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»احمد مسعود« در الیو اینستاگرام چه گفت؟
احمد مســعود، بامداد شــنبه به یک برنامه الیو اینســتاگرامی گفته ده ها گروه تروریستی ذیل 
جریان افراطی طالبان فعال شده اند.  او از گروه های تروریستی چون القاعده،که همراه طالبان 
شده و علیه مردم و مقاومت افغانستان، می جنگند، نام برد.احمد مسعود گفت که این گروه های 
تروریستی که وارد افغانستان شده اند، مشغول ســربازگیری هستند.احمد مسعود در این گفت 
وگو از حمایت های مردم ایران، اقشار مختلف جامعه ایرانی، از ملت و مقاومت افغانستان تشکر 
کرد. وی همچنین، خرسندی خود را از خبررسانی این گروه های مردمی ابراز داشت. مشروح این 
گفت وگو که توسط حسین جعفریان انجام شده به زودی در اختیار رسانه های قرار خواهد گرفت.

حسین جعفریان در این برنامه الیو اعالم آمادگی کرده صوت این مصاحبه را در صورت تمایل صدا 
و سیما، در اختیار این سازمان قرار دهد.

قطر: طالبان می توانند تغییر کنند
وزیر امورخارجه قطر  گفت: طالبان می توانند تغییر کنند. وی این ســخنان را در حاشیه نشست 
ســاالنه مجمع عمومی ســازمان ملل متحد بیان کرد.»محمد بن عبدالرحمن آل ثانی«  افزود: 
طالبان  می توانند به گونه متفاوت تر عمل کنند و همکاری کشــورهای اســالمی در این زمینه مهم 
است.وی ادامه داد: طالبان همانند ۲۰ســال پیش نیستند، شاید کسانی که می جنگند با افرادی 
که مذاکره می کنند متفاوت باشــند. اما من نمی گویم که آنان مدرن و یا افراطی شــده اند، ولی 

تفاوت هایی دارند.
ســخنان بن عبدالرحمن درحالی مطرح می شود که وی به عنوان نخســتین دیپلمات بلندپایه 
خارجی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به کابل سفر کرد و چندی پیش با مال محمد 

حسن آخوند، سرپرست نخست وزیری افغانستان دیدار کرد.

کشته شدن یک سرباز فرانسوی در مالی
یک سرباز فرانســوی روز جمعه طی درگیری با عناصر مسلح در مالی کشــته شد. وزارت دفاع 
فرانسه در بیانیه ای اعالم کرد که یک سرباز فرانســوی در درگیری با عناصر مسلح در مالی کشته 
شــد. به گزارش رویترز، در این بیانیه آمده که با کشته شدن این سرباز فرانسوی، تعداد سربازان 
کشته شده این کشور از ســال ۲۰13 تاکنون به 5۰ نفر رسیده اســت. وزارت دفاع فرانسه اعالم 
کرد که سرباز کشته شده عضو یگان فرانسوی مســتقر در منطقه جنگلی در نزدیکی مرز مالی با 
بورکینافاسو بود. این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد که یگان فرانسوی در حال ردیابی  گروهی بود 
که قبال  توسط یک هواپیمای بدون سرنشین شناسایی شد، اما شبه نظامیان اقدام به تیراندازی 

کردند و یک تک تیرانداز این سرباز فرانسوی را هدف قرار داد و کشت.

گانتس:

 آمریکا ،بهترین دوست ما محسوب می شود
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی طی ســخنانی گفت که ارتش این رژیم باید قوی ترین ارتش در 
منطقه باشد. به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، بنی گانتس، وزیر جنگ دولت رژیم صهیونیستی 
در سخنانی نســبت به موافقت مجلس نمایندگان آمریکا با کمک یک میلیارد دالری به سامانه 
»گنبد آهنین« این رژیم واکنش نشان داد. وی در این باره گفت که ارتش رژیم صهیونیستی باید 
قدرتمندترین ارتش در منطقه باشد تا بتواند با »دشمنانی« که آن را از هر جهت محاصره کرده اند، 
مقابله کند. گانتس ادامه داد: دشمنان ما از جنوب، شمال و شرق و از دور و نزدیک، به تالش خود 
برای آسیب رساندن به ما ادامه می دهند. بنابراین، باید به تقویت امنیت خود و تقویت اتحاد خود 

با جوامع یهودی و کشورها در سراسر جهان ادامه دهیم.

فارن پالیسی تحلیل کرد:

پاکستان، طالبان و رابطه ای که ممکن است شکراب شود
فارن پالیسی نوشت: حمایت پاکســتان از طالبان سابقه ای طوالنی 
دارد. اســالم آباد، جنگجویان مجاهد ضد شــوروی را پرورش داد که 
بعدها به طالبان تبدیل شــدند. اســالم آباد یکی از سه کشوری بود که 
دولت طالبان را در دهه 199۰ به رســمیت شناخت و آخرین کشوری به 
شمار می رفت که در سال ۲۰۰1 روابط رسمی خود را با آن قطع کرد. اسالم 
آباد پس از سرنگونی طالبان توسط نیروهای آمریکایی در اواخر همان 
سال به بازسازی این گروه کمک کرد. برای نزدیک به دو دهه، پاکستان 
پناهگاهی امن بــرای رهبران طالبان بــود و امکانات پزشــکی برای 
جنگجویان زخمی فراهم می کرد. ایــن کمک ها به حفظ طالبان کمک 
کرد، حتی در شرایطی که آنها هزاران سرباز پیاده خود را از دست دادند.

وابستگی طالبان به پاکســتان، اهرمی در اختیار اسالم آباد قرار داد و 
این کشور را قادر ساخت تا بر رفتار طالبان در میدان جنگ تاثیر بگذارد و 
اخیرا این گروه را به سمت مذاکره با دولت ایاالت متحده سوق داد. اما 
بعید است اکنون که طالبان افغانستان را به طور کامل تحت کنترل خود 
در آورده و جنگ را تمام شده تلقی می کند، چنین اهرمی وجود داشته 
باشــد. رهبران طالبان دیگر نیازی به پناهندگی در خارج از مرزها و یا 
دریافت کمک برای جنگنده های خود ندارند. طالبان زرادخانه نظامی 
خود را از دولت افغانســتان و نیروهای آمریکایی که از کشــور خارج 
شدند، به ارث برده است، این موضوع هر گونه نیاز شدید به سالح های 

پاکستانی را برطرف می کند.
این یک معما برای اسالم آباد اســت که به شدت به اهرمی در ارتباط با 
طالبان نیاز دارد. پاکســتانی ها از دولت جدید طالبان یک درخواست 
فوری اما بلندپروازانه دارند. از آنها می خواهند که گروه تحریک طالبان 
پاکستان را مهار کنند، گروهی که زمانی بزرگ ترین تهدید تروریستی 
پاکستان بود و اکنون به طور وســیعی در حال ظهور است. مهم اینکه، 

رهبری این گروه در افغانستان استقرار دارد.
گروه تحریک طالبان یک کمپین وحشــتناک خشونت را در پاکستان 
بین ســال های ۲۰۰7 تا ۲۰14 آغــاز کرد تا اینکه توســط حمالت ضد 
تروریستی پاکستان تضعیف شــد. اما  طی ماه های اخیر، رهبر جدید 
آن گروه های جدا شــده از  گروه تحریک طالبان را دوباره متحد کرده و 
حمالت آن در پاکستان افزایش یافته است. این گروه مانند اکثر شبه 
نظامیان اسالم گرا در منطقه با پیروزی طالبان در افغانستان تقویت شد. 
براساس داده های گروه تحریک طالبان، این گروه تنها در ماه آگوست 
3۲ حمله انجام داد که باالترین رقم ماهانه امســال است. در حمله 5 

سپتامبر سه نیروی شبه نظامی پاکستان کشته شدند.
اسالم آباد ،انگیزه ای قوی دارد تا طالبان را وادار به مهار  گروه تحریک 

