشد که همه 

صنایع عامل اصلی خشکسالی هستند. 
در باالدست نیز انشعاب آب از زاینده رود و ایجاد صنعت فوالد با آن در 
همین دو سه سال اخیر نشــان می دهد واقعا کسی وضعیت بحرانی 
زاینده رود را درک نکرده است، در واقع مدیران سعی نکرده اند حداقل 
از وضعیت زاینده رود و صنایع اطراف آن در اصفهان درس عبرت بگیرند 
و تدبیری اندیشه کنند. بی تدبیری ها موجب شده است تا بحران آب 
بیش از آن که ریشه ای بررسی شود نوک تیز اتهامش را به سوی صنایع 
نشــانه برود و حاال هرچه صنایع موجود در اصفهان فریاد برآورند که 
این میزان از مصرف آب شان کم کرده اند هنوز کشاورزان شرق هنگام 
اعتراض، از صنایع می گویند و مردم اصفهان با دیدن خشــکی زاینده 
رود از شــهرهایی نام می آروند که آب زاینده رود به نام شرب و به کام 
صنعت به سوی آنها روانه شده است.با همه تفاسیر معضل جدی آب 
برای اصفهان باید با تدابیر جدی رفع و رجوع شود چراکه قطع آب چه 
در صنعت و چه در شــرب چشــم انداز زیبایی برای اصفهان رقم نمی 
زند. اگر در صنعت، آب قطع شــود وضعیت معیشــتی دچار چالش 
 می شود و اگر در بحث شرب مشــکلی پیش آید معضالت اجتماعی 

رخ نمایی می کنند.

اگرچه اصفهان، بزرگ ترین استان صادرکننده طال 
در سال های گذشته بوده است، اما میزان صادرات 
طال در این استان به دلیل برخی مشکالت و چالش 
ها از حدود ۷۰۰ میلیون دالر در سال طی سال ۹۱، به 
دلیل برخی موانع و مشکالت در سال ۹۸ به حدود 
۲۰ میلیون دالر کاهش یافته است.متاســفانه در 
دهه ۹۰ مشکالت و موانع پیش روی صادرات طال 
در اصفهان تــا جایی پیش رفت کــه صادرات این 

مصنوع گرانبها در ســال های اخیر به نزدیک صفر 
رسید. معاون امور بازرگانی سازمان صمت اصفهان 
در خصوص مشــکالت صادرکنندگان طال و جواهر 
استان، اظهار کرد: استان اصفهان از گذشته تاکنون 
یکی از قطب های صادرات طال و جواهر بوده که طی 
چند سال گذشته به واسطه یک سری قوانین دست 
و پاگیر صادرات آن به شدت تحت تاثیر قرار گرفته 
است.وی با تاکید بر این که به دنبال حل مشکالت 
صادرکنندگان طال در ســطح ملی هستیم، تصریح 
کرد: اگر این مشکل در ســطح ملی برطرف شود، 
مشکل اصفهان نیز حل خواهد شد، چراکه اصفهان 
بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده طال در کشور 
است.معاون اقتصادی استانداری اصفهان نیز در 

خصوص از دست رفتن پتانســیل صادرات طال در 
اصفهــان، اظهار کرد: این موضــوع دالیل مختلفی 
دارد، بنابراین مدیریت اســتان، فعاالن این صنف 
را بسیج کرده تا دوباره تولید و صادرات طال استان 
را فعال کند.حســن قاضی عســگر، یکی از دالیل 
افت صادرات طال را ذهنیت بد برخی دستگاه های 
اجرایی از این صنف دانســت و گفت: برخی تصور 
می کنند وقتی طال گران می شــود در واقع سود آن 
به جیب طالفــروش و زرگر مــی رود، در حالی که 
تولیدکننده طال معموال تنها ســطح موجودی از طال 
و منابع خود را حفظ می کند و ســعی دارد با تولید 
مصنوعات جدید، بــه روز و مدرن درآمدی از محل 

هزینه ساخت خود داشته باشد.

صادرات بی رونق طالی درخشان اصفهان

خبر روز

شکایت نوکیا برای جلوگیری از فروش لنوو در آلمان
نوکیا به دنبال اجرایی کردن حکمی علیه لنوو برای جلوگیری از فروش محصوالت این شــرکت در 
آلمان به دلیل نقض یک امتیاز انحصاری انکودینگ ویدیو است.دادگاهی در مونیخ ۳۰ سپتامبر در 
حکمی اعالم کرد که شرکت لنوو یکی از 
امتیازهای انحصاری نوکیا را نقض کرده 
و دســتور برای جمع آوری محصوالت 
این شرکت هنگ کنگی از فروشگاهها را 
صادر کرد.نوکیا مبارزه با لنوو بر سر نقض 
۲۰ امتیاز انحصاری را سال گذشته آغاز 
کرد. این شرکت فنالندی عالوه بر شش 
پرونده در آلمان، پرونده های شکایتی 
علیه لنوو در آمریکا، برزیل و هند دنبال 
می کند.لنوو که بزرگ ترین سازنده رایانه 
شخصی در جهان است، علیه حکم دادگاه مونیخ تقاضای تجدیدنظر کرده است. این شرکت در بیانیه 
ای اعالم کرد ما بر این باوریم که خود نوکیا با امتناع از دادن مجوز استفاده از فناوری خود بر اساس 
شرایط منطقی و بدون تبعیض به لنوو یا شرکت های دیگر، تعهدات قانونی خود را نقض کرده است.

فناوری اچ ۲۶۴ یک فورمت فشرده سازی ویدیوست که به طور گسترده در تلفن های هوشمند و 
رایانه ها استفاده می شود. نوکیا پیش از این از اپل برای نقض امتیازهای انحصاری خود شکایت و 

دو میلیارد دالر خسارت در سال ۲۰۱۷ دریافت کرده بود.

دولت آمریکا از گوگل شکایت کرد
وزارت دادگستری آمریکا شکایتی را علیه شــرکت گوگل تنظیم و این شرکت را به سوءاستفاده از 
قدرت انحصاری خود در بخش جست و جوی اینترنت متهم کرد.جفری روزن، مقام شماره دو وزارت 
دادگستری آمریکا در کنفرانسی با خبرنگاران گفت: رفتار گوگل تحت اصول ضد انحصارطلبی سنتی، 
غیرقانونی است.در این حال گوگل شکایت دولت را کامال ناقص خواند و در توئیتر اعالم کرد مردم از 
گوگل استفاده می کنند زیرا آن را انتخاب می کنند نه به این خاطر که مجبور شده اند یا به دلیل این که 
نمی توانند جایگزین دیگری پیدا کنند.ارزش سهام گوگل در معامالت صبح سه شنبه بازار نیویورک 
حدود یک درصد رشــد کرد و به ۱۵۴۲ دالر و ۴۳ سنت رسید.این شکایت نخســتین فاز از حمله 
چندجانبه علیه گوگل است. کن پاکستون، دادستان کل تگزاس در حال آماده کردن شکایتی علیه 
این شرکت بر سر رفتارش در بازار تبلیغات دیجیتالی است که قسمت اعظم فناوری مورد استفاده 
توسط تبلیغات کنندگان و ناشران برای خرید و فروش تبلیغات در سراسر وب را تحت کنترل دارد.

با وجود بحران کرونا؛

سرعت رشد ثروت میلیاردرهای چینی رکورد زد
بحران کووید ۱۹ نتوانست جلوی ثروتمندان چینی را بگیرد. به لطف رشد قیمت سهام و عرضه سهام 
شرکت های جدید حاال ثروت آنها به ۴ تریلیون دالر رسیده اســت. این میزان از اقتصاد آلمان هم 
بزرگ تر است.طبق تحقیق روبرت هوگورف، موسس هورون ریپورت و پدرخوانده فهرست ثروتمندان 
هورون چین، امسال ثروتمندان این فهرست با باالترین رشد ثروت خود در تاریخ ۲۲ ساله روبه رو 
شده اند. این لیست شامل ثروتمندترین افراد چین است که ثروت آنها از ۲ میلیارد یوآن )معادل ۳۰۰ 
میلیون دالر( فراتر باشد.هوگورف می گوید: رشد بازار سهام امسال باعث شد تا هر هفته ۵ میلیاردر 
جدید در چین به وجود بیایند. دنیا هرگز شاهد این نبوده است که تنها در یک سال این میزان ثروت 
تولید شود.فوق ثروتمندان چینی امسال توانستند ۱.۵ تریلیون دالر به ثروت خود اضافه کنند که این 

معادل نصف کل اقتصاد انگلستان است.

کافه اقتصاد

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان اعالم کرد:اخبار

قطع و قاچاق درختان بلوط برای کسب سود
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در سال های اخیر با توجه به اقدامات انجام شده در استان، با مشکل قطع درختان بلوط در 
اصفهان مواجه نیستیم، البته این حفاظت دقیق به دلیل ســطح پایین جنگل های بلوط در استان است.عبدالرضا مهاجری درباره آخرین وضعیت جنگل های 
بلوط استان اصفهان، اظهار کرد: بلوط به عنوان یکی از درختان میوه ای در مناطق زاگرسی کشور رشد می کند که در برخی مناطق استان اصفهان نیز پوشش گیاهی 
وجود دارد.وی تاکید کرد: مجموع جنگل های طبیعی بلوط استان اصفهان ۶۰ هزار هکتار است که در دو شهرستان فریدون شهر و سمیرم گسترش دارد.معاون 
فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به برخی اقدامات انجام گرفته برای حفظ جنگل های بلوط، گفت: احیای رویشگاه های جنگل 
های بلوط از طریق بذرکاری گونه ها، توزیع سیلندر گاز برای جلوگیری از استفاده مردم از هیزم، توزیع نیم بهای آبگرمکن های خورشیدی، توزیع تنورهای گازی، 
برگزاری کالس های آموزشی برای ساکنان جنگل ها و در نهایت حضور نیروهای یگان حفاظتی در این مناطق از جمله اقدامات اداره کل منابع طبیعی برای حفظ 
جنگل های بلوط است.وی همچنین با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته در سال جاری تاکنون آتش سوزی جنگل های بلوط را در استان نداشتیم، گفت: تنها 

یک مورد آتش سوزی جنگل در ذخیره گاه گونه بنه به مساحت ۳۳۰ هکتار در منطقه داغباشی شهرستان سمیرم رخ داد که به دلیل سهل انگاری بوده است.

 برداشت هلو
  از باغات نطنز 

شروع شد
عمده محصول باغی شهرستان 
را هلوهای محلی بــه نام هلگ 
اشــغال کرده که باغداران از آن 
برای تهیــه محصــول جوزقند 
)متشکل از گردو، بادیان، شکر( 

استفاده می کنند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

تکلیف رانندگان متواری 
از جایگاه های بنزین 

روشن شد
رییــس انجمن جایــگاه داران اســتان 
اصفهان با اشــاره به متواری شدن برخی 
خودروها از جایگاه های ســوخت بدون 
پرداخــت وجه بنزین، گفــت: با موافقت 
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان 
عمومی و انقالب مرکز اســتان اصفهان، 
با ثبت توقیــف سیســتمی خودروهای 
متخلف متواری از جایگاه ها موافقت شد 
و از این به بعد مراتــب به صورت پیامکی 
به مالک خــودرو ابالغ می شــود.پیمان 
کامران ، با بیان اینکه بعد از افزایش قیمت 
بنزین از آبان سال گذشته با تخلفات شبانه 
برخی خودروها در جایگاه های ســوخت 
مواجه شدیم، اظهار کرد: متاسفانه برخی 
خودروها در نیمه های شب بعد از سوخت 
گیری به خصوص در جایگاه های بنزین 
اطراف شهر بدون پرداخت وجه، متواری 
می شــوند.وی گفت: این اقدام موجب 
درگیری بین کارگران جایگاه ها و جایگاه 
داران می شود، چراکه کارگر باید این هزینه 
بنزیــن را از جیب خود پرداخــت کند.به 
گفته کامران، تاکنــون بیش از ده ها مورد 
از حوادث فرار خودروها از جایگاه ها بدون 
پرداخت وجه در اصفهــان رخ داده که گاه 
منجر به برخی خســارات شده است.وی 
تاکید کرد: براین اســاس انجمن جایگاه 
داران استان اصفهان از دادستان اصفهان 
درخواســت کرد بدون رعایت تشریفات 
قانونی و اداری، شــرایط برخــورد با این 
دسته خودروها را مهیا کند.به گفته رییس 
انجمن جایــگاه داران اســتان اصفهان، 
متواری شــدن از جایگاه ســوخت، جزو 
جرائم مشهود است، پلیس حق رسیدگی 
به این مسئله را دارد، بنابراین با دادن این 
اختیار به پلیس اصفهان و ارائه مستندات 
و فیلم فرار خودرو از جایگاه توسط جایگاه 
دار، از این به بعد پیامک توقیف خودرو به 

مالک خودرو ارسال خواهد شد.
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آگهی

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1399 
مربوط به ابنيه و امالك واقعات در حوزه ثبتي شهرستان 

لنجان قسمتي از بخش  9  ثبت اصفهان
8/1  بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و مــاده 59 - اصالحي آئين 
نامه مربوطه امالكي كه در سه ماهه دوم سال 1399 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته 
شده و همچنين شماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه طبق آراء هيئت نظارت ثبت 
آگهي آنها بايد تجديد شود مربوط به بخش 9 ثبت اصفهان را به شرح زير آگهي 

مي نمايد :
الف ( شــماره پالك و مشــخصات مالك و نوع ملك و محل وقوع امالكي كه 
اظهارنامه آنها در ســه ماهه مربوطه قبل تنظيم و جهت انتشار آگهي در رديف 

منظور گرديده اند .
اول بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنيه و امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلي و فرعي های ذيل :
2611 فرعی – بهجت بهادرانی باغبادرانی فرزند رحمت نســبت به ششدانگ 

يکبابخانه به مساحت 332.04 مترمربع .
2628 فرعی – فرشاد كاويانی باغبادرانی فرزند فريدون نسبت به ششدانگ يك 

قطعه زمين محصور به مساحت 445.53 مترمربع .
2 - ابنيه و امالك واقع در دره دراز باغبادران به شماره 562- اصلي و فرعي ذيل :

16  فرعی – علی مازندرانی فرزند يداله نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
مشجر به مساحت 760.72 مترمربع .

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه كسي نسبت به امالك مندرج در اين 
آگهي اعتراض داشته باشد بايد از تاريخ انتشــار اولين نوبت نسبت به آنهايي كه 
تقاضاي ثبت شده به شرح رديف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به رديف ب در 
مدت 30 روز دادخواست اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده هــاي معترضي ثبت ، معترض ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به 
مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد 
و در صورتي كه قبل از انتشــار اين آگهي دعوائي اقامه شده باشد طرف دعوي 
بايد گواهي دادگاه را مشــعر بر جريان دعوي ظرف مدت مرقوم تســليم نمايد . 
اعتراضات يا گواهي طرح دعوي كه بعد از انقضاي مدت مرقوم واصل شود بال اثر 
است و مطابق قسمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمنًا طبق ماده 56 - آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود 
در صورت مجلس قيد و اعتراض صاحبان امالك و مجاورين نســبت به حدود 
و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
 تکليف پرونده هاي معترضي ثبت پذيرفته خواهد شد. اين آگهي نسبت به رديف

) الف ( در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به رديف ) ب ( فقط يك نوبت از تاريخ 
انتشار نوبت اول در روزنامه تعيين شده درج و منتشر مي گردد.