طالبان کند. اما با توجه به اینکه طالبان افغانســتان دیگر به پاکستان 
نیاز چندانی ندارد، عالقه ای به عمل به درخواست اسالم آباد نیز نشان 
نمی دهد. به ویژه با توجه به اینکه تحریک طالبان یک شریک وفادار، 

قدیمی و عملیاتی برای طالبان پاکستان به شمار می رود.
فرماندهان ارشد گروه تحریک طالبان از جمله بیت ا... محسود، اولین 
رهبر عالی آن، قبل از تاسیس این گروه در سال ۲۰۰7 در کنار طالبان در 
افغانستان جنگیدند. از آن زمان، گروه تحریک طالبان جنگنده هایی را 
از پاکستان به افغانستان فرستاده و حمالت مشترکی با طالبان انجام 
داده است. به عالوه، این دو گروه هدف مشــترکی مبنی بر استفاده از 
خشونت برای ایجاد امارت اسالمی با تفسیرهای متعصبانه از شریعت 

)قوانین اسالمی( دارند.
از زمان به قدرت رســیدن طالبان در افغانســتان، این گروه پیام های 
مبهمی به گروه تحریک طالبان فرســتاده اســت. ذبیح ا... مجاهد، 
سخنگوی طالبان به یک تلویزیون پاکستانی گفت که خاک افغانستان 
توسط هیچ کس برای از بین بردن صلح یک کشور دیگر مورد استفاده 
قرار نخواهد گرفت. او همچنین گفت که پاکستان، نه طالبان باید تصمیم 
بگیرد آیا جنگ گروه تحریک طالبان مشروع است یا خیر و در پاسخ به 
آن استراتژی تدوین کند. این بدان معناست که طالبان مسئولیت این 

مسئله را بر عهده نخواهند گرفت.
یکی دیگر از عواملی که می تواند طالبان را وادار به رد درخواست اسالم 
آباد کند، تالش آنها برای کسب مشروعیت داخلی است. پیروزی بر یک 
جمعیت عصبانی آســان نخواهد بود، نه تنها به دلیل سابقه طالبان به 
عنوان شورشیان وحشی  که تئوکراسی سرکوبگر را به اجرا گذاشتند بلکه 
به دلیل بدتر شدن بحران اقتصادی این کشور. این نکته مهم است که 
طالبان ها فاقد تجربه برای رسیدگی به امور اقتصادی کشور و مقابله با 
حمالت تروریستی احتمالی از جمله از سوی داعش خراسان هستند.

طالبان مشتاق است که حسن نیتش را به مردم افغانستان نشان دهد 
و آنان را با خود همراه کند. طالبان می داند که افغانســتانی ها به خاطر 
حمایت اسالم آباد از طالبان در طول جنگ، به آن بی اعتماد هستند. در 
این ارتباط، صدها نفر از مردم افغانستان در 7 سپتامبر در کابل تظاهرات 
ضد پاکستانی برپا کردند. با توجه به این شــرایط، طالبان تمایل ندارد 

آشکارا پاکستان را به عنوان حامی خود معرفی کند.
 امتنــاع طالبــان از مهار گــروه تحریــک طالبــان می توانــد روابط 
 کابــل را با اســالم آباد تیــره کند. ایــن در حالی اســت که تــا کنون 
 هیــچ دو دولتــی در افغانســتان و پاکســتان تــا ایــن انــدازه بــا

 یکدیگر همزیستی نداشته اند. 

دستیار وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که اگر ایران 
قصد احیای برجــام را دارد باید فــورا به مذاکرات 

وین بازگردد.
جوئی هود، دســتیار وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 
به  »العربیه« گفت که اگر ایران قصد دارد مذاکرات 
هســته ای جهت احیای برجام را ازســربگیرد باید 

»فورا اقدام« کند.
وی گفت: تعهد ما برای این کار )بازگشت به برجام( 
نامحدود نیست چراکه برجام منافع عدم اشاعه ای 
که زمانی داشــت را دیگر برآورده نمی کند. پس ما 
از ایرانیان می خواهیم که فــورا اقدام و با ما در وین 

مالقات کنند.
دســتیار وزیر خارجه آمریکا همچنین مدعی شد 
که مذاکرات هســته ای باید مســئله موشک های 
بالستیک و شــبه نظامیان ایران در منطقه را شامل 

شوند.
جوئی هود در پاســخ به این ســوال که آیــا ارتباط 
مذاکرات وین با »رفتارهای بی ثبات کننده ایران« 
حصول پیشــرفت را به تاخیر می انــدازد، ادعا کرد: 
شما باید این که چرا پیشــرفتی حاصل نشده را از 
ایرانیان بپرســید، چراکه ما در وین منتظر هستیم. 
ما همه چیز  را درکنــار یکدیگر می بینیم چون ایران 

به اقدامات بی ثبات کننده و مخرب مشغول است و 
اگر قرار باشد به سالح هسته ای دست یابد، از قبل 

نیز خطرناک تر خواهد شد. 
وی ادامــه داد: پس ما باید برنامه هســته ای را به 
مسیر غیرنظامی بازگردانیم و اطمینان حاصل کنیم 
که به این نگرانی های جامعه بین المللی رسیدگی 

می شود.

دستیار وزیر خارجه آمریکا: 

اگر ایران می خواهد به مذاکرات هسته ای بازگردد باید فورا اقدام کند

وزیر امور خارجه ایران گفت: ما اراده بازگشت به مذاکره را داریم، اما مذاکره ای جدی و تامین کننده حقوق و منافع ملت ایران. حسین امیرعبداللهیان اظهار کرد: برخی 
در مالقات ها دوست دارند مدام بگویند اینکه شما می گویید به زودی این »به زودی« یعنی چند روز، چند هفته، چند ماه؟ وی تصریح کرد: به زودی یعنی به محض 
کامل شدن بررسی های ما، این اقدام را انجام خواهیم داد. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: البته من به طرف های اروپایی وعده هایشان از جمله اینستکس ]کانال 
مالی اروپا[ را یادآوری می کنم که مدام می گفتند ظرف چند ماه آینده و به زودی انجام می شود. این دیپلمات عالی رتبه ایرانی افزود: تفاوت بین به زودی ایرانی و به 
زودی غربی خیلی زیاد است. به زودی از نظر ما یعنی واقعا در اولین فرصتی که بررسی هایمان تکمیل شود. مهم این است که ما اراده بازگشت به مذاکره را داریم، اما 
مذاکره ای جدی و تامین کننده حقوق و منافع ملت ایران. وزیر امور خارجه همچنین در ادامه گفت وگو با صدا و سیما درباره گفت وگوهای ایران و عربستان نیز گفت: 

ما با عربستان سعودی گفت وگوهایی داریم که امیدوار هستم در آینده نزدیک به نتایج مطلوب برسد و بتوانیم جزئیاتش را اعالم کنیم.

حرف های جدید »امیرعبداللهیان« درباره مذاکرات
واکنش یک اصولگرا به 

حضور برخی وزرای روحانی 
در کابینه »رییسی«

خبر روز

تسلیت رهبر انقالب به خانواده »قهرمان نوجوان ایذه ای«
در تماسی از دفتر رهبر انقالب اســالمی با خانواده علی لندی نوجوان غیور ایذه ای، مراتب تسلیت 
حضرت آیت ا... خامنه ای ابالغ و با این خانواده داغدیده همدردی شد. علی لندی، قهرمان شجاع و 
فداکار 15 ساله که برای نجات دو تن از همسایگانش، خود را به آتش زده بود روز جمعه بر اثر شدت 

جراحات ناشی از سوختگی آسمانی شد و نام خود را جاودانه کرد.

واکنش رییس جمهور  به درگذشت »علی لندی«
رییس جمهور  از مقام علی لندی، قهرمان شــجاع و فداکار 15 ساله تجلیل کرد. رییسی در مراسم 
بازگشایی مدارس گفت: از دانش آموز عزیزی که با مســئولیت پذیری و خطر کردن جان دو نفر را 
نجات داد و جانش را به خطر انداخت یاد می کنم.علی لندی نشان داد دانش آموخته مکتب ایثار و 

از خودگذشتگی است .روحش شاد ان شاءا... با شهید فهمیده و همه شهدا  محشور شود.

کنایه کیهان به اظهارات  »اردوغان«
کیهان در ستون گفت و شنود خود به اظهارات عجیب و غریب رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری 

ترکیه پاسخ داد.
این روزنامه به طنز نوشت: 

گفت: رجب طیب اردوغان بدجوری قاطی کرده و پرت و پال می گوید!
گفتم: باز چی شده؟!

گفت: در حالی که بعد از چند سال، هنوز دارد عوامل کودتای ۲۰1۶ را بازداشت می کند و در حالی که 
سال هاست به آمریکا و اروپا التماس می کند که در اتحادیه اروپا پذیرفته شود و در سوریه همراه با 
سایر کشورهای غربی و عربی وارد شد و شکست سختی خورد و ... ادعای احیای حکومت عثمانی 

را دارد و برای این و آن نقشه می کشد و قمپز در می کند!
گفتم: یارو خواب دید که مشغول خوردن بزرگ ترین نان جهان است! از خواب که پرید، متوجه شد 

که گوشه لحافش را به دندان گرفته و مشغول جویدن آن است!

طالبان، افغانستانی ها را مجبور به فرزندفروشی کرده است
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت : حکومت خودخوانده گروه تروریستی طالبان، مردم افغانستان 
را دچار فقر و تنگدســتی کرده به طوری که بعضی از خانواده ها برای گذران زندگی ناچار به فروش 
فرزندان شان شده اند. شبکه های خبری حتی نرخ کودکانی که در معرض فروش قرار داده شده اند 
را نیز اعالم کرده اند؛ پسران ۲۰۰ دالر و دختران 1۲۰ دالر! این روزنامه همچنین نوشت: در شهرستان 
»پاتو« که از مناطق هزاره نشین افغانستان است تروریست های طالبان مردم را وادار به کوچ کرده و 
از خانه ها و سرزمین شان رانده اند. طالبان، به مردم این منطقه حتی اجازه ندادند اثاث خانه و مواد 

غذایی موجود را با خود ببرند و فقط اجازه بردن یک دست لباس را به آنها داده اند.

کنایه »عباس عبدی« به مخالفان برجام:

 شب دراز است!
عباس عبدی، فعال سیاســی اصالح طلب در توئیتی کنایه آمیز به اولویت برجام در دولت ابراهیم 
رییسی واکنش نشان داده است. عبدی در توئیتر نوشت: »عضو کمیسیون امنیت مجلس، تفاوت 
این دولت و دولت قبل در ارتباط با پرونده برجام این است که برجام از اولویت اول نظام خارج شده 
است. پ.ن: یکی از نزدیکان 4۰ تا مرغ و جوجه دارد که به دلیل فقدان دان، در حال مردن هستند.

اثر دوم شدن اولویت برجام را در پاییز و زمستان خواهیم دید.شب دراز است.«

کافه سیاست

یک فعال سیاسی اصولگرا نسبت به برخی 
انتقادات به دولت رییســی شفاف سازی 

کرد.
ناصر ایمانی با اشــاره به لزوم وجود روحیه 
نقد پذیــری در دولت ســیزدهم بیان کرد: 
آنچه تا االن از مجموعه رفتار آقای رییســی 
متوجه شــدیم این اســت که او فرد کامال 
انتقاد پذیری اســت و نه االن بلکه در طول 
مدتی که او در قوه قضاییه هم حضور داشت، 

فرد انتقاد پذیری بوده است.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به حضور 
برخــی از وزرای کابینه حســن روحانی در 
کابینه آقای رییســی گفت: معتقدم که این 
انتقادها چندان جایی ندارد ، زیرا این دولت 

که دولت پیش از انقالب نبوده است. 
باالخره دولت آقای روحانی هم شامل برخی 
از افراد بوده که در کار خود خبره و دلســوز 
بودند و این دلیل مناســبی نیست که چون 
در دولــت قبل حضور داشــتند دیگر در این 

دولت نباشند.
ایمانی گفت: این مرزبندی های غیر واقعی 
که برخی معتقدند چون این افراد در دولت 
آقای روحانی بودند دیگر در این دولت نباید 
باشــند باید کنار گذاشته شــود.  همچنان 
که برخــی از وزرای آقای احمــدی نژاد هم 
استفاده شــده و این امر بدی نیست، بلکه 
مهم شــاخص ها و صالحیت ها یعنی مدیر 

بودن، کار آمد بودن و انقالبی بودن است.

بین الملل

 آگهی حق تقدم خرید سهام در خصوص افزایش سرمایه شرکت کاغذ سبز سپاهان )سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 59921 و شناسه ملی 14007375750 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت کاغذ سبز سپاهان )سهامی خاص( می رســاند، در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 3 مهر 14۰۰ 
و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، مقرر است سرمایه شــرکت از مبلغ ۲5،۲83 میلیون ریال منقسم به ۲4،383 سهم یک میلیون 
ریالی عادی با نام و 9۰۰ سهم یک میلیون ریالی عادی بی نام به مبلغ 17۶،981 میلیون ریال منقسم به 17۶،۰81 سهم یک میلیون ریالی عادی با نام و 9۰۰ سهم یک 
میلیون ریالی عادی بی نام به شرح زیر افزایش یابد : 1- سرمایه فعلی شرکت ۲5،۲83 میلیون ریال ۲- مبلغ افزایش سرمایه 151،۶98 میلیون ریال 3- مبلغ 
سرمایه پس از افزایش سرمایه 17۶،981 میلیون ریال 4- ارزش هر سهم عرضه شده معادل یک میلیون ریال 5- تعداد سهم عرضه شده برابر 151،۶98 سهم ۶- 
نوع سهام عرضه شده: عادی با نام 7- محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران یا آورده نقدی یا توامان 8- موضوع افزایش سرمایه: اصالح 
ساختار مالی شرکت و جذب نقدینگی طبق گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده 9- هر صاحب سهم در ازای مالکیت هر سهم متعلق، در تاریخ 3 مهر 
14۰۰، )۶( سهم حق تقدم را دارا می باشد. 1۰- در اجرای موارد 1۶۶ و 1۶9 قانون تجارت، کلیه سهامداران از تاریخ نشر این آگهی ۶۰ روز فرصت دارند از حق تقدم خود 
نسبت به خرید سهام جدید استفاده نمایند. سهامدارانی که مایل به افزایش ســرمایه از محل مطالبات حال شده می باشند، مراتب را  کتبا به شرکت اعالم نمایند 
و چنانچه سهامداران مطالبات نداشته باشند یا مطالبات آن ها کفایت حق تقدم آن ها را ننماید، تمام یا بقیه وجه را به حساب جاری 1۰۰۰1487۲8974 نزد بانک 
پست بانک شعبه مرکزی کوثر اصفهان به نام شرکت کاغذ سبزسپاهان واریز نمایند و رسید بانکی مربوطه را در ساعات اداری در روزهای هفته از ساعت 8 تا 14 به 
دفتر مرکزی شرکت واقع در استان اصفهان ، شهرستان شاهين شهر و ميمه ، بخش مركزي ، شهرک صنعتي مورچه خورت ، خيابان ابوريحان ششم ، پالك ۲49 
، کارخانه کاغذ سبز سپاهان ، كدپستي 8333113448 واحد اداری تسلیم کنند و رسید دریافت نمایند. 11- بدیهی است چنانچه بعضی از سهامداران از حق تقدم 
خود ظرف مهلت قانونی استفاده ننمایند، هیئت مدیره مجاز خواهد بود حق تقدم های استفاده نشده را به سایر متقاضیان واگذار نماید و افزایش سرمایه را عملی 

نمایند و نسبت به اصالح ماده مربوطه در اساسنامه مبادرت ورزند.