تاريخ انتشار نوبت اول :  1399/08/01
تاريخ انتشار نوبت  دوم :  1399/09/01  

م الف: 1022924 مصطفی شمسی كفيل ثبت اسناد و امالك لنجان

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1399
8/2 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحی آئين نامه 
مربوط به امالك كه در سه ماهه  دوم سال 1399 تقاضای ثبت آنها پذيرفته شده 
و همچنين شماره هائی كه از قلم افتاده آگهی  نوبتی آنها منتشر نشده و يا طبق 
آراء هيات نظارت ثبت اصفهان آگهي آنها بايد تجديد شــود به شرح ذيل آگهی 

می گردد :
رديف ب(

- امالك و مستغالت واقع در بخش دو ثبت اصفهان
820- ششــدانگ يکباب خانه پالك 820 بخش دو ثبــت اصفهان بنام حبيب 
استکی فرزند علی بشماره شناسنامه 1783 صادره از چادگان كه در آگهی نوبتی 

سال 1310 و1319 نام خانوادگی ونام پدر مالکين سهواً قيد نگرديده است
1559-يکباب خانه سيد احمد ابوطالب اصفهانی فرزند سيد فضل اهلل نسبت به 
چهاردانگ ونيم مشاع از ششدانگ كه بدليل عدم درج نام خانوادگی ونام پدر  در 

آگهی نوبتی قبلی تجديد آگهی ميشود.
- امالك و مستغالت واقع در بخش چهار  ثبت اصفهان 

681/1 –خانم زهرا پاكدل فرزند محمدرضا ششــدانگ يك باب مغازه پالك 
شــماره 681/1 بخش 4 ثبت اصفهان  مفروز از پالك 681 اصلی كه در آگهی 

نوبتی قبلی سه دانگ مفروزی و اشتباها 618 قيد شده بود.
بموجب ماده 16 قانــون ثبت و ماده 86 آيين نامه چنا نچه كســي  نســبت به 
امالك مندرج در اين آگهي اعتراضي دارد از تاريخ اولين روز انتشــار به شــرح 
رديف )الف( نود روز و نســبت به رديف ) ب( سي روز اعتراض خود را كتبًا به اين 
واحد ثبتي ارســال و ظرف يك ماه دادخواســت واخواهي تقديم دادگاه صالحه 
نمايد و در صورتي كه قبل از انتشــار اين آگهي دعوي اقامه شده باشد معترض 
بايد گواهي دادگاه را مشــعر به جريان دعوي ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد و 
اعتراضات و گواهي هــاي دعوي مطروحه بعد از وقت مرقــوم بال اثر و مطابق 
ماده 16 و تبصره ذيل ماده 17 قانون ثبت عمل خواهد شــد ضمنًا طبق ماده 56 
آيين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــي در موقع تحديد حدود تعيين مي گردد و در 
صورت مجلس قيد مي گردد . اين آگهي نسبت به رديف )) الف(( در دو نوبت به 
 فاصله سي روز و نسبت به رديف ))ب(( در يك نوبت در روزنامه زاينده رود درج و 

منتشر مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/09/01

م الف: 1018199 ابوالفضــل ريحانی كفيل منطقه ثبت اســناد وامالك  
مركزی اصفهان

آگهي نوبتي سه ماهه دوم  سال 1399 
بخش 6ثبت اصفهان

8/3 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحي آئين نامه 
مربوطه امالكي كه در سه ماهه دوم  سال 1399 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده 

مربوط به بخش 6 ثبت اصفهان را به شرح ذيل آگهي مي نمايد .
  اول : امالك و ابنيه واقع در بخش 6 ثبت اصفهان

1- امالك واقع در پالك 1427 اصلی و فروعات ذيل :  
1 فرعي:  آقای مصطفی عابدی اشکاوندی   فرزند  حسن ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت 306/58 متر مربع
2- امالك واقع در پالك 2248- اصلی و فروعات ذيل:

5795 - فرعي : آقای  شاهپور بختياروند  فرزند محمد تقی  ششدانگ يك درب 
باغ ويال  بمساحت1019/10  مترمربع  

5802 فرعي : خانم مهين اكبری نقندر  فرزندغالمحسين ششدانگ يك قطعه 
زمين محصور بمساحت 234  مترمربع  

5803 فرعي : آقای  هراند پاتاتانيان  فرزند  نيکاغوس ششدانگ يك باب باغ ويال  

بمساحت 1014  مترمربع  
5825 فرعي : آقای علی اوجنی  فرزندقلی ششدانگ يك قطعه زمين محصور با 

بنای احداثی  بمساحت 1439/34 مترمربع  
5838 فرعی :خانم زهرا قلی زاده  فرزند حسن  ششدانگ يك قطعه زمين محصور  

بمساحت 1950 مترمربع 
5840 فرعي : آقای هرمز ترابی زيارتگاهی  فرزند حسينقلی  ششدانگ يك قطعه 

زمين محصور مشجر  بمساحت 2319/05  مترمربع 
اولين نوبت 05/01 /1399 نسبت به آنهائی كه تقاضای ثبت شده ظرف مدت 90 
روز دادخواســت واخواهی خود را به اين اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معتــرض ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضائی گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد و در صورتی 
كه قبل از انتشــار اين آگهی دعوائی اقامه شده باشــد طرف دعوی بايد گواهی 
دادگاه را مشــعر بر جريان دعوی ظرف مدت مرقوم تســليم نمايد. اعتراضات 
يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بال اثر اســت 
و مطابق قســمت اخير ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد .  
ضمنًا طبق ماده 56  آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود در 
صورتمجلس قيد و واخواهی صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
 ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصره 2 مــاده واحده قانون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت پذيرفته خواهد شد  اين آگهی در دو نوبت به فاصله 30 

روز از تاريخ انتشار نوبت اول درج و منتشر می شود .
تاريخ انتشار نوبت اول :   1399/08/01

تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/01                
م الف: 1014009 ناصر صيادی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك جنوب شرق 

آگهي نوبتي سه ماهه دوم  سال 1399 
ثبت اسناد وامالك شهرستان گلپايگان

8/4 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي و آئين نامه 
مربوط به امالكي كه در سه ماهه دوم سال 1399 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده 
و همچنين شــماره هاي از قلم افتاده و نيز آنچه كه بموجب آراء هيئت نظارت و 
اختيارات تفويضي بايدآگهي هاي آن تجديد شود و مربوط به بخشهاي حوزه ثبتي 

گلپايگان به ترتيب در رديف هاي الف و ب بشرح ذيل آگهي ميشود.
 ))بند الف : ((

))بخش يك ثبت گلپايگان ((
1654-موقوفه مســجد حاج حســينعلی به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه 

شهرستان گلپايگان ششدانگ يکباب مسجد به مساحت 204/80 مترمربع 
2068- *آقــای محمدرضا مهاجری فرزندمحمد حســين نســبت به دو نهم 
سهم مشــاع و خانمها زهرا و صديقه و زهره و اقدس همگی مهاجری فرزندان 
محمدحسين هريك نسبت به يك نهم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ به استثنا 
بها يك هشتم عرصه و اعيان آن كه متعلق به فاطمه مهاجری می باشد * آقای 
علی مهاجری فرزند محمد نسبت به دو نهم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ و 
خانمها صديقه و زهرا و شوكت و مريم همگی مهاجری فرزندان محمد هريك 
نسبت به يك نهم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ و خانم فاطمه مهاجری فرزند 
ابوالقاسم نسبت به يك سوم سهم مشاع * آقای محمد مهدی شهيدی فرزند علی 
نسبت به يك ششم و خانمها رباب و فاطمه هردو شهيدی فرزندان علی هريك 
نسبت به يك دوازدهم سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ تماميت دو سهم مشاع 

از پنج سهم ششدانگ قطعه زمين به مساحت ششدانگ 6204/87 مترمربع
3554- آقای علی اكبر عباسی فرزند اسماعيل تماميت سه چهارم دانگ مشاع از 

ششدانگ يکباب عمارت به مساحت ششدانگ 490/5 مترمربع 
4090- موقوفه مال جعفر موذن به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان 

گلپايگان ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 4031/50 مترمربع
4786-آقايان مجيد و مهدی گلزاری فرزندان محمد نســبت به چهار دانگ و 
چهارپنجم )هركدام دو دانگ و دو پنجم ( دانگ مشاع از ششدانگ آقای محمد 
خوش نژاد مقدم فرزند حسين نسبت به سه دهم دانگ مشاع و آقای وحيد خوش 
نژاد مقدم فرزند محمد نسبت به ســه پنجم دانگ مشاع و خانم فائزه خوش نژاد 

مقدم فرزند محمد نسبت به سه دهم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه باغ
4980- خانم انور آغــا خانم جهانگيری فرزند نعمت الــه خان همگی و تمامت 

ششدانگ قطعه زمين به مساحت 94/79 مترمربع
))بخش دو ثبت گلپايگان((

) شماره فرعی زير از شماره 2 اصلی واقع در قريه رباط ابلوالن عليا(
317-آقای رضا وليجانی فرزند محمد حسين سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 

زمين به مساحت ششدانگ 2637/30 مترمربع
) شماره های فرعی زير از شماره 3 اصلی واقع در قريه رباط ابلوالن سفلی(

140- مهدی خوشنويســان فرزند خدارحم ششــدانگ قطعه زمين به مساحت 
1348/13 مترمربع 

522- موقوفه مســجد پاچنار به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان 
گلپايگان ششدانگ يکباب مسجد به مساحت 395/31 مترمربع

548-موقوفه مســجد فاطميه به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه شهرستان 
گلپايگان ششدانگ يکباب مسجد به مساحت 360/44مترمربع 

1828-آقای حسين غياثی فرزند ابوالقاسم ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 
2225/05 مترمربع 

) شماره فرعی زير از شماره 6 اصلی واقع در قريه ركابدار(
192- خانم سودابه رســتگار فرزند حسن ششــدانگ قطعه زمين به مساحت 

3621/30 مترمربع 
) شماره های فرعی زير از شماره 9 اصلی واقع در قريه رباط حسينيه(

503- آقای حسين ابراهيمی فرزند علی اكبر تمامت ششدانگ يکباب عمارت به 
مساحت 848/64 مترمربع 

594- آقای محمد ابراهيمی فرزند غالمرضا تمامت ششدانگ يك قطعه زمين 
به مساحت 1551/97 مترمربع 

))بخش سه ثبت گلپايگان((
73اصلی – شهرداری شهرســتان گلپايگان تمامت ششدانگ قبرستان معروف 

به قاضی زاهد
))بخش چهار ثبت گلپايگان((

)شماره های فرعي زير از شماره 5 اصلي واقع در قريه سفالوزن(
559-آقای مجتبی روشــنی فرزند ابوالفضل مقدار سه چهارم سهم مشاع از سه 
سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ قطعه زمين به مساحت 3842/44 مترمربع 

1065- خانم مريم زمانی فرزند حسن دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب عمارت 
به مساحت 177/17 مترمربع

)شماره فرعي زير از شماره 6 اصلي واقع در گوگد(
1353– آقايان سيف اله و مصطفی ومرتضی و محمدعلی همگی روشنی فرزندان 
و ورثه مرحوم عباس تمامت دو دانگ و يك سوم دانگ مشاع از ششدانگ )هريك 

نسبت به هفت دوازدهم دانگ مشاع ( به مساحت 818/48 مترمربع 
)شماره های فرعي زير از شماره 13 اصلي واقع در دستجرده(

269-موقوفه حاج محمدجعفر دستجرده ای به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه 
گلپايگان ششدانگ قطعه زمين مزروعی به مساحت 2378/13 مترمربع

290- موقوفه شــاهزاده گلين به نمايندگی اداره اوقاف و امورخيريه گلپايگان 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 2389/90 مترمربع

)شماره فرعي زير از شماره 30 اصلي واقع در قريه كنجدجان(
3590-موقوفه بقعه متبرك امامزاده صالح پيغمبر بــه نمايندگی اداره اوقاف و 
امورخيريه گلپايگان ششــدانگ يکباب بقعه امامزاده صالح پيغمبر به مساحت 

2287 مترمربع
)شماره فرعي زير از شماره 53 اصلي واقع در كركسوز از مزارع قريه فاويان(

389-بقعه متبرك امام زاده ســيد نور محمد فاويان به نمايندگی اداره اوقاف و 
امورخيريه گلپايگان ششدانگ يکباب بقعه امامزاده ســيد نور محمد فاويان به 

مساحت 4413/22 مترمربع
))بخش شش ثبت گلپايگان((

)شماره فرعي زير از شماره 2 اصلي واقع در قريه وانشان(
1776-آقای مصطفی كامرانی فرزند سيد عبداله ششــدانگ يك قطعه زمين 

محصور مشجر به مساحت 1452/27 مترمربع
 ))بند ب : ((

)بخش يك ثبت گلپايگان (
2 فرعی از 2928 اصلی – آقايان محمد جواد و محمد مهدی و عباس و محمدرضا 
و خانمها معصومه و زهره و زهرا همگی توسلی فرزندان مرحوم محمدحسين به 
استثناء بهای عرصه و اعيان يك هشتم كه متعلق به خانم فاطمه سلطان صالحی 
فرزند علی می باشد ششدانگ ساختمان به مساحت 388/46 مترمربع می باشد 
كه در آگهی نوبتی قبلی شــماره فرعی پالك 2928 از قلم افتاده و بدين شرح 

2928/2 اصالح ميگردد
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه كسي نسبت به امالك 
مندرج در اين آگهي اعتراض داشته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار ظرف مدت 
نود روز براي آگهي بند الف درخواست اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادو امالك 
گلپايگان تسليم نمايد و نســبت به آگهي مندرج در  بند ب كه در اجراي دستور 
هيئت نظارت ثبت تجديد آگهي مي گردد ظرف مدت 30 روز از تاريخ انتشار نوبت 
اول اعتراض خود را ارائه نمايند و طبق ماده 86 آئين نامه اصالحي قانون ثبت از 
تاريخ  تسليم اعتراض به اداره ثبت اســناد و امالك گلپايگان ظرف مدت يکماه 
مهلت دارند گواهي طرح دعوي خود را از مراجع ذيصالح قضائي اخذ و به اين اداره 
ارائه نمايند در غير اينصورت متقاضي ثبت و يــا نماينده قانوني وي مي تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه وگواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت 
تسليم نمايند اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقرات 
ادامه مي دهد ضمنًا حقوق ارتفاقي طبق مــاده 56 آئين نامه قانون ثبت امالك 

فوق در هنگام تحديد حدود امالك مشخص  خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/08/01

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/09/01                                                              
م الف: 1020946 محمد سلمانی  رئيس  ثبت اسناد گلپايگان

آگهی های  نوبتی  سه ماهه   دوم سال 1399
اداره ثبت اسناد وامالك  شهرستان خوانسار 

8/5 به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك  و مــاده 59 اصالحی آيين 
نامه قانون ثبت مربوط به امالكی كه در ســه ماهه اول سال 1399 تقاضای آن 
ها پذيرفته  شده و امالكی كه در آگهی نوبتی از قلم افتاده  مربوط به حوزه ثبتی 

خوانسار  به شرح ذيل آگهی می شود 
بخش 1:

191/1- آقای محمد ربيعی  فرزند محمد علی – همگی و تمامت 4/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ يك قطعه زمين 

579- خانم منور احمديان فرزند مرتضی – همگی و تمامت يك بيســت و يکم 
دانگ مشاع از ششدانگ عمارت 

766/3- مرتضی زمانی فرزند غالمحسين – همگی و تمامت 53 شعير مشاع از 
96 شعير ششدانگ بناهای تحتانی و فوقانی 

1425/9- آقايــان 1- ايرج 2- ذبيح اله 3- رضا 4- احمــد 5- منصور خانم ها 
6- اخترام 7- پروانه 8- صديقه 9- خديجه همگی تائبی فرزندان محمد و محمد 

صادق تائبی – كما فرض اله و االشاعه – تمامت ششدانگ يك باب طويله 
199/2- حسين شــاهی فرزند اســمعيل-  تمامت 3 دانگ مشاع  از ششدانگ 

عمارت مخروبه 
بخش 2:

2128- غالمعلی صرامی فروشان – همگی و تمامت ششدانگ باغچه  
بخش3:

شماره ))3(( اصلی به شرح فرعی های زير:) واقع در كوی سونقان(
78- آقای حجت قيصری  فرزند رحيم و خانم سميه قيصری فرزند علی بالمناصفه 