هیات مدیره شرکت



یکشنبه 4 مهر 1400 / 19 صفـــر 1443 / 26 سپتامبر 2021 / شماره 3356
معاون مالیاتی اداره کل امور مالیاتی اصفهان:

کاهش فرار مالیاتی در اصفهان، نیازمند فرهنگ سازی است
نهادینه ســازی فرهنگ پرداخت مالیات و توجیه فعاالن اقتصادی در این خصوص برای کاهش 
فرار مالیاتی ضروری است.معاون مالیاتی اداره کل امور مالیاتی اصفهان اظهار کرد: بیشترین فرار 
مالیاتی در استان از طریق  فاکتورسازی و تشکیل شرکت های کاغذی انجام می شود که اختالل در 
نظم اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. به گفته  ابراهیم عنایتی، فرار مالیاتی تخلف محسوب می 
شود و مجازات سنگین برای متخلفان پیش بینی شده است. عنایتی افزود: این شرکت ها دفترکار 
ندارند، تنها یک حساب بانکی دارند، در فعالیت های اقتصادی  اثری ندارند و اقدام به سندسازی 
برای فرار از مالیات می کنند همچنین  از افراد ضعیف و کم بضاعت جامعه در راه اندازی آنها استفاده 
می شود. عنایتی با بیان اینکه فرار مالیاتی در استان اصفهان افزون بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است، 
افزود: شناســایی واحدهای درآمد و تبادالت مالی آن ها برای کنترل این پدیده ضروری است. به 
گفته وی، امسال راه اندازی سامانه مربوط به ساماندهی مؤدیان و پایانه های مشاغل به پیشگیری 

از فرار مالیاتی و کاهش آمار آن کمک می کند. 
عنایتی گفت: واحدهای صنفی و خدماتی در این ســامانه ثبت نام و درگاه الکترونیکی و کارتخوان 
را برای ارائــه خدمات خود فعال می کنند.معــاون مالیاتی اداره کل امور مالیاتــی اصفهان افزود:  
با اجرای قانون »پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان« میزان فرار مالیاتی کاهش خواهد 
یافت.وی افزود: در این زمینــه،  آموزش های الزم به ماموران و مؤدیان مالیاتی اســتان اصفهان 
ارائه شده است. به گفته مسئوالن، ســال گذشته چهار اداره برای رســیدگی به پدیده فرار مالیاتی 
در اســتان اصفهان تاســیس شــد که تا کنون بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از این محل وصول و به 
خزانه دولت واریز شده اســت.بر اســاس قانون پایانه های فروشگاهی، همه کســب و کارها در 
سراسر کشــور باید به ســازمان امور مالیاتی  متصل شــوند. دســتگاه های کارتخوان  که به طور 
 معمول در همه کســب و کارها مورد اســتفاده قرار می گیــرد، از ابزارهای مهم پیاده ســازی این

 قانون است.

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

 بهره برداری فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
نیمه اول مهرماه

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان گفت: فاز اضطراری ســامانه دوم آبرسانی اصفهان نیمه اول مهر 
ماه به بهره برداری خواهد رسید.حسن ساسانی با بیان اینکه ســد زاینده رود در حال حاضر ۲۲۴ 
میلیون متر مکعب آب دارد، اظهار کرد: با این میزان  باید آب شرب یزد،  کشاورزی و صنعت اصفهان 
و کشاورزی استان باالدست را تامین کنیم. وی با بیان اینکه در سال آبی گذشته ۳۹ درصد کاهش 
بارش در ایستگاه کوهرنگ را داشتیم، ابراز داشت: شرایط ذخیره آبی مناسب نیست و باید برنامه 
جدی در زمینه انتقال آب به استان انجام شود.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت سامانه دوم آبرســانی به اصفهان بزرگ تصریح کرد: فاز اضطرار سامانه 
دوم آبرسانی اصفهان نیمه اول مهر ماه به بهره برداری می رسد و باید توجه داشت اگر پیگیری های 
استاندار را نداشتیم این موفقیت حاصل نمی شد.وی افزود: با بهره برداری از این پروژه بخشی از 

کاستی های آب شرب اصفهان را تامین می کنیم.
ساسانی با اشاره به مشکل ایجاد شده در پایداری سد تونل سوم کوهرنگ گفت: این چالش به دلیل 
بی دقتی مشاور طرح بوده است.وی افزود: تونل سوم کوهرنگ به اتمام رسیده و با شروع بارش ها 
در آذر ماه می توانیم در دی ماه سالیانه ۷۰ میلیون متر مکعب را به زاینده رود منتقل کنیم و می توان 
حجم بیشتری آب را به اصفهان منتقل کرد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان 
اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران پروژه های انتقال آب استان اصفهان بدهکاریم، افزود: کمبود 

اعتبارات چالش جدی در اجرای پروژه های انتقال آب استان اصفهان است.

بازار ساعت در اصفهان انحصاری شده است؟

ساعت مچی، ۴ تا ۵ میلیون تومان!

نایب رییس اول اتحادیه تعمیرکاران و فروشــندگان ساعت اصفهان 
گفت: عده ای از اینکه ساعتی را که چند سال قبل با حدود قیمت ۵۰۰ 
هزار تومان خریده اند و همان ســاعت االن بین ۴ تا ۵ میلیون تومان 
است، تعجب می کنند، در صورتی که بازار ساعت  مچی هم مانند بقیه 

محصوالت افزایش قیمت را تجربه کرده است.
مســعود ســاعتچی اظهار کرد: در حال حاضر خریداران ساعت به دو 
گروه تقسیم شده اند، کســانی که ســاعت اصل را با شروع قیمت ۴ 
میلیون تومان می خرند و کســانی که ســاعت های غیر اصل را از ۶۰۰ 

هزارتومان تا ۱.۵ میلیون تومان می خرند.
وی افزود: ســاعت مچی در مناســبت هایی مثل روز مادر و روز پدر 
فروش زیادی دارد، امــا در زمان هایی مثل شــروع مدارس فروش 
آن پاییــن اســت؛ وضعیت کلی فروش ســاعت های مچی بســیار 
 ضعیف است و بیشتر افراد با دیدن قیمت ســاعت از خرید منصرف 

می شوند.
نایب رییس اول اتحادیه تعمیرکاران و فروشــندگان ساعت اصفهان 
درباره وضعیت فروش ســاعت های مچی اظهارکرد: عده ای از اینکه 
ساعتی را که چند سال قبل با حدود قیمت ۵۰۰ هزار تومان خریده اند و 
همان ساعت االن بین ۴ تا ۵ میلیون تومان است، تعجب می کنند، در 

صورتی که بازار ساعت مچی هم مانند بقیه محصوالت افزایش قیمت 
را تجربه کرده است.

 ســاعتچی درباره اختــالف قیمتی کــه روی یک محصول مشــابه 
 دیده می شود، بیان کرد: ســاعتی در یک فروشــگاه ۳۰۰ هزارتومان

  و با ظاهری مشــابه در جایــی دیگر ۴۰۰ هزار تومان دیده می شــود، 
 امــا ایــن ناشــی از اختــالف قیمــت در فــروش نیســت. گاهی

 ســازندگان ســاعت مچی در کیفیت های مختلف محصولی را تولید 
می کنند.

وی درباره شائبه انحصار در بازار ساعت اصفهان خاطر نشان کرد: بازار 
ساعت اصفهان انحصاری و محدود به اشــخاص خاص نیست بلکه 
در هر شغلی، افرادی به علت ســابقه فعالیت چندین ساله، شهرت و 

اعتبار بیشتری دارند.
نایب رییس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان ساعت اصفهان، اظهار 
کرد: تعداد زیادی از ســاعت های مچی به علت فروش نرفتن ممکن 
است برای مدت زمان طوالنی در انبار و یا قفسه مغازه باقی بمانند و در 
نهایت با از دست دادن درخشندگی خود قابل استفاده نباشند بنابراین 
می توان گفت تعداد زیادی از ساعت های مچی به ضایعات تبدیل شده 

و قابل فروش نیست.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، 
ریخته گری، ماشــین آالت و صنایع وابســته طی 
روزهای هفتم تا دهم مهرماه ۱۴۰۰ در اصفهان برگزار 
خواهد شــد. این نمایشــگاه طی چهار روز میزبان 
شــرکت های فعال در حوزه فوالد و صنایع وابسته 
خواهد بود تا دســتاوردها، توانایی ها، پتانسیل ها و 
فعالیت های خود را در معرض بازدید متخصصان، 

فعاالن و عالقه مندان این حوزه قرار دهند.