– تمامت ششدانگ قطعه زمين مزروعی
504- خانم اشــرف ســجادی  فرزند مرتضی  - تمامت  يك دانگ مشــاع از 

ششدانگ دو دستگاه عمارت بيرونی و اندرونی 
شماره ))5(( اصلی به شرح فرعی های زير : ) واقع در هرستانه( 

329- سيد احمد سيد صالحی فرزند سيد رضا – همگی و تمامت 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ  قطعه زمين كه به صورت ساختمان در آمده است 

1425- آقايان  سيد حسين و سيد علی هردو صانعی موسوی فرزندان ابوالقاسم – 
بالمناصفه  همگی و تمامت  ششدانگ سالن مرغداری مخروبه و انباری 

شماره ))8(( اصلی به شرح فرعی های زير :
133- آقايان سيد محمد و ســيد علی و خانم ها  فتانه و اعظم و صديقه همگی  
ذوالفقاری  فرزندان نعمت اله  و آقای  احمد رضا قربانی فرزند رضا )ســيد محمد 
و سيد علی هريك نسبت به دوازده هشــتم دانگ و فتانه و اعظم و احمد رضا و 
صديقه هريك نسبت به شش هشتم دانگ ( همگی و تمامت ششدانگ يك قطعه 

زمين  به مساحت 679/79 متر مربع 
شماره  ))9(( اصلی به شرح فرعی های زير:)واقع در كوی بابا سلطان(

87-آقايان ســيد محمد و ســيد علی و خانم ها فتانه و اعظم و صديقه همگی 
ذوالفقاری  فرزندان نعمت اله  و آقای احمد رضا قربانی  فرزند رضا )سيد محمد و 
سيد علی هريك نسبت به شش هشتم دانگ و فتانه و اعظم و صديقه و احمد رضا 
هريك نسبت به سه هشتم  دانگ ( همگی و تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يك قطعه زمين 
173- آقايان سيد محمد و ســيد علی و خانم ها فتانمه و اعظم و صديقه همگی 
ذوالفقاری فرزندان نعمت اله و آقای احمد رضا قربانی فرزند رضا )سيد محمد و 
سيد علی هريك نســبت به دوازده هشــتم دانگ و فتانه و اعظم و احمد رضا و 
صديقه  هريك نسبت شش هشتم دانگ ( همگی و تمامت ششدانگ عمارت و 

باغچه متصل  به مساحت 348/24 متر مربع 

521- آقای رجاء شهرياری  فرزند  عباس – همگی و تمامت  شصت و دو سهم و 
شصت و هفت  صدم سهم مشاع از 100 سهم ششدانگ يك قطعه زمين  باغچه 

جلو خانه  به مساخت 628/43 متر مربع 
770- خانم مريم الســادات ذوالفقاری  فرزند سيد فضل اله – تمامت ششدانگ 

باغچه به مساحت 230 متر مربع 
772- آقای ســيد اصغر ذوالفقاری فرزند حســين  - تمامت دو دانگ مشاع از 

ششدانگ  سه باب بنای تحتانی و فوقانی  به مساحت 220 متر مربع 
775- خانم مريم الســادات ذوالفقاری فرزند ســيد فضل اله – تمامت 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ چهار باب بنای تحتانی و فوقانی به مساخت 151/55 متر مربع 
3571- آقايان سيد محمد و سيد علی و خانم ها فتانه و اعظمك و صديقه همگی 
ذوالفقاری فرزنــدان نعمت اله و آقای احمد رضا قربانــی فرزند رضا – همگی و 
تمامت ششــدانگ يك قطعه زمين ) سيدمحمد  و ســيد علی  هريك نسبت به 
دوازده هشســتم دانگ و فتانه و اعظم و احمد رضا و صديقه  هريك نســبت به 

شش هشتم دانگ (
3572- آقای  احمد گلشنی  فرزند مرتضی و آقای مسعود گلشنی فرزند مرتضی  
بالمناصفه  و االشاعه – تمامت ششــدانگ يك باب طويله  به مساخت 58/64 

متر مربع 
شماره))13(( اصلی  به شرح فرعی های زير : )واقع درصحرای جاوان(

1135- آقای احمد گلشنی فرزند مرتضی همگی و تمامت ششدانگ يك قطعه 
زمين 

1137- خانم كبری مبرهنی  فرزند حبيب اله – تمامت  ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعی  به مساخت 265/94 متر مربع 

بخش4:
شماره ))5(( اصلی  به  شرح فرعی زير:

397- موسسه خيريه ايتام خوبان روزگار به شماره ثبت 51 و شناسه ملی شماره 
14005240890- همگی و تمامت ششدانگ عمارت به مساحت 147/46 متر 

مربع 
409-موسسه خيريه ايتام خوبان روزگار به شماره ثبت 51 و شناسه ملی شماره 
14005240890- همگی و تمامت  ششــدانگ دو باب سرای تحتانی و فوقانی  

به مساحت 30/87 متر مربع 
410 موسســه خيريه ايتام خوبان روزگار  به شــماره ثبت 51 و شناســه  ملی 
14005240890 – همگی و تمامت  32 شــعير مشــاع از 96 شعير ششدانگ 

محوطه  به مساحت 117/92  متر مربع 
411- موسســه خيريه ايتام خوبان روزگار  به شــماره ثبت 51 و شناســه ملی 
شــماره 14005240890- همگی و تمامت پنجاه و هفت و شــش دهم شعير 
 مشاع از 96 شــعير ششــدانگ محوطه و برج و مستراخ به مســاحت 187/89 

متر مربع 
414- موسســه خيريه ايتام خوبان روزگار  به شــماره 51 و شناسه ملی شماره 
14005240890 همگی و تمامت ششدانگ مستراح و محل كودگاه  به مساحت 

61/34 متر مربع 
شماره ))18(( اصلی به شرح فرعی های زير :

1083-  خانم اعظم اردودری فرزند محمد -  مقدار 10 ســهم مشاع از 20 سهم 
ششدانگ پالك ثبتی 18/1083 به مساحت 2296/34 متر مربع 

بخش 5 : 
2 اصلی : 

951- آقای محمد حســين زارعی فر فرزند حسن – همگی و تمامت ششدانگ 
يك قطعه زمين 

952- آقای محمد حسين زارعی فر  فرزند حسن – همگی و تمامت ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 274/29 متر مربع 

26 اصلی :
338- محمد رضا حضوری فرزند علی – همگی و تمامت ششدانگ يك قطعه 

باغ به مساحت 974/42 متر مربع 
339- آقای ابوالفضل حضوری فرزند علی – همگی و تمامت ششــدانگ يك 

قطعه باغ به مساحت 1448/02 متر مربع 
بخش6:

شماره ))15(( اصلی: به شرح فرعی های زير) واقع در روستای تيدجان(
2828- خانم فاطمه رضا سلطانی فرزند غالمعلی – تمامت سيصدو هشتادو سه 
سهم و پنجاه و چهار صدم سهم مشاع از هزارو پانصدو نود و چهل و شش صدم 

سهم  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به مساحت 1974 متر مربع 
بخش 7: 
22 اصلی :

آقای بهمن عمادی فرزند حسن – تمامت  نيم شعير مشاع از 160 شعير ششدانگ 
آب و ملك مزرعه پيکريان رديف 41 

38 اصلی :
خانم رقيه آقا زمانی فرزند نعمت اله – تمامت ششــدانگ يــك قطعه زمين  به 

مساخت 324/77 متر مربع 
امالكی كه تقاضای ثبت آن ها پذيرفته شده  و آگهی های نوبتی امالك مزبور  
 نيز قبال منتشر شــده  ليکن به علت اشــتباه  آگهی مجددا  در يك نوبت منتشر 
می گردد  و مهلت اعتراض نسبت به آن ها 30 روز از تاريخ انتشار آگهی می باشد  
به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك  چنانچه كسی نسبت به  تقاضاهای 
مندرج  در اين آگهی  اعتراضی داشــته باشد  بايد نسبت به تقاضا های مندرج در 
رديف )الف( از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی  تا 90 روز و نسبت به  رديف )ب(  
از تاريخ انتشــار اولين آگهی نوبتی تا 30روز اعتراض خود را به اين اداره  تسليم 
نمايد  در صورتی كه قبل از انتشــار اين آگهی دعوايی اقامه شــده باشد  طرف 
 دعوی بايد  از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی  تا 90روز گواهی دادگاه را مشعر به 
جريان دعوی  به اداره تســليم نمايد  اعتراضات  يا گواهی طرح دعوی كه بعد از 
انقضاء مدت مرقوم  واصل گردد  بال اثر  و مطابق تبصــره ذيل  ماده 17 قانون 
و ماده 86 آييــن نامه  قانون ثبت  رفتار خواهد شــد  معترضين بايســتی ظرف 
 مدت يك ماه  از تاريخ  تســليم اعتراض به اين اداره دادخواست خود را به مرجع

 ذيصالح  قضايی تقديم  در غير اين صورت  متقاضــی ثبت می تواند  به دادگاه  
مربوطه مراجعه  و گواهی عدم تقديم دادخواســت  را دريافــت  و به اداره ثبت 
تســليم نمايد  و اداره ثبت بدون توجه به اعتراضات  عمليــات  ثبتی را با رعايت 
مقررات ادامه ميدهد ضمنًا طبق ماده 56 آئين نامــه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تحديد حدود  درصــورت مجلس تحديدی قيــد و واخواهی صاحبان 
 امالك و مجاورين نســبت  به حدود  و حقوق ارتفاقی  مطابــق ماده 20 قانون

  ثبــت پذيرفتــه خواهد شــد  ايــن آگهــی در روزنامــه  زاينــده رود  درج و 
منتشر می گردد. 

تاريخ انتشار نوبت اول :1399/08/1
تاريخ انتشار نوبت دوم :01 /1399/09

م الف: 1029274 امير حســين مومنی رئيس  اداره ثبت اســناد و امالك 
خوانسار
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امکان افزایش بارش برف در استان وجود دارد
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان اظهار داشــت: با توجــه به اینکــه پیش بینی 
هواشناسی این هست که امسال بارش ها با تاخیر آغاز می شــود ولی سردی هوا زودتر از سال 

 گذشته  شــروع شده و با ســرمازدگی 
محصوالت کشــاورزی را دچار آســیب 
کرده بنابراین امکان زیاد شــدن بارش 
های جامد  هســت و باید آمادگی الزم 
را داشته باشیم. منصور شیشه فروش 
 با اشــاره به اینکه  وضعیــت اعتبارات 
استانی مناســب نیست و دنبال تامین 
اعتبار ملی هســتیم، افــزود: عالوه بر 
نقاط پر تصادف مصوب،  پیگیر هستیم 
در سطح استان خصوصا شهرستان های  

کوهســتانی چون ســمیرم با امکانات زود  بازده و کم هزینه نقاط حادثه خیز و تصادفی از جمله 
سه راهی ها را حذف و ساماندهی کنیم.

شناسایی روزانه بیش از هزار و 200 مبتال به کرونا در استان
روزانه بیــش از هــزار و ۲۰۰ مبتال به کرونا در اســتان اصفهان شناســایی می شود.ســخنگوی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: با وجود وضع بسیار قرمز شــیوع کرونا در استان اصفهان 
که حتی از اسفند پارســال و فروردین نیز شدیدتر شده اســت ، تغییر محسوسی در رفتار مردم 
دیده نمی شــود.آرش نجیمی با تاکید براینکه تعداد موارد شناســایی شــده و بیماران بستری 
در روز، با عدد ثابتی درحال افزایش اســت، افزود: با ادامه روند فعلی شــیوع کرونا در اســتان 
اصفهان ارائــه خدمات به بیمــاران کرونا دچار مشــکل می شــود.وی اضافه کــرد: هم اکنون 
تعداد بیماران کرونایی بســتری در بخش مراقبــت های ویژه مراکز درمانی اســتان به بیش از 
۳۰۰ نفر رســیده، این درحالی اســت که در روند فعلی شــیوع بیماری تغییری که نشان دهنده 
بهبود شــرایط باشــد دیده نمی شــود.وی با ابراز نگرانی از افزایش تعداد بیمــاران کرونایی در 
اســتان اصفهان اضافه کرد:اگر تعداد بیماران به دو هزار نفر برســد مجبوریم بســیاری از تخت 
 های بیمارســتانی که برای ارائه خدمت به ســایر بیماران اســت هم وارد مدار درمــان بیماران

 کووید19شود.

ارائه آموزش های غیرحضوری در دانشگاه آزاد
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در جلسه هیئت موســس دانشگاه آزاد در شاهین 
شــهر گفت: به دنبال آن هســتیم ۲۵ درصد آموزش ها را حضوری کنیم.پیام نجفی با اشــاره به 
اینکه دانشــگاه آزاد اسالمی واحد شــاهین شهر متناســب با ظرفیت ها توســعه پیدا نکرده که 
نیازمند همراهی مسئوالن محلی است، گفت: زمینه الزم برای اســتقرار و رشد تیم های استارت 
اپی و کارآفرینی در مرکز رشــد دانشگاه فراهم شده است و از دانشــجویان برای فعالیت در این 
زمینه ها استقبال می شود.وی درباره طرح پویش در دانشگاه های آزاد گفت: در این طرح، امکان 
اشتغال همزمان با تحصیل دانشــجویان فراهم شده و دانشــجویان می توانند بدون دغدغه در 
صنایع مربوط به رشــته تحصیلی خود، تجربه کســب کنند و این طرح، اکنون در دانشــگاه آزاد 
اسالمی شاهین شهر هم اجرا می شود.رییس دانشگاه آزاد اســالمی استان اصفهان افزود: در 
طرح پویش با اداره کل کار و امور اجتماعی اســتان اصفهان رایزنی شــده تا موانع قانونی حضور 
 دانشــجویان در صنعت برطرف و صنایع بدون نگرانی برای مســائل بیمه ای در قالب کارآموز به

 کارگیری شوند.

پلیس برای کاهش سطح آسیب پذیری دانش آموزان در فضای مجازی دست به کار شد؛

دردسرهای  والدین 

در روزهــای اخیــر وحشــت از بــازی  پریسا سعادت
 ناشــناخته ای به اســم »مومو« که گفته 
می شود جوانان و نوجوانان را هدف قرار داده، شدت گرفته است. طبق 
روال این مدل از اتفاقات شایعات و ادعاهای زیادی در مورد نوع بازی و 
شکل های مختلف آن منتشر شده است. در فضای آموزشی کنونی به 
علت دسترسی بیشــتر دانش آموزان و کودکان به رسانه های مجازی 
نگرانی والدین از خطرات ناشــی از این تهدید بیشتر از همیشه است؛ 
نگرانی بجایی که کارشناسان می گویند در صورت آگاهی دهی و اطالع 
رسانی درست می تواند بچه ها را از این خطر ایمن نگه دارد . تا پیش از 
شــیوع کرونا اغلب خانواده ها تالش می کردند به جای آگاهی دهی و 
همراهی فرزندان شان در استفاده از فضای مجازی و امکانات اینترنت 
برای در امان ماندن از آســیب ها آنها را از فضای مجازی دور نگه دارند. 
این مدل رفتاری که حاصل هشدارهای نادرست آموزشی و عدم برنامه 
ریزی درست برای ورود کودکان به دنیای مدرن امروز بوده است حاال 
برای کسانی که یکباره به فضای مجازی و دنیای هزار رنگ اینترنت هل 
داده شده اند، می تواند بســیار دلهره آور و خطرناک باشد. نبود سواد 
سایبری و عدم ارتباط درست میان دانش آموزان و خانواده ها موجب 

 شــده تــا زمینــه بــرای سوءاســتفاده از آنهــا در فضــای مجازی
 مهیا شود. 