حضور ۱۱۰ شــرکت از اســتان های اصفهان، تهران، 
آذربایجان شــرقی، یزد، خراسان رضوی، همدان و 
کرمان در این نمایشگاه قطعی شده است؛ همچنین 
نمایندگانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، 
امارات متحده عربــی، هند و چین در نمایشــگاه 
امسال اصفهان حضور خواهند داشت.شرکت های 
حاضر در سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی فوالد 
اصفهان در زمینه تولید فوالد، چدن و فلزات غیرآهنی 
)ریخته گری، عملیات حرارتی، آبکاری و پرداخت، 
متالورژی پودر(، خدمات صنعت متالورژی )مواد 
اولیه و کمک ذوب ها، قالب ســازی و مدل سازی، 
خدمات آزمایشگاهی(، ماشــین آالت و تجهیزات 

وابســته صنعتی )جرثقیل ها، ژنراتورها، موتورهای 
گازســوز، غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگ های فشار 
قــوی، روانکارهــا و روغن های صنعتــی، صنایع 
الســتیک و نوار نقاله ها، تصفیه خانه های صنعتی( 
و شــکل دهی فلزات )نورد، آهنگری و جوشکاری، 

تراشکاری، برشکاری و پرسکاری( فعالیت دارند.
ایــن نمایشــگاه در ۱۶ هــزار مترمربــع فضــای 
نمایشــگاهی برپا خواهد شــد و عالقــه مندان به 
حضور در آن می توانند از ســاعت ۱۰ تا ۱۸ روزهای 
هفتم تا دهم مهرماه به محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان واقع در کمربندی شرق، 

روبه روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

بعد از ۷۷ روز تعطیلی نمایشگاه ها؛

فعاالن صنعت فوالد در نمایشگاه بین المللی اصفهان گرد هم می آیند

خبر روز

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان:

بیش از 200 قنات در اردستان دچار خشکی فصلی شدند
سرپرست جهاد کشــاورزی شهرستان اردســتان گفت: با توجه به کاهش بی ســابقه بارش باران 
و خشکســالی های اخیر بیش از ۲۰۰ قنات در شهرستان اردســتان دچار خشکی فصلی شدند.
اســحاق شــفیعی اظهار کــرد: یکی از 
مشکالت بخش نهاده در بین گله داران 
شهرستان اردســتان، نحوه توزیع است 
که در گذشــته بر اســاس پروانه انجام 
می شد که با برنامه ریزی به عمل آمده از 
این پس توزیع نهاده دامی در شهرستان 
اردستان بر اســاس پالک کوبی صورت 
می گیرد.وی با بیان اینکه کسانی که دام 
آنها پالک کوبی ندارد برای دریافت نهاده 
دامی خود باید تا یک ماه آینده نســبت 
به پالک کوبی دام خود اقدام کنند، افزود: طبق آمار بیش از ۱۲۰ هزار دام در شهرستان وجود دارد در 
صورتی که فقط ۱۰ هزار دام پالک کوبی شده است.سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اردستان 
تصریح کرد: به دلیل کمبود نهاده ها و شرایط شهرستان در سال جاری باید گزارش گیری و راستی 
آزمایی توزیع نهاده ها با جدیت بیشتری انجام شود تا ســهمیه توزیع دام سبک هم افزایش یابد. 
در ماه گذشته با تالش انجام شده حدود ۲۴۰ تن نهاده بین دامداران شهرستان توزیع شده است، 
اما همچنان مشکل کمبود نهاده داریم.شفیعی در ادامه با اشاره به وضعیت بارش ها و خشکسالی 
یک سال گذشته، گفت: با توجه به کاهش بی سابقه بارش باران و خشکسالی های اخیر بیش از ۲۰۰ 
قنات در شهرستان اردستان دچار خشکی فصلی شده است. وی با بیان اینکه در شهرستان اردستان 
۴۷۳ قنات فعال وجود دارد، گفت: قنات ها در شهرســتان اردستان یکی از مهم ترین منابع تامین 
آب بخش کشاورزی و دامداری به شمار می روند که در حال حاضر به علت کاهش بارش ها در حال 

خشک شدن هستند و نگرانی فعاالن این بخش رو به افزایش است.

جزئیات برنامه کشت پاییزه اصفهان؛

۷5هزار هکتار از اراضی اصفهان زیر کشت گندم می رود
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشــاره به کاهش برنامه کشت در سال 
زراعی جدید، گفت: امسال ۵۵ هزار هکتار کشت گندم آبی و ۲۰ هزار هکتار کشت دیم، برنامه ریزی 
شده است.پیمان فیروزنیا با بیان اینکه برنامه کشت هر سال از وزارتخانه به استان ها ابالغ می شود، 
اظهار داشت: ســال زراعی جدید )۱۴۰۱- ۱۴۰۰( با توجه به شرایط خشکسالی برنامه کشت استان 
نسبت به سال گذشته کاهش یافته است هر چند سال زراعی گذشته نیز به همین علت نتوانستیم 
برنامه کشت استان را به طور کامل محقق کنیم.وی ادامه داد: امسال نیز با توجه به شرایطی که آب 
رودخانه زاینده رود بازگشایی نمی شــود و منابع آبی استان دچار مشکل است، پیش بینی می شود 
که نتوان برنامه را به طور کامل اجرایی کرد اما بذر گندم و جو به میزان الزم تامین شــده است.مدیر 
امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به انواع مختلف بذر گندم و جو، گفت: بذری که 
تامین شده نسبت به کم آبی، شوری و خشکی مقاوم بوده و از ارقام زودرس است تا کشاورزان بتوانند 
بیشترین بهره برداری را در شرایط خشکسالی داشته باشند.وی با بیان اینکه تولید گندم استان در 
سال زراعی گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸- ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد کاهش داشت، یادآور شد: استان 
اصفهان دوسال پیش ۳۰۰ هزار تن تولید گندم داشت در حالی که طی یک سال اخیر با توجه به اینکه 
مزارع گندم دیم به دلیل نبود بارندگی از بین رفت و مزارع گندم آبی نیز با خسارت سرما زدگی، طوفان 

و خشکسالی رو به رو شد تولید گندم آبی و دیم در مجموع به حدود ۱۵۰ هزار تن رسید.

با مسئولان

اخبار
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:

13 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی امسال در اصفهان اجرا می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: اعتبارات عمرانی استان افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است و تاپایان سال در مجموع 
۱۳ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی در این خطه اجرا می شود.حجت ا...غالمی در نشست خبری با اصحاب رسانه اصفهان در  استانداری اصفهان اظهار کرد: پنج 
هزار و ۳۰۰  میلیارد تومان اعتبارات استانی در حوزه عمرانی است و شهرداری های اســتان نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتند که ۷۰ درصد آن صرف 
طرح های عمرانی می شود.وی بیان کرد: سال گذشته نیز چهارهزار و ۱۶۷ میلیارد تومان اعتبارات ملی و اســتانی صرف امور عمرانی از جمله راه، آب، راه آهن و 
کشاورزی شد.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ادامه داد:  دراین مدت۱۱۳ شهرداری در سطح استان نیز ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشتند 
که هفت هزار میلیارد تومان آن صرف امور عمرانی شد.وی، مجموع اعتبارات عمرانی استان اصفهان در سال گذشته  را ۱۱ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در 
هفته دولت و دهه فجر حدود پنج هزار طرح با اعتبار ۶ هزار میلیارد تومان در استان به بهره برداری رسید.غالمی درباره طرح انتقال آب از خلیج فارس بیان کرد: 

برای این طرح عظیم ۱۱ روش مطرح شد که در نهایت انتقال آب از طریق نیروگاه هزار و ۴۰۰ مگاواتی سیریک برای این کار انتخاب شد.