حاال پس از شــدت گرفتن نگرانی های والدین به تازگی پلیس دست 
به کار شده و محتواهای آموزشــی را روانه محیط های درسی مجازی 
کرده تا از این طریق سطح آسیب پذیری دانش آموزان را کاهش دهد 
. آنگونه که معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفته 
است: با همکاری آموزش و پرورش و ناجا محتوای آموزشی در قالب 
عکس، فیلم، انیمیشن و موشــن گرافی از طریق برنامه شاد به دست 

دانش آموزان می رسد.
سرهنگ مختار درخشــان اظهار داشت: امنیت و ســالمت دو نعمت 
مجهول و الزم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر در حوزه های مختلف به ویژه 
در حوزه روانی و اجتماعی بتوانیم امنیت خوبی را برای مردم برقرار کنیم، 
قطعا درحوزه سالمت هم توفیقات بهتری خواهیم داشت.وی افزود: 
از طرفی نرم افزار آموزش همگانی ناجا به منظور ارتباط پلیس با مردم 
طراحی شده و تمام محتوای آموزشی و فرهنگی به صورت به روز در این 

برنامه بارگذاری می شود.
 در حالی که پلیس تالش می کند آگاهی دهی را در فضای اپلیکیشن 

شــاد فراهم آورد به دلیل مشــکالت زیر ســاختی از جمله کند بودن 
 این برنامــه، اغلب مــدارس و دانش آمــوزان ترجیح مــی دهند از 
اپلیکیشن های خارجی برای تدریس استفاده کنند؛ اتفاقی که وسعت 
نظارت را بر آنها به شدت کاهش می دهد. هر چند آموزش و پرورش با 
حربه های نخ نمایی مانند الزام و بخشنامه تالش دارد تا این انحراف 
را درست کند؛ اما حقیقت این است که بدون امکانات نمی توان انتظار 
داشت الزامات اجرا شــود چرا که در مدارس اصل اول آموزش است و 
کادر مدرســه هم باید به هر نحو تالش کنند تا این امر صورت بگیرد به 
همین دلیل کارشناسان و مشاوران توصیه می کنند والدین با استفاد ه 
از برنامه های نظارتی و مانیتورینگ به صورت مداوم دانش آموزان را زیر 
نظر داشته باشند از سوی دیگر آگاهی دهی بدون پرده پوشی و صریح 
والدین می تواند فرزندان را در برابر هجوم آسیب هایی مانند مومو حفظ 
کند. مشاوران بهداشت روان توصیه می کنند به جای پنهان کاری در مورد 
برنامه های مخربی مانند مومو با توجه به درک بهتر والدین از تهدیدات 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، بهتر است تا درصورت مشاهده 
هرگونه محتوای مومو توســط فرزندان شــان، با آن ها صحبت کرده و 

نگرانی و استرس آن ها را کاهش دهند.

لدین به تازگی  پس از شدت گرفتن نگرانی های وا
پلیس دست به کار شده و محتواهای آموزشی را روانه 
محیط های درسی مجازی کرده تا از این طریق سطح 

آسیب پذیری دانش آموزان را کاهش دهد 

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
8/8 آگهی مفاد آراء صادره توســط هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی افراد 
مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشــاعی یا قباله انتقال عادی مورد تأیید 
قرار گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه اخبار 
اصفهان و زاینده رود  چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به 
آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، 
اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف می نماید. لیکن صدور سند 

مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 139960302009000468مورخ  1397/02/29 خانم زهره کیانی 
فرزند خداداد درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  160 
متر مربع مجزی شــده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبــت اصفهان انتقالی 
بموجب قباله عادی از مالک رسمی بختیار دهقانی به موجب سند رسمی 52498مورخ 

1350/11/4 دفتر 29 – اصفهان
 2- رأی شــماره 139960302009000467مورخ  1397/2/29 آقای هادی مالکی 
شیخ آبادی فرزند امان اله  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت  
160 متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی 
بموجب قباله عادی  از مالک رسمی بختیار دهقانی  به موجب سند رسمی 52498مورخ 

1350/11/4 دفتر 29 – اصفهان
3- رأی شماره 139960302009002299مورخ  1399/6/31 آقای بهنام مرتضائی  
فرزند ابراهیم در0ششدانگ یک درب باغ  به مساحت  2445/40 متر مربع مجزی شده 
از پالک  505- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه  از مالک رسمی 

خیراله اسدی به موجب سند رسمی 21459مورخ 1346/04/30 دفتر 86 – اصفهان

4- رأی شماره 139960302009002271مورخ  1399/6/29 آقای علیرضا حسامی 
 اســماعیل ترخانی  فرزند شــکراله در1556 ســهم مشاع از 2556ســهم ششدانگ
 یک قطعه زمین کشــاورزی مشــجر به مســاحت  2556متر مربع مجزی شــده از 
 پالک  17- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه  از مالک رســمی

  صفرعلــی باروتــی بــه موجــب ســند رســمی 25107مــورخ 1351/02/05 
دفتر3 – شهرضا

5- رأی شماره 139960302009002272مورخ  1399/6/29 خانم زهرا اکبری بیشه  
فرزند امیر قلی در1000 سهم مشاع از 2556سهم ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی 
مشجر به مساحت  2556متر مربع مجزی شــده از پالک  17- اصلی  واقع در بخش 8 
ثبت اصفهان انتقالی با واسطه  از مالک رســمی صفرعلی باروتی به موجب سند رسمی 

25107مورخ 1351/02/05 دفتر3 – شهرضا
6- رأی شــماره 139960302009002270مورخ 1399/6/29آقای مهدی محمدی 
فرزند فیض اله درششدانگ یک باب خانه قدیمی به مساحت  403/94متر مربع مجزی 
شــده از پالک  ده - اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از 
 مالک رســمی خیراله احمدپور مبارکه به موجب سند رسمی 17343مورخ 1339/2/6 

دفتر 62- اصفهان
7- رأی شــماره 139960302009001874مورخ 1399/5/30 آقای نبی اله رهبری 
فرزند عبداله درششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  154/41متر مربع مجزی شده از 
پالک  368 فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 

رسمی ابراهیم خدارحمی قهنویه 
8- رأی شــماره 139960302009001043مورخ 1399/4/31 خانم سیما ابراهیمی 
وینچه  فرزند نعمت اله درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  238/55متر مربع مجزی 
شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از 
مالک رسمی شعبانعلی فخاری مبارکه  به موجب سند رسمی 5845مورخ 142/06/13 

دفتر 86- اصفهان
9- رأی شماره 139960302009001868مورخ1399/5/30خانم نرگس ترکی فرزند 
محمد درششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  157/71متر مربع مجزی شده از پالک 
153 فرعی از یک - اصلی  واقــع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک 

رسمی رضا مداحی دهنوی 
10- رأی شــماره 139960302009001045مورخ 1399/4/31آقای خانم گالبتون 
عسگری قهنویه فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه   به مساحت  143/83متر مربع 

مجزی شده از پالک  496فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی علی اکبر صفائی 

11- رأی شــماره 139960302009000032مورخ 1399/01/18آقای رضا غفاری 
فرزند عوضعلی در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  195/41متر مربع مجزی شده 
از پالک302 فرعیاز  یک - اصلی  واقع در بخــش 8ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی از مالک رسمی امیدعلی محب به موجب سند رسمی 42706مورخ 1335/08/27 

دفتر 3– شهرضا
12- رأی شــماره 139960302009000030مــورخ 1399/1/18 آقای رضا غفاری 
فرزند عوضعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  170/42متر مربع مجزی شده 
از پالک  239 فرعی از 1 - اصلی  واقع در بخــش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی از مالک رســمی ناصرقلی نصوحی دهنوی به موجب سند رسمی 35930مورخ 

1350/05/5 دفتر 5– اصفهان
13- رأی شماره 139960302009001841مورخ 1399/5/30آقای امین رضا صالحی 
مبارکه فرزند یداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  195/32متر 
مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی امیرقلی محمدی به موجب سند رسمی 52167مورخ 1350/11/4 دفتر 

29– اصفهان
14-  رأی شــماره 139960302009001841مورخ 1399/5/30خانم رقیه گلخنی 
مبارکه فرزند صفرعلی درســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  
195/32متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی امیرقلی محمدی به موجب سند رسمی 52167مورخ 

1350/11/4 دفتر 29– اصفهان
15-  رأی شــماره 139960302009000608مورخ 1399/4/1آقای ولی اله حقیقی 
فرزند هدایت اله درششدانگ یک باب خانه  به مساحت  233/11متر مربع مجزی شده 
از پالک  494 فرعی از19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 

مالک رسمی صغری بیگم برومند قهنویه 
16- رأی شــماره 139960302009000042مورخ 1399/1/18خانم فاطمه امینی 
فرزندحســنعلی در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  
181/63متر مربع مجزی شــده از پالک  یک- اصلی  واقــع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی بموجب قباله عادی  از مالک رســمی رجبعلی ایرانپور به موجب ســند رسمی 

55881مورخ 1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان

17- رأی شــماره 139960302009001877مــورخ 1399/5/30آقــای علی اکبر 
سلیمانی شیخ آبادی  فرزند خیراله در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  242/41متر 
مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی از مالک رســمی احمد ایرانپور مبارکه به موجب سند رسمی 52429مورخ 

1351/11/04 دفتر 29  – اصفهان
18- رأی شــماره 139960302009000044مورخ 1399/1/18آقای ســید محمد 
موسوی مبارکه فرزند سید علی  در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  285/50متر 
مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی از مالک رســمی شــکراله نصرالهی به موجب سند رســمی 52233مورخ 

1350/11/04 دفتر 29  – اصفهان
تاریخ انتشار اول :1399/07/16

تاریخ انتشار دوم  :1399/08/01 
م الف: 1010761 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

حصر وراثت
8/9 آقا/خانــم علیرضــا تقوائــی پــور به شناســنامه شــماره 61 به شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 1702/99 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که شــادروان عبــاس تقوائی پور 
بــه شــماره شناســنامه 1286 در تاریــخ 99/7/15 اقامتــگاه دائمــی خود 
 بــدرود زندگی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به: 
1(علیرضا تقوائی پور بــه ش.ش 1263001361 فرزند متوفی. 2(مهدی تقوائی 
پور به ش.ش 1263023932 فرزنــد متوفی. 3(جمیلــه تقوائی پور به ش.ش 
126576176 فرزند متوفــی. 4(مریم تقوائی پور بــه ش.ش 1261069714 
 فرزند متوفی. 5(محمد جواد تقوائی پور به ش.ش 1261071700 فرزند متوفی.

  6(محمد حســین تقوائــی پــور بــه ش.ش 1263036211 فرزنــد متوفی. 
7(خلیل تقوائی پور به ش.ش 1262791847 فرزنــد متوفی. 8(ایران رمضانی 
مرقی به ش.ش 1262791847 همســر متوفی.9(منیره تقوائی پور به ش.ش 
1262967563 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 1020106  قاضی شعبه ششم 

شورای حل اختالف کاشان 

تحدید حدود عمومی
8/7 آگـهی تحدید حدود عمومی منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

پیرو آگهی های نوبتی قبلــی و  به موجب ماده 14  قانون ثبت اســناد و امالک 
تحدید حدود امالک واقع در قســمتی از بخش 5 ثبت اصفهان به شــرح ذیل  

صورت  میگردد :
1955/81– آقای محسن مالمیرزایی فرزند حســینعلی ) نسبت به چهار دانگ 
مشاع ( و خانم زهرا مالمیرزایی سیچانی فرزند حسینعلی ) نسبت به یک دانگ 
مشاع ( و خانم شیوا مال میرزایی سیچانی فرزند حسینعلی ) نسبت به یک دانگ 
مشاع ( از ششدانگ قسمتی از گذر به مساحت 14/41 مترمربع که می بایست به 

پالک 1955/5 تلفیق و تجمیع گردد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان .
4483/4518 –  آقای غالمعلی موســایی پور فرزند عباسقلی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 202/30 مترمربع مجزی شده از 4483/178 از مستثنیات واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان 

4483/4542  – آقای سید رحمان موسوی دهاقانی  فرزند میرزاحسن ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 178/80مترمربع احداثی بر روی مســتثنیات پالک 

4483/178 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
برای روز شنبه  مورخ :  1399/8/24

4485/179 – آقای محمدصادق خان محمدی خشویی فرزند بهرام و خانم زهرا 
اسدی خشویی فرزند محمدزمان ) بالسویه ( هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206/45 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
4535/126 –آقای اسماعیل وحید دســتجردی فرزند ابراهیم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 1300 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان   . 
5000/7252 – آقای اکبر عابدی کیچی فرزند بهرام ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 105/10 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  
برای روز دوشنبه   مورخ : 1399/8/26

5000/9442 – آقای مهدی کرمانی فرزند فضل اله ششــدانگ یکباب خانه به 

مساحت 71 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان
5000/10333 - خانــم زهرا رضاقلیان نهجیری فرزند محمدعلی ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 104/44 مترمربع واقع در همت آباد بخش 5 ثبت اصفهان
5000/25564 – آقای عطاء اله مومنی فرزند حیدرعلی ) نسبت به 24/65 حبه 
مشاع ( و خانم افسانه مومنی فرزند حیدرعلی ) نسبت به 16/5 حبه مشاع ( و خانم 
ناهید مومنی مومنی فرزند حیدرعلی ) نسبت به 13/55 حبه مشاع ( و خانم الهه 
مومنی فرزند حیدرعلی ) نسبت به 17/30 حبه مشاع ( از ششدانگ یکباب خانه 

به مساحت 95/91  مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
برای روز چهارشنبه  مورخ  :1399/8/28

5000/26210 –  آقای مهدی مهدی صادقی فرزند علیرضا ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 71/34 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

5000/26256 – خانم پرگل کرمی فرزند مرادعلی ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 45/84 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان

برای روزشنبه مورخ :  1399/9/1
26149

تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ســاعت 8:30  صبــح  در تاریخهای قید 
شده در آگهی در محل ،  انجام خواهد شــد .  لذا از صاحبان امالک و  مجاورین 
آنها بدینوسیله دعوت میشود که در ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و 
چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونــی آنها در موقع تحدید حدود 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طریق 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراض مجاورین وصاحبان امالک و کسانی 
که در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس و تحدید حدود ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار   : 1399/08/01      

م الف1028553 اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان



اقدام غافلگیر کننده رییس جدید دوومیدانی
مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون دوومیدانی ۲۰ مهرماه برگزار شد و در پایان هاشم صیامی با کسب اکثریت آرا به مدت ۴سال سکان هدایت این فدراسیون 
را در دست گرفت. این در حالی بود که انتخابات این فدراسیون در یک سال اخیر با حاشیه های زیادی همراه شده بود و در نهایت هم با اختالفی نزدیک و در دور 
دوم به پایان رسید. هاشم صیامی که به عنوان دبیر در فدراسیون قبلی فعالیت می کرد، حاال قصد دارد از رقبای خود در انتخابات دعوت کند تا با هم دور یک میز 
بنشینند. با اینکه مشخص نیست دعوت صیامی از سوی سایر کاندیداها پذیرفته شود یا خیر، این اقدام رییس فدراسیون دوومیدانی در نوع خود جالب توجه 
به نظر می رسد. نام این نشست هم اندیشی عنوان شده و قرار است فدراسیون از همه کاندیداهای رقیب دعوت کند. باید دید این نشست چه زمانی و با حضور چه 

تعدادی از کاندیداهای حاضر در انتخابات برگزار می شود.
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مدافع ذوب آهن و دو چهره جوان در تراکتورسازی
 سه بازیکن جدید با عقد قراردادی رسمی به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پیوستند تا تیم علیرضا 
منصوریان کامل تر از قبل شود.هادی محمدی پس از طی مراحل قانونی و اخذ رضایت نامه به جمع 
شاگردان علیرضا منصوریان پیوست. محمدی که ســابقه بازی در تراکتور را هم دارد و در ذوب آهن 
شاگرد منصوریان بوده، برای تقویت خط دفاعی تیم با تراکتور قرارداد امضا کرده است.دیگر بازیکنی 
که به تیم تراکتور پیوسته، محمد قادری است. این هافبک گلزن فصل گذشته در تیم ماشین سازی 

توپ می زد.
 

کنایه »امیرحسین صادقی« به استقالل!
مدافع اسبق اســتقالل از جمله منتقدان این باشگاه است.امیرحســین صادقی هم مثل خیلی از 
استقاللی ها نسبت به وضعیت این باشگاه گالیه دارد. ظاهرا آبی ها نمی خواهند رنگ آرامش را ببینند. 
صادقی کنایه جالبی به استقالل می زند و می گوید: »باشگاه ما تنها باشگاه جهان است که اول بازیکن 
می خرد و بعد سرمربی و مدیرعاملش را انتخاب می کند!« البته استقالل در سال های گذشته معموال 

پیش از آنکه سرمربی جدید خود را به خدمت بگیرد، بازیکنانش را جذب کرده است.

اگر ویلموتس می ماند، هاشمیان از تیم ملی می رفت!
مربی تیم ملی فاش کرده اگر مربی بلژیکی بــه کارش ادامه می داد در تیــم ملی نمی ماند.وحید 
هاشمیان در تازه ترین مصاحبه خود با خبرگزاری فارس گفته: »ویلموتس االن رفته و هیچ چیزی 
هم نمی گوید. این بی اخالقی است که صحبت ها یکطرفه باشد اما اگر ویلموتس در تیم ملی می ماند 
من با او ادامه همکاری نمی دادم.همیشه یاد گرفته ام برای کارم زحمت بکشم و وقت بگذارم و این 
یک مقدار با فلسفه کاری من تفاوت داشت.« ظاهرا مشکل از جایی آغاز شده بود که ویلموتس عقیده 

داشت هاشمیان می خواهد جایش را بگیرد!

قلعه نویی: 

بازی با سپاهان برایم حساسیت خاصی ندارد
امیر قلعه نویی در خصوص حضورش در گل گهر و دلیل انتخاب این تیم برای فصل جدید اظهار داشت: 
بعد از پایان فصل گذشته دوستان زیادی لطف داشتند و پیشنهاداتی دادند و از میان آنها با مطالعه و 
مشورت و همفکری با همکارانم شرایط گل گهر را مناسب دیدیم و بستر مناسبی در آنجا وجود داشت که 
تصمیم گرفتیم به این تیم و مردم این شهر خدمت کنیم. من پیش از این هم در مس کرمان و استقالل 
اهواز حضور داشتم و تجربه حضور در تیم هایی که شرایط ایده آلی تا پیش از آن نداشتند را داشته ام و در 
تیم های مطرحی هم که بودم همیشه شرایط شان نسبت به قبل و بعد خوب نبود و مسائل و مشکالت 

مالی وجود داشت. به هر حال تصمیم گرفتیم برای فصل جدید با تیم خوب گل گهر همکاری کنیم.
وی در مورد تقابل با سپاهان در هفته نخست رقابت ها توضیح داد: این دیدار هم یک دیدار مثل سایر 
بازی هاست و برای من به شخصه حساسیت خاصی ندارد و مثل ســایر بازی ها 3 امتیاز دارد. اگر 
بخواهم به این توجه کنم که سپاهان تیم سابقم است من در خیلی تیم های دیگر هم کار کردم و باید 

مقابل همه آنها بگویم تیم سابقم است و فرق می کند ولی اینطور نیست.
سرمربی گل گهر در مورد اینکه میانگین ســنی مربیان لیگ برتر پایین آمده و او اکنون مسن ترین 
ســرمربی لیگ اســت هم گفت: در مورد خودم باید بگویم به قول قیصر امین پــور چقدر زود دیر 
می شــود. ولی در کل به نظرم جوان گرایی هــم اصول و برنامه ریزی می خواهد و چه خوب اســت 
این ســرمایه های فوتبال ما پله پله در مربی گری رشــد کنند و بــاال بیایند و اصولی در موردشــان 
 کار شــود تا خدای نکرده سرمایه ســوزی نشــود. به هر جهت بــرای همه مربیان جــوان آرزوی 

موفقیت دارم.

پیشنهاد وسوسه انگیز سپاهان به هافبک استقاللی؛

کریمی بمب نقل و انتقاالت لیگ بیستم می شود؟!

تمرین کردن هافبک طــراح و موثر آبی   سمیه مصور
پوشان پایتخت با دوستان سپاهانی اش 
کافی بود تا رسانه ها از اتمام قرارداد علی کریمی با تیم سپاهان خبر 
دهنــد و از او به عنوان بمب نقــل و انتقاالت لیگ بیســتم نام ببرند. 
بازیکنی که گفته می شود با یک قرارداد وسوسه انگیز به جمع طالیی 
پوشان اصفهان اضافه می شود، قرارداد دو ساله ۲۰ میلیاردی به اضافه 

5 میلیارد آپشن !
با اتمام رقابت های لیگ برتــر و هم چنین انجام دیــدار فینال جام 
حذفی،  قرارداد کریمی با آبی پوشان به پایان رسید و این بازیکن برای 
حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به همراه تیم استقالل راهی 
دوحه نشد. پس از حضور آبی ها در قطر، مدیران استقالل طی چندین 
جلســه مذاکره موفق به راضی کردن کریمی برای سفر به قطر شدند. 
پس از پایانی رقابت های لیگ قهرمانان آســیا و حذف آبی پوشان از 
این مسابقات، علی کریمی به همراه تیم اســتقالل ترهان بازنگشت 
و از دوحه مســتقیما راهی ترکیه شــد تا با تیم هایی کــه خواهان به 
خدمت گرفتن او بودند وارد مذاکره شود ولی این مذاکرات به نتیجه 

ای نرسید تا هافبک سابق آبی پوشــان به ایران بازگردد.  این بازیکن 
چند روزی است که به ایران سفر کرده و در شهر اصفهان اقامت دارد، 
اقامتی که موجب شده تا شایعاتی در خصوص احتمال پیوستن او به 
سپاهان مطرح شود. شنیده می شــود که مسئوالن باشگاه اصفهانی 
پیشــنهاد قابل توجهی به کریمی داده اند.پیشنهاد سپاهان به شماره 
۶ فصل گذشته استقالل بسیار وسوسه انگیز است قرارداد دو ساله ۲۰ 
میلیاردی به اضافه 5 میلیارد آپشن! پیشنهادی که گفته می شود می 

تواند پای هر بازیکنی را برای تغییر مسیر و جدایی شل کند. 
علی کریمی سابقه بازی در تیم ســپاهان را دارد،  او  دوفصل پیش به 
بهانه مصدومیت از ناحیه کمر از این تیم جدا شد و به جمع آبی پوشان 
پیوست. کریمی دو فصل بسیار خوب را در استقالل پشت سر گذاشت 
اما رفاقت او با محرم نویــد کیا و هم چنین اختــالف مهدی کیانی با 
طالیی پوشان باعث شــده تا احتمال حضور در تیم سپاهان بسیار باال 
باشد به خصوص اینکه او  به تازگی به اردوهای تیم ملی دعوت شده 
و در دیدار مقابل ازبکستان نیز به میدان رفته و از این رو  قصد دارد با 
درخشش در رقابت های باشگاهی جزو نفرات اصلی تیم اسکوچیچ 

باشد و باید در باشگاهی حضور داشته باشد که در فصل آینده در بین 
مدعیان لیگ برتر باشد.نکته مهم این است که کریمی ترجیح داده در 
این بازه زمانی سکوت کند و پاسخ هیچ رسانه ای را نداده است و فعال 
مشغول برنداز کردن شرایطی است که ممکن است او را به یکی از دو 

مقصد آبی یا زرد ببرد.
به هر حال چیزی تا شــروع بیســتمین دوره لیگ برتر باقی نمانده و 
کریمی باید طی روزهای آینده تصمیمــش را بگیرد که بین ماندن در 
استقالل یا بازگشت دوباره به اصفهان و پوشیدن لباس سپاهان، کدام 

گزینه را انتخاب خواهد کرد.
پیشــنهاد وسوســه انگیز ســپاهانی ها به کریمی گویای عزم جدی 
باشــگاه اصفهانی برای بازگشــت بــه دوران اوج گذشــته این تیم 
اســت، دورانی که این تیم توانســت به ســه مقام قهرمانی متوالی 
در رقابــت های لیگ برتر کشــور دســت یافته و یک رکــورد ویژه در 
کارنامــه این تیم ثبــت شــود، . در آن دوران نیز محمدرضا ســاکت 
 مدیرعاملی ایــن تیم را برعهده داشــت و قراردادهــای قابل توجهی 

به ثبت رسید.

کاپیتان تیم ملی بســکتبال درباره شــیوه جدید 
برگزاری لیگ برتــر گفت: حقیقت این اســت که 
اصال این موضوع را پیگیــری نکرده ام و خیلی هم 
مهم نیســت چون تصمیماتی که گرفته می شود به 
گونه ای است که نباید درباره آن ها نظر بدهم. من 
اساسا با این شیوه جلسه گذاشتن و تصمیم گیری 
مخالفم و اگر تصمیات درســتی گرفته نمی شود و 
هر سال قوانین را عوض می کنیم، به خاطر همین 

شیوه اشتباه است.
صمد نیکخواه بهرامی ، درباره شرایط این تیم برای 
فصل جدید رقابت های لیــگ نیز گفت: مهرام هر 
سال تیم خوبی اســت و شــما از مهرام تیم بدی 
نخواهیــد دید. این  موضــوع هم بــه دلیل عالقه 
آقای گنجی به ورزش و بســکتبال است. با توجه 
به سابقه شرکت مهرام امکان ندارد تیم ضعیفی را 
راهی مسابقات کند، اما اینکه چه نتیجه ای بگیریم 

به اتفاقــات مختلفی بســتگی دارد کــه در طول 
یک فصــل رخ می دهد.طبق تصمیم فدراســیون 
لیگ برتر از ۱5 آبــان و تمرینات تیم ملی هم برای 
پنجــره دوم انتخابی کاپ آســیا از تاریخ ۲3 آبان 
شــروع می شــود. بنابراین تنها پس از یک هفته 
برگزاری مســابقات لیگ دوباره باید به مدت سه 
هفته شــاهد تعطیلی لیگ باشــیم تا تیم ملی دو 
بازی خود با تیم های عربســتان و سوریه را در این 
پنجره انجام دهد که شــائبه های را به همراه دارد.

نیکخوه بهرامی درباره این شرایط نیز گفت: باالخره 
تیم ها یک ماه و نیــم تا دو ماه اســت که تمرین 
کرده اند و بازیکنــان ناآماده  نیســتند، ولی اینکه 
بخواهیم لیگ را شــروع کنیم و بعــد از یک بازی 
به مدت ۲۰ روز مســابقات را تعطیل کنیم، روش 
درستی نیســت. من واقعا در آن جایگاهی نیستم 
که بخواهم عملکرد تصمیم گیرنده ها را بســنجم 

اما اگر می شد یکســری ها را اصال به بسکتبال راه 
نمی دادم. البته بنده در محیط فدراســیون نیستم 
که چالش ها را ببینم، اما این روش فعلی درست 
نیســت که حاصل همــان  نحوه اشــتباه تصمیم 
گیری  هاست.وی در پایان گفت: تیم ها قرار است 
یک بــازی در لیگ انجــام دهند و ســپس لیگ 
به مدت ۲۰ روز تعطیل می شــود، اصــال برای این 
روش برگــزاری هیچ روش تمرینــی وجود ندارد 
که باشــگاه ها تیم خود را در اوج نگــه دارند! همه 
 این موضوعات نکات مهمی است که باید به آن ها 

توجه شود.

کاپیتان تیم ملی بسکتبال:

 اگر می شد یکسری را اصال به بسکتبال راه نمی دادم!

خبر روز

الریان امیدوار به جذب فالکائو و شجاع
الریان یکی از شانس های قهرمانی در فصل جاری لیگ ســتارگان قطر به شمار می آید. این تیم 
قطری به دنبال تقویت خط دفاعی و خط حمله خود در یک هفته پایانی نقل و انتقاالت  است.الریان 
که تاباتا را از دســت داد بــرای تقویت 
خط حمله خود رادامــل فالکائو بازیکن 
کلمبیایی گاالتاسرای را مد نظر قرار داده 
است.سایت fotosport ترکیه نوشت: 
فالکائو از بازیکنان کلیدی گاالتاســرای 
است اما مبلغ پیشنهادی الریان بسیار 
باالست و همین باعث شــده تا باشگاه 
گاال وسوسه شود و احتمال انتقال این 
بازیکن زیاد است. الریان برای تقویت 
خط دفاعی خود امیدوار  است که شجاع 

خلیل زاده، مدافع پرسپولیس را جذب کند تا پرونده بازیکنان خارجی خود را ببندد.

استوک های جدید »محمد صالح« برای چمیپونزلیگ
محمد صالح در حال حاضر به رکورد ۱۰۰ گل زده برای لیورپول رســیده اســت. کمپانی آدیداس که 
اسپانسر محمد صالح است به مناســبت عبور او از ۱۰۰ گل، از استوک های جدیدش رونمایی کرد. 
ستاره مصری با این استوک های ویژه در لیگ قهرمانان اروپا به میدان خواهد رفت.محمد صالح 
که در حال حاضر ۲8 سال دارد، همچنان در سطح باالیی قرار دارد و یکی از سوپر استار های جهان 
فوتبال است. او فصل گذشته در قهرمانی تاریخی لیورپول در لیگ برتر انگلیس، عملکرد خوبی از خود 
بر جای گذاشت و تبدیل به یکی از بهترین بازیکنان تاریخ لیورپول در یک فصل شد. محمد صالح 
البته دچار مصدومیت هایی هم شد که این قضیه باعث شــد او نتواند بر سر آقای گلی و همچنین 
کفش طالی اروپا رقابتی داشته باشــد.صالح اما در این فصل بسیار درخشان تر ظاهر شده است. 
او در 5 بازی در لیگ برتر انگلیس موفق شده اســت ۶ گل به ثمر برساند و از رکورد ۱۰۰ گل زده برای 
قرمز ها عبور کند. دو تا از گل های محمد صالح در این فصل از روی نقطه پنالتی بوده است. در حال 
حاضر سون هیونگ مین با 7 گل آقای گل لیگ برتر انگلیس است و محمد صالح با یک گل کمتر در 

تعقیب اوست و بعید نیست که به او برسد.

پایان کار »اوزیل« در آرسنال؟ 
اوضاع به بدترین شکل ممکن برای مسوت اوزیل پیش می رود و مدت هاست نامی از این هافبک 
پاسور و تکنیکی در زمین فوتبال نمی شنویم. مســوت اوزیل که لقب پردرآمدترین بازیکن تاریخ 
آرسنال را یدک می کشد، هنوز در این فصل لیگ برتر تحت هدایت میکل آرتتا بازی نکرده و از زمان 
شــیوع ویروس کرونا حتی یک دقیقه هم برای توپچی ها به میدان نرفته است.حاال نشریه دیلی 
میل مدعی شد نام این بازیکن از فهرست توپچی ها برای لیگ برتر حذف شده و به نظر دیگر شاهد 
حضور این بازیکن در ترکیب آرسنال نخواهیم بود. قرارداد این هافبک آلمانی در تابستان سال آینده 
با آرسنال به اتمام خواهد رسید و به نظر می رسد این باشــگاه انگلیسی دیگر تمایلی به حفظ این 
هافبک گران قیمت ندارد. سوکراتیس پاپاستاتوپولوس دیگر بازیکنی است که جایی در لهرست ۲5 
نفره توپچی ها ندارد. در حال حاضر آرسنال ۱9 بازیکن غیربومی بیشتر از ۲۱ سال دارد که دو بازیکن 
بیشتر از حد مجاز لیگ برتر و یوفاست.نام مسوت اوزیل چندی قبل از فهرست آرسنال برای رکت 
در لیگ اروپا نیز حذف شده بود و بدین ترتیب باید دوران شش ساله حضور او در لندن را تمام شده 
دانست. مسوت اوزیل شش سال قبل راهی آرسنال شده و البته در این سال ها در به ثمر رسیدن 

۱۲۰ گل برای توپچی ها نقش داشته است.