برداشت انگور و 
استحصال کشمش 
در تاکستان های 

مالیر
هر ســاله با فرا رسیدن فصل 
برداشــت انگور،از ســطح ۱۱ 
هزار هکتاراز تاکســتان های 
مالیــر بیــش از ۲۴۰ هزار تن 
انگوربرداشــت می شود که از 
این میزان انگور حدود ۴۵هزار 

تن کشمش تولید می شود.

وز عکس ر

استاندار اصفهان:

 استانداری نقش اجرایی
 در خصوص آب ندارد

اســتاندار اصفهان گفت: درخصوص مسئله 
آب، اســتانداری اصفهــان نقــش اجرایی 
ندارد بلکه مســئولیتی که از ســوی وزارت 
کشــور برعهده آن است سیاســت گذاری، 
هماهنگی و پیگیری اســت.عباس رضایی 
در نشست خبری پیرامون مباحث آب اظهار 
داشت: درخصوص مســئله آب استانداری 
اصفهان نقش اجرایی ندارد بلکه مسئولیتی 
که از ســوی وزارت کشــور برعهده آن است 
سیاست گذاری، هماهنگی و پیگیری است.

وی بیان کرد: اصلی ترین و مهم ترین مسئله 
استان اصفهان کم آبی اســت. من معتقد 
هســتم که هیچ مســئله ای مهم تر از این 
موضوع برای اصفهان وجود ندارد و متاسفانه 
با وجــود تالش هایــی که قبال بــرای بهبود 
وضعیت آب اســتان اصفهان انجام شــده، 
عوامل اجرایی در گذشــته بــه این موضوع 
دیر ورود پیــدا کرده اند؛ اما همچنان فرصت 
باقی است.استاندار اصفهان ضمن تمجید 
از شــکیبایی مردم نجیب اصفهان در طول 
سالیانی که با مشــکل آب سازش کرده اند، 
گفت: اگر مردم استان اصفهان و مسئوالن 
این خطه دست به دست هم دهند و متحد 
شوند می توان برای برطرف کردن معضل آب 

اصفهان کار کرد.
وی افزود: من در مورد آب و اقداماتی که در 
طول مدت استانداری خود انجام دادم آماده 
پاسخگویی هستم چراکه بیشترین تالش 
را برای مقوله آب کــرده ام و امیدوارم دیگر 
مســئوالنی که در این جایگاه قرار می گیرند 
با تالش خوبی فعالیت کنند.رضایی با اشاره 
به سیاســت های درنظر گرفته شــده برای 
استانداری خاطرنشــان کرد: در استانداری 
اصفهان سه سیاست داشتیم. اولین اینکه 
حتی یک قطره آب، بهینه تــر و بهتر مصرف 
کنیم. سیاســت دوم اینکه یــک قطره آب 
بیشــتر وارد اســتان کنیم چــون اصفهان 
کویری است و ســومین سیاست احترام با 

استان های همجوار بوده است.

عکس: تسنیم

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
 آب منطقه  ای بیان کرد:
 منابع آبی اصفهان

 گرفتار چاه های غیرمجاز
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه  ای 
اصفهان گفت: اســتفاده غیرمجاز باعث افت کمی و 
کیفی منابع آبی و در نتیجه موجب شــور شدن و غیر 

قابل استفاده شدن این منابع می شود.
محمود چیتیان ادامه داد: چاه هــای غیرمجاز ، پر و 
مســلوب المنفعه خواهد شد و پروانه چاه های مجاز 

نیز اصالح و تعدیل می شوند.
وی افزود: بدترین خســارت ناشــی از استفاده غیر 
مجاز از منابع آب زیرزمینی، فرونشست زمین است.

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان بیان کرد: استفاده غیرمجاز باعث افت کمی 
و کیفی منابع آبی و در نتیجه موجب شور شدن و غیر 

قابل استفاده شدن این منابع می شود.
چیتیان به خسارت ناشی از فرونشست زمین اشاره 
کرد و گفــت: این خطر در بســیاری از مناطق گزارش 
شــده که به عنوان مثال در دشــت مهیار باعث ترک 
و شــکاف های آشکار در ســطح زمین قابل مشاهده 

است.
وی خاطرنشــان کرد: مقــدار برداشــت از منابع آب 
زیرزمینی بایــد طبق مجوز های صادره از ســوی آب 
منطقه ای باشد و برداشــت های خارج از این مقدار 

خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: متاســفانه طی دهه های اخیر به دلیل 
افزایش مصــرف و بارگذاری های خــارج از ظرفیت 
منابــع، همچنین خشــکی زاینــده رود و در بعضی 
سال ها افت بارش ها، فشار به منابع آب زیرزمینی و 

منابع استراتژیک آبی افزایش یافته است.
چیتیان ادامه داد: امید اســت با ادامه اجرای طرح 
تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با محوریت شرکت 
آب منطقه ای اصفهان و همراهی دستگاه های قضایی، 
انتظامی و اجرایی و نیز گزارش های مردمی از طریق 
سامانه شــبانه روزی ۳۸۴۸ برای گزارش تخلفات، 

بتوانیم زیان ها را به حداقل برسانیم.
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مفاد آراء
7/59 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5553-1400/04/29 هیات سوم آقای مجتبی حسین زاده  به 
شناسنامه شماره 209 کدملی 1293204668 صادره اصفهان فرزند محمد حسین در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 136/47 متر مربع پالک شماره 34 فرعی از 
39 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکیت براتعلی 
بلندی فروشانی طبق سند انتقالی 61284 مورخ 1360/11/18 دفترخانه 103 اصفهان 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 

م الف: 1196396 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/60 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 5555-1400/04/29 هیات ســوم آقای حسن کمالی  به 
شناسنامه شــماره 21 کدملی 1141644916 صادره خمینی شــهر فرزند کریم در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 173/85 متر مربع از پالک شماره 91 فرعی 
از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مورد 

ثبت صفحه 180 دفتر 759 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1197255 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/61 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5674-1400/05/03 هیات سوم آقای مجتبی رضائی برزانی 
به شناسنامه شماره 95 کدملی 1290654840 صادره اصفهان فرزند عبدا... در نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 191/44 متر مربع از 
پالک 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
اسماعیل کاظمی طبق ســند انتقالی 46926 مورخ 1349/01/16 دفترخانه شماره 

29 اصفهان 
ردیف 2- رای شماره 5675-1400/05/03 هیات سوم خانم نجمه مارانی برزانی به 
شناسنامه شماره 8 کدملی 1290926344 صادره اصفهان فرزند علی در نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 191/44 متر مربع از پالک 44 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسماعیل 
کاظمی طبق سند انتقالی 46926 مورخ 1349/01/16 دفترخانه شماره 29 اصفهان 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 

م الف: 1197397 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/62 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5661-1400/05/03 هیات سوم آقای مسعود کابلی دهچی 
به شناسنامه شــماره 3899 کدملی 1292191791 صادره اصفهان فرزند اصغر در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 264/20 متر مربع از پالک 9508 فرعی از 12 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی 

طبق سند الکترونیکی 139720302025010550 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1197305 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/63 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 6661-1400/06/08 هیات اول آقای حمیدرضا خانی دهج 
به شناسنامه شــماره 10815 کدملی 1292261153 صادره اصفهان فرزند احمد در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 210 متر مربع قســمتی  از پالک شماره 
31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شماره 
23557 مورخ 1397/5/30 دفترخانه شــماره 237 اصفهان و با توجه به نامه شماره 