فوتبال جهان

 چه کسی جای »رسن«
 را پر می کند؟

بشار رسن که برای انجام مراسم سالگرد مادرش 
راهی عراق شده، طبق برنامه باید پایان این هفته 
به تهران بازگردد و در تمرینات تیم حاضر شود؛ اما 
از شواهد امر پیداست که حضور او در پرسپولیس 
تا فینال لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود و بعد از 
این بازی به احتمال فراوان این ســتاره عراقی 
پرســپولیس را به مقصد تیــم جدیدش ترک 
خواهد کرد. هر چند که بازگشــت رسن تا حدود 
زیادی خیال یحیی را برای شروع لیگ و فینال 
آسیا راحت می کند؛ اما مسلما سرمربی سرخ ها 
می داند که نمی تواند بعد از فینال لیگ قهرمانان 
آسیا روی ستاره عراقی تیمش حساب باز کند. 
بشار رســن، رکورددار بیشــترین تعداد بازی با 
پیراهن پرسپولیس بین همه فوتبالیست های 
خارجی تاریخ این باشگاه بود. او از ابتدای لیگ 
هفدهم در حالی  که ۲۰ سال داشت به پرسپولیس 
پیوست و در این ســال ها از نظر فنی بهتر و بهتر 
شد. پختگی تدریجی رســن در طول زمان کامال 
قابل تشخیص بود و شاید باالترین سطح فوتبال 
این بازیکــن در تورنمنت اخیر لیــگ قهرمانان 
آسیا به نمایش گذاشته شد. کیفیت بازی های 
رسن در قطر تمجید همگان را برانگیخت و نهایتا 
همین مســئله هم موجب شــد تا او مورد توجه 
سایر باشــگاه ها قرار بگیرد. در چنین شرایطی 
مســلما پر کردن جای خالی بشار دغذغه اصلی 
یحیی و کادر فنی پرسپولیس خواهد بود. نکته 
نگران کننده اینجاســت که با توجــه به اتفاقات 
غیرمنتظره و غیرقابــل پیش بینی هیچ کدام از 
خریدهای یحیی در راستای پر کردن جای خالی 
بشار نبوده و خیلی از ستارگانی که می توانستند 
گزینه جانشینی این بازیکن باشند یا با تیم های 
خود تمدید کرده  اند و یا به تازگی به تیم جدیدی 
پیوسته اند. در این شــرایط یحیی برای پر کردن 
جای خالی رسن، گزینه های محدودی دارد و به 
احتمال فراوان باید از بین سیامک نعمتی و امید 
عالیشاه یکی را برای پر کردن جای خالی ستاره 
عراقی تیمش انتخاب کند. مسلما این ۲ بازیکن 
در دور جدید تمرینات پرسپولیس با انگیزه باالیی 
حاضر شــده اند و منتظر اعتماد از سوی یحیی 
گل محمدی هستند تا با نمایش درخشان، خیال 

او را از پست هافبک بازیساز راحت کنند. 

کریمی دو فصل بسیار خوب را در استقالل پشت سر 
گذاشت اما رفاقت او با محرم نوید کیا و هم چنین 
اختالف مهدی کیانی با طالیی پوشان باعث شده تا 

احتمال حضور در تیم سپاهان بسیار باال باشد .

مستطیل سبز

وز عکس ر

 سوپراستارهای تراکتور 
پا به توپ شدند

مسعود شــجاعی و اشــکان دژاگه، با 
حضور در محل تمرین تیم تراکتور، پا به 
پای سایر بازیکنان به تمرین پرداختند 
تا خیال تی تی ها از بابت حضور آنها در 

فصل جدید راحت شود.
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عضو شورای شهر اصفهان :

سرای هشت، نیاز به بازنگری جدی دارد
عضو شورای شهر اصفهان اظهار کرد: دقت در امر محاســبات و آلوده نشدن آن به هرنوع شائبه 
می تواند مایه برکت و شفافیت در تامین منابع مالی شهرداری باشد.رضا امینی افزود: با این وجود 
سال هاست که به رغم توصیه ها و تاکیدات مکرر، مبنی بر امانت داری و رعایت حدود شرعی در 
نحوه محاسبات بعضا مشاهده می شود که در مناطق، برداشــت ها و اجتهاد شخصی از قوانین و 
ضوابط و استدالل های غیرمنطقی به بهانه هایی مانند حق شهر و حقوق بیت المال مبالغی از مردم 
دریافت می شود که فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. وی گفت: شاید وقت آن رسیده باشد که 
با یک بازنگری جدی در عملکرد نرم افزار سرای هشت، مشکالت و ضعف های آن برطرف شود زیرا 
هدف اصلی تدوین برنامه سرای هشت حذف سلیقه های شخصی و استقرار نظام منضبط مالی 
بوده است ولی بعضا مشاهده می شود سلیقه های افراد از طریق سرای هشت عملیاتی شده که 
موجب نادیده گرفته شدن حقوق مردم می شود، تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداری ها و 
تبصره ۹ دفترچه های عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی دو مقوله مهم در محاسبات 
است، مادامی که ردیف درآمدی در بودجه ســالیانه شهرداری ها وجود داشته و سالیانه رشد هم 
می کند.امینی اظهار کرد: هرگونه افزایــش بهای تخلف بازدارنده نبوده و مانع از رشــد تخلفات 
نخواهد شد. مراجعه به آمار صحت گفتار بنده را تایید خواهد کرد، ثانیا ارسال پرونده های تخلفات 
ساختمانی به کمیســیون های ماده صد ایجاد نوعی پناهگاه قانونی برای پوشش تخلفات است 

که در زمان صدور پروانه های ساختمانی از طریق چانه زنی ناکام مانده است.
عضو شــورای شــهر اصفهان افزود: در مصوبه ســال ۱۳۸۳ بر مبنای فتوای صریح رهبر معظم 
انقالب اســالمی، تاکید بر محاســبه عوارض زمان ســاخت به جای عوارض روز شــده اســت 
و ســال ها این موضوع مــد نظر مدیــران بوده ولی شــهرداری گاهی بــا غفلت و گاهــی هم با 
تصمیمات مدیریتی اقدام به محاســبه بــر خالف مصوبه مذکــور می کنــد.وی در پایان ادامه 
داد: ایــن نوع اقدامــات در برخــی از مناطق موجــب بی اعتمــادی مردم و مخدوش شــدن 
زحمات خانواده بزرگ شــهرداری در شــهر می شــود لــذا از شــهردار اصفهان تقاضــا دارم که 
 به مناطق متذکر شــود کــه با دقت نظــر کافی، نســبت به رعایت حقــوق مردم در ایــن زمینه 

اقدام کنند.

معاون عمران شهري شهرداری اظهار كرد:

ساماندهی و احداث بيست و دو ميليارد تومان پروژه فعال 
با موضوع فضاي سبز شهري و رفاهي

معاون عمران شهري شــهرداري اصفهان اظهار کرد: در ماه جاري حدود 22 ميليارد پروژه فعال 
در حوزه پارك و فضاي سبزشــهري و همچنين سرويس بهداشــتي و آب نما در مناطق مختلف 
شهري در حال احداث و يا ساماندهي اســت. ايرج مظفر بر ضرورت توجه به پروژه هاي كوچك  
ومتوسط فضاي سبز و ســرويس هاي خدماتي شــهري در كنار پروژه هاي بزرگ و ابر پروژه ها 
براي رفاه و آسايش شــهروندان تاكيد كرد و افزود:توجه به پروژه هاي زيرساختي كالن شهري 
و ابر پروژه ها نبايد شــهرداري را از وظايف بنيادين خود كه رفع نيازهاي ضروري مردم به فضاي 
سبز و ســرويس هاي خدماتي و بهداشتي اســت غافل كند و از طرفي وجود اين زيرساخت ها 
كه با مبالغ كم قابل احداث و ساماندهي است براي شــهر توريستي مثل اصفهان بسيار ضروري 
است. مظفر، پروژه هاي ساماندهي پارک شهری الله ، احداث پارک در محدوده خیابان قائمیه 
،ســامان دهی مادی نیاصرم، اجرای روشــنایی رفوژ میانی شــهرک ولی عصر)عــج(، تقويت 
فضاي ســبز میدان امام علی)ع(، ســامادهي حاشــیه پارک فروردین و همچنين ســرويس 
 هاي خدماتي و بهداشــتي در مناطق ۸،6،۱4،۱0 و5 را از جمله پروژه هاي فعال در مهر ماه سال 

جاري عنوان كرد.

افتتاح اولین و مجهزترین سینمای غرب اصفهان ؛

 منطقه رهنان صاحب سینما شد

همزمان با برگزاری سی و ســومین دوره جشــنواره بین المللی فیلم 
های کودکان و نوجوانان در اصفهان، مجهزترین و اولین سینمای غرب 
اصفهان به صورت رســمی با حضور شــهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان به بهره برداری رسید.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، قدرت ا... نوروزی در مراسم افتتاحیه سینما مهتاب 
منطقه ۱۱ که با رعایــت پروتکل های بهداشــتی و در قالب برنامه های 
افتتاحیه های هفتگی طرح های خدماتی عمرانی شــهرداری اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: شــهرداری منطقه ۱۱ شهر اصفهان با تالش خود، 
بخش خصوصی و سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری 
اصفهان فضایی ایجاد کرد که امروز در این منطقه شــاهد افتتاح سینما 
هستیم و این گام بزرگی در حوزه فرهنگی است.وی با قدردانی از حضور 
امام جمعه شهر رهنان و روحانیون در این برنامه، گفت: حضور روحانیت 
در چنین جلسه ای مبین این اســت که سینما می تواند عامل توسعه و 
پیشرفت باشد و از طرفی سینما می تواند محل تنویر افکار عمومی شود.

شــهردار اصفهان تصریح کرد: می توان به ســینما به عنوان یک پایگاه 
فرهنگی موثر توجه کرد و قطعا این سینما در منطقه ۱۱ دارای آثار متعددی 
است.وی با بیان اینکه راه اندازی این ســینما می تواند به حل مسئله 
ترافیک شهر اصفهان کمک کند، گفت: شهروندان این منطقه دیگر نیاز 

نیست برای دیدن فیلم به چهارباغ بیایند. البته وقتی یک پایگاه فرهنگی 
در یک نقطه شهر که مشابه آن وجود ندارد، ایجاد شود ترددها زیاد می 

شود و باید برای آن تدبیری بیندیشیم که موجب آزار دیگران نشود.  

ساخت سینما در مناطق، منشأ تحولی برای روشنگری است
نوروزی بیان کرد: شهروندی که بخواهد در چهارباغ به سینما برود وقتش 
برای آمد و شد تلف می شــود و از طرفی تنها بخش کوچکی از مردم می 
توانند از این فرصت اســتفاده کنند؛ اما وقتی سینما به محله ای می آید 
مثل این است که سینما به خانه رفته است.وی افزود: شاید خیلی از افراد 
در منطقه ۱۱ تا کنون به مرکز شهر به قصد سینما رفتن نرفته اند که با افتتاح 
سینما مهتاب، خانواده ها گرد هم می آیند و منشأ تحولی برای روشنگری 
و حرکت فرهنگی صحیح است.شــهردار اصفهان افــزود: در زمانی این 
سینما به بهره برداری می رسد که جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان هم در حال برگزاری بوده و تالقی این دو حرکت اقدام شایسته 
ای است. وی با اشاره به اینکه ما هر یکشنبه یک افتتاح داشتیم و امروز 
این افتتاحیه در روز سه شنبه برگزار می شود که علت آن هم تشدید شرایط 
کرونایی در هفته های اخیر بود، گفت: قول داده بودیم که تاخیرها در این 
زمینه جبران شــود و از همین رو این هفته دو افتتاحیه در شهر اصفهان 

انجام شد که یکی از آنها یکشنبه هفته جاری برای رویداد بزرگ جشنواره 
کودک بود و دیگری برای طرح های منطقه ۱۱ اســت.  نوروزی تصریح 
کرد: امیدواریم این افتتاح ها که نتیجه چند سال تالش عمرانی بوده هر 
هفته بتواند خدمت جدیدی برای بهره مندی شهروندان ارائه دهد؛ حرکت 
عمرانی آغاز شده و تداوم دارد و در ماه آینده با حضور برخی مسئوالن ملی 
شاهد افتتاحیه های ملی در شهر اصفهان هستیم.وی افزود: نمایشگاه 
بزرگ اصفهان در نوبت افتتاح است، جاده فرزانگان که مورد استفاده قرار 
گرفته اقدام رسمی برای بهره برداری از آن در کنار پروژه های پل آفتاب و 
سالن گلستان شهدا به زودی انجام می شود.شهردار اصفهان ادامه داد: 
در برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« اتفاقاتی داریم که متعلق به یک 

منطقه نیست و در برخی موارد یک شهر و کشور را در برمی گیرد. 

اجرای پروژه های عمرانی در شرایط کم سابقه اقتصادی ایران 
وی با اشاره به اینکه اگر با شــرایط اقتصادی و منطق ریاضی به مسئله 
نگاه کنیم، تعجب آور است که این تعداد طرح عمرانی با سرعت مسیر 
خود را طی می کند، گفت: اگر کســی منافع مردم را درنظر نگیرد، نباید 
االن در زیرزمین شهری بزرگ در حال ســاخته شدن باشد و هر سال 
دو هزار میلیارد تومان برای ســاخت مترو به کار گرفته شود اما در این 
شرایط ســخت اقتصادی که تاریخ ایران نمونه آن را به خود ندیده، در 
شهر اصفهان حرکت های عمرانی تحت عنوان انقالب عمرانی اجرا می 
شود.  نوروزی با گرامیداشت ایام ربیع االول و روزهای سرشار از سرور 
و نیز هفته نیروی انتظامی، گفت: همه دست به دست هم داده اند که 
در کشــور هم اتفاقات خوبی رخ دهد. در همین راستا در جلسه برخی 
مسئوالن سه قوه و نمایندگان مجلس تحت عنوان گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی بحث های خوبی مطرح کردند تا حرکت درســتی 
برای جلوگیری از رشد شدید تورم صورت گیرد. وی افزود: امیدواریم در 
این شرایط اگر حداقل نمی توان قیمت ها را کاهش داد، بتوان جلوی 
افسارگسیختگی برای رشد نرخ ها گرفته شــود و این جای امیدواری 
است؛ اگر کمی شرایط عادی شــود این موتور قوی حرکت عمرانی در 
این شهر در حوزه های مختلف بهتر حرکت خواهد کرد. شهردار اصفهان 
افزود: در این راستا سیاســت های اعالمی در برنامه مدیریت شهری، 
باید جدی تر تلقی شود؛ ما از عدالت فضایی سخن گفته بودیم که یکی 
از نمونه های آن راه اندازی این سینماســت و قــول داده بودیم تمرکز 
امکانات فرهنگی شهر در نقاط مرکزی نباشــد که در این راستا تامین 
نیازهای همه شهروندان در همه مناطق مدنظر است که یک نمونه آن راه 

اندازی سینمای شهر خوراسگان بود.  

با مسئولان
س: ایمنا

عک

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1399 
بخش 8 و 9 ثبت اصفهان

8/6 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59 اصالحي آئين نامه 
مربوطه امالكي كه در سه ماهه دوم سال 1399 تقاضاي ثبت آنها پذيرفته شده 

مربوط به بخش 8 و 9 ثبت اصفهان را به شرح ذيل آگهي مي نمايد .
  اول : امالك و ابنيه واقع در بخش 8 ثبت اصفهان

1- امالك واقع در دهنو پالك يک - اصلی و فروعات ذيل :  
132 فرعي:  اداره اوقاف وامور خيريه  شهرســتان مباركه ششــدانگ يکباب   

مسجد بمساحت 680/81 متر مربع
1924 فرعي:  اداره اوقاف وامور خيريه  شهرستان مباركه ششدانگ يکباب  خانه 

بمساحت 151/98 متر مربع
1925 فرعي:  آقای حجت اله فروغی دهنوی فرزند غالمرضا ششدانگ يکباب 

خانه بمساحت 275/90 متر مربع
2- امالك واقع در طالخونچه پالك 40- اصلی و فروعات ذيل:

1915 فرعي : آقای  مرتضی قاســميان فرزند مصطفی ششــدانگ يکبابخانه 
بمساحت 293/48  مترمربع   مجزی شده از پالك 1484 فرعی

1916 فرعي : آقای  اميد يلمه  فرزند عبدالرحيم ششدانگ يکبابخانه بمساحت 
232/65  مترمربع 

 1917 فرعي : آقای  حســينقلی جعفری فرزند  قوام علی ششدانگ يکبابخانه 
بمساحت 548/80  مترمربع   مجزی شده از پالك 1068

1918 فرعي : خانم اشرف درخانی طالخونچه فرزند  مراد ششدانگ يکبابخانه 
بمساحت 146 مترمربع   

 دوم : امالك و ابنيه واقع در بخش 9 ثبت اصفهان
    1   -امالك واقع در مباركه پالك دو- اصلی و فروعات ذيل :

1359 فرعي : آقای  ا حمد صادقی دهنوی فرزند اكبر قلی ششدانگ يک قطعه 
زمين محصور بمساحت 313/80  مترمربع و مجزی شده از پالك 1359 فرعی

4001فرعــي : آقــای محمــد كارگــران فرزند حيــدر ششــدانگ يکباب 
 ســاختمان در حال ســاخت بمســاحت 100  مترمربع  و مجزی شده از پالك

 81 فرعی
4002 فرعی :آقای عبداله محمدی مباركه فرزند فيض اله ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت 174/75 مترمربع و مجزی شده از پالك 1145 فرعی
4003 فرعي : خانم نرگس محمدی مباركه فرزند عبداله ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت 305/14  مترمربع و مجزی شده از پالك 1142 فرعی
4004 فرعي : خانم زهره ايرانپور مباركه  فرزند امير قلی  ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت 214/86  مترمربع  و مجزی شده از پالك 763 فرعی
4005 فرعي : خانم زهرا رياحــی درچه  فرزند  خرم ششــدانگ يکباب  خانه  

بمساحت 265/40  مترمربع  و مجزی شده از پالك 560 فرعی
4006 فرعي : آقای غالمرضا قربانی   فرزند  اســفنديار نســبت به سه دانگ 
مشاع وخانم فرشــته بابائی دارگانی فرزند صفر علی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ يکباب  خانه  بمســاحت /200  مترمربع  و مجزی شده از پالك 

235/1  فرعی
4007 فرعي : آقای قدرت اله احمدی مباركه فرزند محمد نســبت به سه دانگ 
مشــاع وخانم نســرين ناطقی پيکانی فرزند محمد علی نســبت به 1/5دانگ 
مشــاع و خانم آرام احمدی مباركه  فرزند قدرت اله نسبت به 1/5 دانگ مشاع 
 از ششــدانگ يکباب  خانه  بمســاحت 225/86  مترمربع  و مجزی شــده از 

پالك 1359  فرعی
4008 فرعی خانم  سهيال ايرانپور مباركه فرزند عباس ششدانگ يکباب  خانه  

بمساحت 199/40  مترمربع  و مجزی شده از پالك 875  فرعی 
4009 فرعي : آقای بهروز شــاكری مباركه فرزند عبدالرحيم  ششدانگ يکباب  

ساختمان  بمساحت 34  مترمربع  
4010 فرعي آقای احمد رياحی فرزند اســماعيل  ششــدانگ يک قطعه زمين  

بمساحت 22/34  مترمربع  و مجزی شده از پالك 821  فرعی
4011 فرعي موقوفه حاج مرتضی صالحی مباركه بنمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه شهرستان مباركه ششدانگ يکباب ساختمان نيمه كاره  بمساحت 206 

مترمربع  و مجزی شده از پالك 1305  فرعی
4012 فرعي موقوفه سيد حسين موســوی بنمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه 
شهرستان مباركه ششدانگ يکباب ســاختمان  بمساحت 108/60 مترمربع  و 

مجزی شده از پالك 1404  فرعی
2  -امالك واقع در كركوند پالك 23- اصلی و فروعات ذيل :

433 فرعي اداره اوقاف وامور خيريه شهرستان مباركه قسمتی از امامزاده حليمه 

خاتون بمســاحت 5414/06 مترمربع  و مجزی شــده از پالكهای فرعی 141 
الی147 و149 فرعی

اولين نوبت 08/01 /1399 نسبت به آنهائی كه تقاضای ثبت شده ظرف مدت 90 
روز دادخواست واخواهی خود را به اين اداره تسليم و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبــت معترض ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد و در صورتی كه 
قبل از انتشار اين آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی بايد گواهی دادگاه را 
مشعر بر جريان دعوی ظرف مدت مرقوم تسليم نمايد. اعتراضات يا گواهی طرح 
دعوی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخير 

ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد .  
ضمنًا طبق ماده 56  آئين نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود در 
صورتمجلس قيد و واخواهی صاحبان امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق 
 ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت وتبصــره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف

 پرونده های معترضی ثبت پذيرفته خواهد شد  اين آگهی در دو نوبت به فاصله 
30 روز از تاريخ انتشار نوبت اول درج و منتشر می شود .

تاريخ انتشار نوبت اول :   1399/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/09/01                

م الف: 1025563 مظاهر نصرالهــی رئيس اداره ثبت اســناد و امالك 
شهرستان مباركه

معــاون خدمــات شــهری شــهردار اصفهان 
با اشــاره به میــزان آمادگی معاونــت خدمات 
شــهری برای مقابله با رخدادها و شرایط ناشی 
از تغییرات جوی احتمالی در شــهر، اظهار کرد: 
شهرداری یکی از ســازمان های خدماتی است 
که به صورت 24 ساعته در شهر فعال است و بر 
 همین اساس در مواقعی که با شرایط متفاوتی 
روبه رو می شویم، باید آمادگی بیشتری داشته 
باشد.حســین امیری افزود: در ایــن فصل از 
ســال دســتورالعملی به مناطق ۱5 گانه و تمام 

بخش ها و سازمان های وابسته شهرداری ابالغ 
شــده تا از آمادگی الزم برای مقابلــه با هر گونه 
تغییرات جوی احتمالی برخوردار باشند.معاون 
خدمات شــهری شــهردار اصفهان خاطرنشان 
کــرد: تمامی تأسیســات جمــع آوری آب های 
ســطحی، کانال ها، ســپتینگ ها، موتورپمپ ها 
و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی توســط گروه 
کارشناســان این معاونت بازدید شده و نواقص 
برای رفع مشکالت اعالم شده است.وی با بیان 
اینکه به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
برای حذف درختان خطرآفرین و خشــک شهر 
دستورالعملی ابالغ شده تا اقدامات الزم انجام 
شده و از سقوط ناگهانی آنها در هنگام وزش باد 
پیشــگیری شــود، ادامه داد: به منظور آمادگی 
سیستم خدمات رسانی شــهرداری، مانورهای 
آماده سازی نیروهای خدماتی در چندین مرحله 
برگــزار شــده و آموزش های الزم بــه نیروهای 

خدماتی و ســتادی ارائه شــده تا آمادگی کامل 
 داشــته باشــند.امیری تصریح کرد: ســازمان 
آتــش نشــانی و خدمــات ایمنی بــا توجه به 
تجهیزات خریــداری شــده و مجهز بــودن به 
تجهیزات مدرن آمادگی دارد که در شرایط بحرانی 
و اضطراری بــرای ارائه خدمــات حضور بهتری 
داشته باشد.وی اظهار کرد: ستاد سیل و مدیریت 
بحران برابر بــا برنامه های در نظر گرفته شــده 
هماهنگی الزم را انجام داده تا با حضور مدیران، 
مسئوالن، معاونان مناطق و ســازمان ها جهت 
ارائه خدمــات برنامه ریزی الزم بشــود.معاون 
خدمات شــهری شــهردار اصفهان خاطرنشان 
کرد: در همین ایام مســئوالن خدمات شــهری 
مناطق ۱5 گانه ضمن بازدید از همه معابر شهری 
اقدامات اولیه جهــت آمادگی بــرای مقابله با 
تغییرات جوی احتمالی را انجام دادند تا شاهد 

شهری آرام و بدون حادثه و نگرانی باشیم.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد:

آمادگی  کامل خدمات شهری برای مقابله با تغییرات 
جوی احتمالی

مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان از آغاز نهضت پیاده روسازی در سطح معابر این منطقه با صرف اعتباری افزون بر 25 میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد.حمید 
شهبازی با اشاره به چهار پروژه شاخص پیاده روسازی در منطقه ۱0، اظهار کرد: عملیات اجرایی پیاده روسازی خیابان مهر با مساحت یک هزار و ۸00 مترمربع در دستور 
کار قرار دارد و برای اجرای آن هفت میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به پیاده روسازی خیابان شهید بهشتی افزود: یک هزار و ۱00 مترمربع 
پیاده روسازی در خیابان شهید بهشتی با صرف سه میلیارد ریال اعتبار انجام خواهد شد.مدیر منطقه ۱0 شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: پیاده روسازی خیابان کاخ 
به مساحت یک هزار و ۹00 مترمربع و هزینه اجرا هفت میلیارد و 500 میلیون ریال در دستور کار این منطقه قرار گرفته است.وی از آغاز عملیات اجرایی پیاده روسازی 
خیابان ناهید خبر داد و گفت: این پروژه به مساحت ۱۹00 مترمربع بوده و برای اجرای آن هشت میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.شهبازی با بیان اینکه 
اصالح هندسی و مناسب سازی پیاده روهای خیابان سروش حدفاصل خیابان مصلی تا میدان قدس در حال انجام است، افزود: ایمن سازی و نصب سرعت کاه 
در سطح منطقه شامل: کندروی خیابان پروین قبل از خیابان شهید رضائیان، کندروی خیابان پروین قبل از خیابان دهخدا، تقاطع خیابان طلوع فجر و کندروی 
خیابان پروین، خیابان عسکریه خیابان طالقانی روبه روی حسینیه امیریه، خیابان میثم، حصه خیابان امام خمینی )ره( و خیابان سپهر خیابان رضائیان انجام شد.

آثار ۱6 عکاس ایرانی در نمایشگاه عکس »نسل ها« که شهر کرمن ایتالیا به مدت پنجاه روز میزبان برپایی آن است، به نمایش گذاشته شده و در بین آن ها، آثار سه تن 
از عکاسان اصفهان نیز به چشم می خورد.

خشایار لک نژاد، یکی از عکاسان اصفهان با اعالم این خبر گفت: مسابقه »نسل ها« که از سال 200۹ در ایتالیا برگزار می شود، امسال نیز فراخوان خود را منتشر کرد و از 
عکاسان و شاعران خواست تا آثارشان را با موضوع سالمندان و زندگی روزمره آن ها در فضای شهری و خانه های امروزی ارسال کنند. 

وی ادامه داد: از مجموع عکس های ارسال شده به این مسابقه، آثار ۱۳5 عکاس از سراسر جهان انتخاب شد که از روز ۱۷ اکتبر در موزه »دل تریتوریو« در شهر کرمن )واقع 
در شمال شرقی ایتالیا( به نمایش درآمده و تا 50 روز برپا خواهد بود.

این عکاس تصریح کرد: آثار ۱6 عکاس ایرانی موفق به حضور در این نمایشگاه شده که از بین آن ها سه تن از عکاسان )خشایار لک نژاد، رضا محمدی و رضا برادران(، 
اصفهانی هستند.

نهضت پیاده روسازی در سطح معابر منطقه 10
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احتماال بــرای آرام کردن همســر خود در وضعیــت ناآرام 
بسیاری از راه هایی که در ذهن داشــتید را انجام داده اید. 
گاهی موفق به آرام کردن همسر خویش شده اید، ولی در 
مواقعی نه تنها آرام نشده بلکه خودتان هم در آتش خشم 

وی دچار شده اید.
صبر کنید تا همســرتان آرام شــود: زمانی که منطقی شد، 
خشم خویش را بیان کنید. تعجب نکنید که شوهر شما هنوز 
عصبانی اســت، حتی هنگامی که همه چیز مطابق میل او 
باشــد. درک کنید که بدن یک سیستم انرژی است و زمان 
می برد تا انرژی حل شــود و پایان یابــد. معموال الاقل 20 
دقیقه طول می کشــد تا اثر آدرنالین کاهش یابد. وقتی او 

خونسرد و آرام شد، رفتار نامعقولش را بررسی کنید.
دلیل عصبانیت را فوری پیدا کنید: زمانی هایی وجود دارد 
که به طور ناگهانی با عصبانیت همسرتان روبه رو می شوید 
بدون آنکه بدانید او چرا عصبانی است. گاهی رفتار عصبی 
همسرتان امکان دارد، علتی بیرون از منزل و رابطه زناشویی 
داشته باشــد؛ بنابراین بهتر اســت زن یا شــوهر از دلیل 
عصبانیت همسرشان آگاهی پیدا کنند. در این مواقع ترک 
کردن شــخص عصبانی کار عاقالنه ای نیست برای این که 
تصور بر این است که چنانچه وی را ترک کند، او آرامش پیدا 

می کند. در حالی که این مســئله نه تنها بهبود پیدا نمی کند 
بلکه اوضاع را بدتر خواهد کرد. زیرا حمله افکار همراه با تنش 

و عصبانیت در مواقع تنهایی او را رها نخواهد کرد.
در احترام گذاشتن پا فشاری کنید: هر کسی امکان دارد در 
حین عصبانیت حرف هایی گفته یا کار هایی بکند که بعدا از 
آن ها پشیمان شود. پس درصورتی که در زمان عصبانیت به 
صحبت های همسرتان جواب دهید، وضعیت بدتر می شود. 
چنانچه شروع به سرزنش و دعوا با شما کرد، خود را از آن 
وضعیت بیرون کرده و از وی بخواهید که بعد از آرام گرفتن 
با هم صحبت کنید.به عنوان مثال همســرتان با عصبانیت 
شــروع به دعوا و ســرزنش شــما می کند؛ به آرامی به او 
بگویید» می دونم عصبانی هستی، من هم دلم می خواهد 
به صحبت های تو گوش دهم، ولی تا هنگامی که بتوانی با 
من با احترام صحبت کنی به آشــپزخانه می روم«. برخورد 
درست در بسیاری از موارد ســبب تمام شدن بحث و دعوا 

می شود.
با همســرتان همدردی کنیــد: چنانچه شــما هم حس 
عصبانیت می کنید و از حس عصبانیت همسرتان غمگین 
هستید این حس خویش را به زبان آورید، زیرا اگر شخص 
عصبانی بداند که همسرش احساسات واقعی اش را انکار 

کرده و نسبت به مسئله پیش آمده بی تفاوت است، خشم 
اش بیشتر می شود.

برای صلح پیش قدم شــوید: هنگامی که از علل عصبانیت 
همسرتان با خبر شــدید و به طور واقع بینانه متوجه شدید 
شــما هم در این ماجرا مقصر بوده اید، برای آشــتی چند 
قدم بردارید این قدم ها بیانگر این است که خواستار صلح 
هستید و قسمتی از خطا های خود را پذیرفته اید و تصمیم 
دارید مشکل پیش آمده را هر چه سریع تر حل کنید. البته 

در این راه چند قدم واقعی تر هم باید بردارید.
در جواب به عصبانیتش عصبانی نشوید: عصبانی شدن در 
واکنش به عصبانیت او عاقالنه نیست. اگر شما حمله کالمی 
او را تحمــل می کنید و آرام هســتید، احتمــاال از رفتارش 
خجالت زده خواهد شــد و به ایــن فکر می کنــد که آن را 

تصحیح کند، و به شما احترام بیشتری بگذارد.
روش مــه آلود:ایــن روش بــه شــما کمــک می کند تا 
ایرادگیری های بی سبب را دفع کنید، زیرا ایرادگیری سبب 
می شود عصبانیت همسرتان اوج گرفته و اوضاع بد تر شود، 
به جای جدل کردن با همسرتان در مورد مسئله پیش آمده 
تالش کنید وی را از فضای عصبانیتش منحرف کرده و وارد 

جاده مه آلود کنید.