16/1400/14152 مورخ 1400/4/8 اداره کل راه و شهرسازی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196388 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/64 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 6821-1400/06/11 هیات اول آقای صفر علی حیدری رنانی 
به شناسنامه شــماره 24 کدملی 1290268126 صادره اصفهان فرزند حسینعلی در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 189 متر مربع قسمتی از پالک شماره 7103 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت دفتر امالک الکترونیکی 139820302025013776
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196387 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/65 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5681-1400/05/03 هیات سوم آقای رضا پاکروان لنبانی به 
شناسنامه شماره 855 کدملی 1284406288 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 270/45 متر مربع از پالک شماره 307 فرعی از 1 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی طبق 

سند الکترونیکی 139820302025010564 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196567 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/66 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 5672-1400/05/03 هیات ســوم آقای حســام اشراقی 
ورنامخواستی به شناسنامه شماره 2870 کدملی 2296292453 صادره شیراز فرزند 
علی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 296/89 متر مربع از پالک 210 فرعی 
از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت 

متقاضی از مورد ثبت صفحه 287 دفتر 458 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196572 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/67 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 3844-1400/03/29 هیات سوم آقای براتعلی عسکری رنانی 
به شناسنامه شماره 82 کدملی 1290029067 صادره اصفهان فرزند اسمعیل در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 273/60 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 359 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت متقاضیان و حبیبه نادری خسروی از مورد ثبت صفحه 21 دفتر 
42 امالک و صفحه 41 دفتر 922 امالک و صفحه 38 دفتر 922 امالک )مابقی سهم 

فرشته بهرامیان در پرونده کالسه 96/1017 می باشد(.
ردیف 2- رای شماره 0179-1397/01/08 هیات ســوم خانم فرشته بهرامیان به 
شناسنامه شماره 9596 کدملی 1283205289 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت 165 متر مربع پالک شماره 359 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ص 41 دفتر 922 امالک
ردیف 3- رای شماره 3843-1400/03/29 هیات ســوم خانم فرشته بهرامیان به 
شناسنامه شماره 9596 کدملی 1283205289 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 273/60 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 359 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت متقاضیان و حبیبه نادری خسروی از مورد ثبت صفحه 21 دفتر 
42 امالک و صفحه 41 دفتر 922 امالک و صفحه 38 دفتر 922 امالک )مابقی سهم 

فرشته بهرامیان در پرونده کالسه 96/1017 می باشد(.
اصالحی

ردیف 1- رای شــماره 3842-1400/03/29 هیات سوم شــمااًل بطول 5/46 متر 
درب و دیواریست به کوچه شــرقًا بطول 19/50 متر دیواریست اشتراکی به پالک 
باقیمانده 18/359 غربا بطول 20/47 متر دیواریســت اشتراکی به پالک باقی مانده 
18/359 حقوق ارتفاقی ندارد. مساحت 112/25 متر مربع که در رای شماره 0179-

1397/01/08 هیات سوم خانم فرشته بهرامیان به شناسنامه شماره 9596 کدملی 
1283205289 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
165 متر مربع پالک شماره 359 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ص 41 دفتر 922 امالک شمااًل بطول 7/6 متر درب 
و دیواریست بکوچه شرقاً بطول 21/2 متر دیوار بدیوار باقیمانده 18/359 جنوباً بطول 
7/75 متر درب و دیواریســت بکوچه غرباً بطول 21/75 متر دیواریست به باقیمانده 

18/359 قید شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1197454 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/68 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره 140060302026006296 مورخ 1400/05/10 هیات چهار آقای حشمت 
اله استکی اورگانی به شناسنامه شماره 2139 کدملی 5759340220 صادره فریدن 
فرزند محمد زمان نسبت به ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 142/11 
متر مربع پالک شماره 153 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 

م الف: 1196241 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

7/69 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 139960302026024801 مورخ 1399/12/12 هیات دو آقای محمد 
رضا فتحی به شناسنامه شماره 35 کدملی 6219816501 صادره فریدن فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/12 متر مربع از پالک شماره 38  فرعی 
از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالک شمال اصفهان 

خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت شیخ زین الدین نجفی 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196493 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

مفاد آراء
7/70 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره 139960302026025148 مورخ 1399/12/27 هیات یک آقای حسین 
والئی اصفهانی به شناسنامه شماره 2291 کدملی 1287138942 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/50 متر مربع از پالک 
شــماره 6 فرعی از 15143 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196575 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

مفاد آراء
7/71 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1- رای شــماره 140060302026004124 مورخ 1400/03/20 هیات یک آقای 
محمدرضا اشرفی حبیب آبادی به شناسنامه شماره 984 کدملی 1289071926 صادره 
اصفهان فرزند عباسعلی نســبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 375/40 متر مربع از پالک 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
2- رای شماره 140060302026004123 مورخ 1400/03/20 هیات یک آقای احمد 
باسره به شناسنامه شماره 103 کدملی 5129920252 صادره دهاقان فرزند محمدرضا 
نسبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 375/40 متر مربع از 
پالک 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
2- رای شــماره 140060302026004126 مورخ 1400/03/20 هیات یک آقای 
عباسعلی اشرفی حبیب آبادی به شناسنامه شماره 102 کدملی 6609726345 صادره 
دولت آباد  فرزند محمد جعفر نسبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 375/40 متر مربع از پالک 13900 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196531 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

مفاد آراء
7/72 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
 عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302027005058 مورخ 1400/04/23 محمدرضا جانقربان 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه 1101 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287783872 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12134 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/60 متر مربع. خریداری مع الواسطه مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی خانم رحمت زاغیان فرزند حسین
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1196433 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء

7/73 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
 عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

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

1- رای شماره 140060302027005812 مورخ 1400/05/16 حسن اخالقی نژاد 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 13 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291285199 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1567 فرعی از 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/79 متر مربع. خریداری 

طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1197406 مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اســناد و امالک 

شرق اصفهان
مفاد آراء 

7/74 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره    1907 14006030200700 مورخ  31 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین صفری کلیشادی فرزند کریم بشماره شناسنامه 84 وکدملی 1111625646 
صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 90 / 269 مترمربع پالک 
19 اصلی واقع در کلیشــاد خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای محمد مهدی 
هدایت کلیشادی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1198025 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء 
7/75 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره   1678 14006030200700 مورخ  12 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نادعلی جعفری جوزدانی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 6 وکدملی 
1091726329 صادره از نجف آباد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 160 مترمربع 
پالک 2707 فرعی از 667 اصلی واقع دربلوارشفق خریداری رسمی از مالک رسمی  
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1198027 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء 
7/76 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره    1627 14006030200700 مورخ  03 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم ســکینه هادیان قهدریجانی فرزند مهدی بشماره شناســنامه 690 وکدملی 
1111258155 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 24 / 65 
مترمربع پالک 386 اصلی واقع درقهدریجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقای قربانعلی هادیان  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/04

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19 
م الف: 1198031 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

تحدید حدود اختصاصی
7/77 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 371 فرعی از 5 اصلی 
واقع در بخش 3 ثبت خوانسار به نام وراث مرتضی شــریعتی در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 1400/07/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1196290 

امیر حسین مومنی رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت

7/78 شماره نامه: 140085602210005001- 1400/06/31 تمامت مقدار 4740 
سهم مشاع از 30000 سهم مشاع از 225745 سهم ششدانگ پالک 2361 فرعی از 
2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 196 فتر 318 ذیل ثبت 66068 
به نام رامین حکیم الهی سابقه ثبت و سند دفترچه ای به شماره 89 الف- 012821 
دارد که به موجب سند انتقال شماره 89/10/28-72708 دفترخانه 85 اصفهان مقدار 
2370 سهم مشاع آن به علی دمســاز و مقدار 2370 سهم مشاع آن طی سند انتقال 
شماره 72709-89/10/28 دفترخانه 85 اصفهان به جمشید زمانی دهکردی انتقال 
قطعی گردیده اســت و بموجب ســند انتقال اجرایی 125455 مورخ 1391/07/08 
دفترخانه 99 اصفهان مقدار 192 ســهم مشــاع از مالکیت آقای جمشــید زمانی 
دهکردی به آقای ابراهیم کریمی انتقال اجرایی گردیده است و به موجب نامه شماره 
1256/92-92/11/26 شعبه 28 دادگاه خانواده اصفهان بازداشت می باشد. سپس  
مالک با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل 
شماره 1400/1/16- 9560 و شناسه یکتا 140002155140000005 و رمز تصدیق 
949889  به گواهی دفترخانه 402 شهر ابریشم رسیده است و مالک مدعی است که  
سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را 
نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1197945 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
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رییس پخش خون اداره کل انتقال خون استان:
 فرآورده های خونی در شهرستان های استان اصفهان 