آشپزی

نان شکم پر
 مواد الزم: خامه )رقیق شده با شیر( یک سوم لیوان،پنیر 

)رنده شده )چدار،پارمزان،پیتزا یا موزارال((یک لیوان،سوسیس یک 
کیلو،پیازچه 2 عدد،پودر سیر یک قاشق مرباخوری،پودر موسیر  یک قاشق 
مرباخوری،نمک یک چهارم قاشق چای خوری،فلفل قرمز یک قاشق چای 

خوری،پودر پیاز یک قاشق مرباخوری،نان همبرگر )کوچک( 12 عدد،تخم مرغ 5 عدد
طرز تهیه نان شکم پر :  ابتدا فر را با دمای 180درجه سانتی گراد روشن کنید تا داغ شود.سوسیس 
ها را رنده و پیازچه را نیز ریز خرد کنید.تابه ای مناسب آماده کرده و داخل آن کمی کره را آب کنید 
و سوسیس را به خوبی سرخ کنید. پیازچه را نیز به سوسیس اضافه کرده و به خوبی تفت دهید تا 
کامال معطر شود.حال همه ادویه ها را به سوسیس اضافه کنید و شعله را خاموش کنید تا کامال 
سرد شود. تخم مرغ ها را با خامه رقیق شده با شیر مخلوط کرده و با همزن به خوبی بزنید تا 

یکدست شوند.  این محلول را به سوسیس کامال سرد شده اضافه کنید و خوب مخلوط 
کنید.حاال پنیر را رنده کرده و به مواد اضافه کنید.)مواد باید کامال سرد باشد( نان ها را 

داخل سینی چرب شده فر بچینید و با دستگاه اسکوپ یا قاشق داخل آن را کمی 
خالی کنید)باید دیواره ها کمی ضخیم باقی بماند تا مواد به بیرون نشت 

نکند( سپس داخل آنها را از مواد پر کنید.  نان ها را داخل فر داغ 
قرار داده و 15 تا 20دقیقه اجازه دهید کامال بپزند.

راهکارهای  عالی برای آرام کردن همسر عصبانی 

»ستایش« در  جمع بازیگران کیمیایی  »مرثیه ای برای سمیرا« به اسپانیا رسید
پیش تولید کیمیایی،  فیلم  بازیگران  فهرست  شدن  مشخص   با 

»خائن کشی« در مراحل پایانی قرار گرفت.پس از امیر آقایی، سارا 
بهرامی و مهران مدیری، سه بازیگر دیگر به این فیلم ملحق شدند.

حمید آذرنگ، پانته آ بهرام و نرگس محمدی، سه بازیگری هستند 
که پیوستن شان به »خائن کشی« قطعی شده است. پانته آ بهرام و 
نرگس محمدی برای نخستین بار است که جلوی دوربین این کارگردان 
کهنه کار قرار می گیرند.

اولیــن حضــور بین المللی »مرثیــه ای برای ســمیرا« در اســپانیا رقم 
می خورد.»مرثیه ای برای ســمیرا« بــه تهیه کنندگی فیاض هوشــیار 
پارســیان  و کارگردانی مهدی غفوری به بخش مسابقه دهمین دوره 
One Shot Terrassa City Of Film راه یافت.ایــن فیلــم یــک 
 سکانس پالن است که چالش های یک زندگی عاشــقانه را به تصویر 
کشیده اســت.»مرثیه ای برای ســمیرا« از میان 1800 فیلم ارسال شده  
است.

در نیمه نخست سال جاری همزمان با یکپارچه ســازی شرکت های آبفای 
شهری و روستایی در استان اصفهان، 9 روستا در منطقه کوهپایه تحت پوشش 
طرح آبرســانی اصفهان بزرگ قرارگرفتند و از آب شرب ســالم و بهداشتی 
برخوردار شدند.مدیر آبفای کوهپایه افزود: کوهپایه در شرق اصفهان و در منطقه 
کویری قرار دارد و منابع آبی دراین منطقه بسیار محدود است، به طوری که آب 
شرب بیش از 84 درصد جمعیت از طریق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تامین 
می شــود و تنها 16 درصد نیاز آبی با بهره گیری از منابع داخلی رفع می شود. 
عباس رحیمی با بیان اینکه منطقه کوهپایه دارای 68 روستا و سکونتگاه است، 
عنوان کرد: هم اکنون 38 روستا تحت پوشش شرکت آبفای کوهپایه قرار دارد  
که 29 روستای آن باالی 20 خانوار است. وی طول شبکه توزیع آب روستایی 
را 205 کیلومتر برآورد کرد و اظهارداشــت: در حال حاضر طول خطوط انتقال  
آب روستایی  106 کیلومتر اعالم شــده، همچنین 31 مخزن با حجم 7 هزار 
و 240 متر مکعب در روســتاهای کوهپایه در مدار بهره برداری قرار دارد.مدیر 
آبفای کوهپایه جمعیت روستایی را بیش از 7 هزار و 720 نفر اعالم کرد و گفت: 
5 هزار و 400 انشعاب آب به روستاییان در منطقه کوهپایه واگذار شده است.

وی با بیان اینکه با یکپارچه سازی آبفای شهری و روستایی بسیاری از  موازی 

کاری ها  حذف شده است، بیان کرد: سرعت خدمات رسانی به مشترکین در  
روستاها بهتر و بیشتر شده به گونه ای که با در مدار قرار دادن 20 کیلومتر خط 
انتقال و حذف یک باب ایستگاه پمپاژ، توانستیم 9 روستا در منطقه کوهپایه 
را تحت پوشش طرح آبرســانی اصفهان بزرگ قرار دهیم.رحیمی اعالم کرد: 
پیش بینی می شود در 6ماهه دوم سال جاری 8 روستای دیگر در این منطقه 

از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شوند.

صادرات سنگ آهن با کیفیت در جنوب کشور که مورد نیاز واحدهای فوالدسازی 
است، مدتی است که خبر ساز شده و در نهایت با ورود پلیس امنیت اقتصادی 
هرمزگان تالش برای جلوگیری از خام فروشی ادامه دارد.محمد جعفر صالحی 
در این خصوص اظهار داشت: ما پاسخ مقام قضایی را داده و نیاز خود را از نظر 
کمی و کیفی اعالم کرده ایم؛ حال این که صادرات ســنگ کیفی و مناسب در 
جنوب کشــور انجام می شــود دلیل آن عدم ممنوعیت صادرات است.معاون 
خرید ذوب آهن اصفهان افزود: اکنون با باال رفتن نرخ ارز در کشور صادرکنندگان 
حاضر هستند تا عوارض صادراتی را پرداخت کرده و در مقابل به درآمدهای ارزی 
دست پیدا کنند تا این که سنگ آهن را در داخل کشور به ریال فروخته و به دست 
مصرف کننده داخلی برسانند، زیرا قیمت جهانی سنگ آهن نیز باال رفته و منجر 
شده تا جذابیت صادرات ســنگ آهن افزایش یابد و در این زمینه نیز اقدامی 
نمی توان انجام داد و در نهایت این صادرات به ضرر فوالدســازان داخلی تمام 
می شــود.وی در ادامه گفت: برای جلوگیری از این اتفاق باید صادرات سنگ 
آهن ممنوع شود که آن نیز از لحاظ قانونی شرایط خاص خود را نیاز دارد و همه 
صادرات نیز با مجوز رسمی انجام شده و برخی نیز به صورت قاچاق بوده است 
که در این زمینه مسئوالن بندری باید پاســخگوی این موضوع باشند که باری 
که مجوز صادراتی نداشته چگونه بارگیری آن در کشتی انجام و تبدیل به یک 
معضل برای صنعت فوالد کشور شده اســت.صالحی درباره تامین مواد اولیه 
این شرکت از طریق طرح احیای معادن کوچک مقیاس نیز گفت: ما به موازات 
بحث احیای معادن کوچک مقیاس که در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

فعال است، شرکت پویش معادن ذوب آهن را با 100 درصد مالکیت و مسئولیت 
در این زمینه راه اندازی کرده و در تایباد نیز روی یک معدن سنگ آهن منگنز دار 
فعالیت خود را آغاز کرده ایم.معاون خرید ذوب آهن اصفهان  افزود: همچنین 
2 تا 3 محدوده معدنی دیگر نیز ثبت شده تا در کنار طرح احیای معادن کوچک 
مقیاس در شــرکت پویش معادن ذوب آهن بحث احیا و فعالسازی معادن 
کوچک مقیاس را به صورت مشــارکتی و مالکیتی انجام  دهیم و تا 2 ســال 
آینده بتوانیم بخش قابل توجه خود را از طریق شرکت پویش معادن و معادن 
کوچک مقیاس به نتیجه برسانیم.تامین مواد اولیه به عنوان یکی از نیازهای 
مهم و اصلی در صنعت فوالد کشور به شمار می آید و شرکتی همچون ذوب آهن 
اصفهان نیز این روزها به دلیل نداشتن مواد اولیه برای تولید خود مجبور است 
بخشی از تولید خود را کاهش دهد که این امر نیز باعث از بین رفتن فرصت های 

شغلی در زنجیره صنعت فوالد خواهد شد.

یکی از موانع اساسی در زنجیره فوالد، چالش قیمت گذاری بین دو قسمت 
زنجیره فوالد، یعنی معدن و تولیدکنندگان فوالد است؛ چالشی که با توجه 
بیشتر به منافع کشور و نه تمرکز بر افزایش منافع بنگاهی، قابل حل است. 
انجمن تولیدکنندگان فوالد اعتقاد دارد ریشه اصلی نارضایتی برخی از شرکت 
های معدنی از قیمت های فعلی، غیرواقعی بودن قیمت شمش به دلیل 
اعمال سیاست های کنترلی است و نه ضرایب موجود. با واقعی شدن قیمت 
شمش فوالدی در بورس کاال، قیمت سایر محصوالت زنجیره فوالد نیز به 
سطوح واقعی خواهد رسید و سود متوازن در زنجیره فوالد دوباره برقرار خواهد 
شد.از سوی دیگر شرکت های تولیدکننده سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن 
اسفنجی می گویند یکی از راهکارهایی که می تواند روند صادرات سنگ آهن 
و کنسانتره و... را به صورت خودکار متوقف کند، اصالح قیمت گذاری در داخل 
کشور است، زیرا در این صورت تولیدات داخلی از سنگ آهن تا گندله تولیدی 
در کشور به مصرف فوالدسازان داخلی خواهد رسید و به نفع کشور خواهد بود.

در همین زمینه، رضا یزدخواستی، معاون خرید فوالد مبارکه، درخصوص روند 
تعدیل ضرایب قیمتی زنجیره فوالد به بررسی این موضوع پرداخته است که 

شرح آن در ادامه می آید.
به نظر شما چه دالیلی باعث شد نیاز به تعدیل ضرایب کنونی قیمتی در زنجیره 

فوالد احساس شود؟
 فرمول فعلی قیمت گذاری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بر اساس 
مطالعات و محاسبات دقیق فنی و اقتصادی و با استفاده از مدل سرمایه 
گذاری با نرخ بازده کارشناسی تنظیم شده و واحدهای معدنی و فوالدی از سود 
منصفانه ای برخوردار می شوند. حال تغییر مدل موجود قیمت گذاری و روی 
آوردن به مدل هایی که سبب سودآوری بیشتر واحدهای معدنی و بالطبع فشار 
بیشتر هزینه ای بر واحدهای فوالدی می شود، به هیچ وجه درست نیست 
و نتیجه آن تنها افزایش قیمت محصوالت نهایی فوالدی در بازار است و این 
افزایش صرفا از جیب مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم پرداخت خواهد شد.

چه رویکردی باید اتخاذ شود تا منافع هر دو گروه )معدنی ها و فوالدی ها( 
تامین شود؟

مدیریت سرمایه گذاری کالن در زنجیره فوالد کشور در دهه گذشته باعث شده 
واحدهای معدنی به تولید فوالد و محصوالت فوالدی وارد شوند. به لحاظ 
منافع بلندمدت، بهتر بود توسعه سرمایه گذاری های فوالدی در حیطه شرکت 
های فوالدی باقی بماند و منابع واحدهای معدنی معطوف به سرمایه گذاری 
های بیشتر در بخش معدن و پهنه های جدید شود. به لحاظ منافع کوتاه 
مدت، قابل تایید است که هم اکنون با افزایش قیمت متوسط شمش فوالد 
خوزستان در سال جاری که در حال حاضر مبنای قیمت گذاری مواد اولیه 
است، حتی بدون افزایش نرخ کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی نسبت به 
قیمت موجود شمش خوزستان، قیمت مواد اولیه حدودا   70 درصد افزایش 
یافته و افزایش مضاعف و مجدد قیمت این مواد با افزایش نرخ های 

مورداشاره به هیچ وجه توجیه ندارد.
برای تعدیل فرمول ضرایب قیمتی زنجیره فوالد چه پارامترهایی باید مدنظر 

قرار گیرد؟

بنا بر نظر کارشناسان، مدل تعیین قیمت گذاری بر اساس مدل سرمایه 
گذاری و میزان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در هر واحد تولیدی 
زنجیره فوالد، بهترین مدل قیمت گذاری برای کنسانتره، گندله و آهن 
 اسفنجی است. مدل قیمت گذاری مواد اولیه موجود صحیح است و نیازی

 به تغییر ندارد.
به نظر شما حرکت سیاست گذاران در بخش فلزات، به خصوص زنجیره فوالد، 

به سمت قیمت گذاری دستوری، چه تاثیراتی بر این بخش گذاشته است؟
در حال حاضر بازارهای تولیدات زنجیره فوالد هم در باالدست و هم در 
پایین دست، نیازمند مدیریت کالن براساس ضوابط کارشناسی و در 
چهارچوب اقتصاد کشور است. در شرایطی که کسری کنسانتره و گندله برای 
فوالدسازان در کشور وجود دارد، عرضه مواد اولیه به واسطه ها و دالالن چه 
توجیهی دارد؟ آیا رصد چگونگی فروش تولیدات واحدهای تولیدی زنجیره 
فوالد کار سختی است؟ آیا امکان گزارش گیری از خریداران واحدهای 
معدنی میسر نیست؟ در حال حاضر در بازار محصوالت فوالدی تفاوت 
فاحشی بین قیمت عرضه محصوالت توسط شرکت های فوالدی و نرخ 
های فروش در بازار آزاد وجود دارد. این تفاوت تنها و تنها به سود تجار و 
بازرگانان و به زیان تولیدکنندگان است. زمانی که اینچنین قیمت عرضه 
محصوالت فوالدی کنترل می شود، اجازه می دهند نرخ فروش مواد 
 اولیه شامل کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی افزایش یابد و این امر جای 

تامل دارد.
شما راهکارهای برون رفت از فرآیند قیمت گذاری دستوری در زنجیره فوالد 

را چه می دانید؟
 اصالح فرآیندها و ارتباط مستقیم واحدهای تولیدی در پایین دست و 
باالدست و حذف واسطه ها گام نخست در تنظیم بازار است. چنانچه تصمیم 
گیران ارشد صنعت کشور نظرات کارشناسی و فنی و یکپارچه در سرمایه گذاری 
های معدنی و فوالدی را مبنای تصمیمات خود قرار دهند، هزینه کمتری به 
صنعت کشور تحمیل می شود و نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. در مقابل 
بخشی نگری و قوم گرایی سم مهلکی برای صنعت زنجیره فوالد و در کالن 

خود به زیان کشور است.

در نیمه اول سال جاری صورت گرفت؛

آبرسانی پایدار به 9 روستا در بخش کوهپایه اصفهان

معاون خرید ذوب آهن اصفهان:

عدم ممنوعیت صادرات سنگ آهن به تولید فوالد کشور آسیب می زند

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه:
 افزایش نرخ کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، مصرف کننده نهایی

 را متضرر می کند

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز
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