کاهش یافت
رییس پخش خون اداره کل انتقال خون اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران رســانه های گروهی 
پیرامون نامناسب بودن وضع ذخایر فرآورده های خونی در برخی از شهرستان ها اظهار داشت: طی 
دو هفته اخیر با کاهش اهدای خون در سطح استان روبه رو هستیم و در برخی از شهرستان ها این 
کاهش ذخایر خونی بیشتر بود و در برخی کمتر و باتوجه به این موضوع که نیاز به خون و فرآورده های 
خونی به صورت مستمر وجود دارد، اکنون ذخایر خون در سطح استان کاهش یافته است.محمدرضا 
جابری با اشاره به آمار اهدای خون طی شــش ماهه گذشته گفت: به صورت نسبی در شش ماهه 
گذشــته این آمار خوب بوده  اســت ولی در بعضی مقاطع با کمبود مواجه بوده ایــم که با فراخوان 
اهداکنندگان و با اقداماتی که در ســازمان صورت گرفت همچون راه اندازی تیم سیار خون گیری، 
این کمبودها جبران شــده  اســت.رییس پخش خون اداره کل انتقال خون استان اصفهان ادامه 
داد: در حال حاضر که با کمبود فرآورده های خونی مواجه هســتیم، نیازمند یاری رساندن از سوی 
اهدا کنندگان خون در همه شهرستان های اســتان خواهیم بود.محمدرضا جابری پیرامون ترس 
اهداکنندگان خون در شرایط کرونا خاطرنشان کرد: با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و رعایت 
تمامی شیوه نامه ها، اقدام به عملیات خون گیری می کنیم و مراجعان نیز باید با ماسک حضور داشته 
باشند و پزشک در مرکز پس از معاینه افراد، امکان اهداکردن خون را به افراد می دهد. مقدار خونی 

که از افراد گرفته می شود ناچیز است و تاثیری در کاهش سیستم ایمنی افراد ندارد.

سبد دارویی بیماران کرونایی در اصفهان کامل است
معاون بهداشت و درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: فعالیت ما در 
هالل احمر به سه حوزه تقســیم می شــود. حوزه اول فوریت های دارویی، حوزه دوم بهداشت و 
درمان و حوزه سوم توانبخشی است.امیر جاللیان افزود: در مدت زمانی که بیماری کرونا جامعه 
را تحت تاثیر خود قرار داده است سعی کردیم در حد ممکن سبد دارویی مردم را کامل نگه داریم 
و روزانه به طور میانگین حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر بــه داروخانه هالل احمر برای دریافت دارو مراجعه 
می کنند.معاون بهداشــت و درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه داروخانه هالل احمر حتی در روز های عاشورا و تاسوعا فعالیت خود را ادامه داد، عنوان کرد: 
در روز هایی که دولت کلیه فضا های اداری را به علت شیوع بیماری کرونا تعطیل می کرد داروخانه 
هالل احمر تا ساعت ۲۲  در خدمت مردم بود.جاللیان اظهار کرد: در زمانی که کشور درگیر بحران 
کمبود سرم بود توانستیم با مساعدت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و شرکت های 
داروسازی استان سرم را به حد نیاز در داروخانه هالل احمر تامین کنیم. به گونه ای که بیمارانی که 
برای خرید ســرم به داروخانه مراجعه می کردند،بدون دریافت آن از داروخانه خارج نمی شدند.

معاون بهداشــت و درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: در 
حوزه بهداشت و درمان هالل احمر توانسته ایم دو مرکز بین المللی واکسیناسیون را برای افرادی 
که قصد خروج از کشور را دارند، فراهم کنیم.جاللیان با اشاره به اینکه این دو مرکز واکسیناسیون، 
شــهروندان اســتان های همجوار را هم پوشــش می دهد،افزود: با همکاری معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی این دو مرکز فعالیت می کنند و افرادی که قصد خروج از کشور را دارند در 
این مراکز واکسینه می شــوند و کارت مورد نیاز را دریافت می کنند.وی ادامه داد: در حال حاضر 
نیرو های کمکی داوطلب هالل احمر در بیمارســتان ها و مراکز بهداشتی در بخش های مربوط به 
کرونا فعالیت می کنند.معاون بهداشت و درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: هالل احمر استان اصفهان این آمادگی را دارد که اگر الزم شــد نیرو های داوطلب، فضای 
اداری و حوزه درمان به عنوان مراکز واکسیناسیون استفاده شوند. به لطف خداوند تا به امروز نیاز 

به انجام این کار نشده، اما اگر الزم باشد ما خدمتگزار مردم خواهیم بود.

پیامد استمرار خشکی برای استان های همجوار تاالب گاوخونی در سایه بی توجهی مسئوالن؛

 خطر ملی ریزگرد

از آغاز ســال ۱۴۰۰ تا آخر تابســتان، هوای   پرستو حسنی
اصفهان حتی یک روز خوش نداشته و به 
نظر می رســد، کاری هم از دست مســئوالن کنترل کننده این بحران بر 
نمی آید.امسال افزون بر دود کارخانه و وسایط حمل و نقل که تا پیش از 
این هم هوای اصفهان را با حضور خــود آلوده کرده اند، خطر ریزگردهای 
برخاسته از تاالب رو به خشکی گاوخونی هم مدیران استان را دلواپس 
کرده، تــا آنجا که منصور شیشــه فــروش، مدیرکل مدیریــت بحران 
استانداری اصفهان گفت: اصفهان تا امروز بیش از ۴۵ روز ناسالم همراه 
با گرد و غبار را تجربه کرده و نجات اســتان از ریزگرد، فرونشست و سایر 
حواشی خشکســالی، در گرو توجه وزارت نیرو به اهمیت احیای تاالب 
اســت. وی با هشــدار کاهش حجم ذخایر آبی در شرق اصفهان، خطر 
جدی ای را متوجه اصفهان و سه استان هم جوار تاالب گاوخونی دانست 
و افزود: میانگین بارش های اســتان از مهر ماه ســال گذشته، تنها ۱۰۹ 
میلی متر بوده و این یعنی با کاهش بیــش از ۴۰ درصد بارش در مناطق 
مرکزی و شرق اصفهان، روبه رو شدیم و افزون بر کم بارشی، افزایش ۲تا 
۳ درجه ای دمای هوا هم مزید بر علت خشکسالی شده است. شیشه 
فروش ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ کیلومتر از نوار زاینده رود در 
اصفهان و همچنین قنوات و چشمه های مورد بهره برداری در کشاورزی 

خشــک شــده اند و به زودی در اثر خشــکی  رودخانه و کم آبی تاالب، 
کانون های گرد و غبار افزایش خواهد داشــت و »خطــر ملی ریزگرد« 
دامن گیر چهار اســتان می شــود. به گفتــه مدیــرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان، در حال حاضر ۱۶ کانون گرد و غبار در ۸ شهرستان 
شناسایی شده که در مجموع مساحتی در حد یک میلیون و ۹۰ هزار هکتار 
دارند، همچنین به دلیل کم بارشی و خشکسالی، امسال بخش زیادی از 
زمین های کشاورزی اســتان زیر کشــت نرفتند و این زمین ها هم به 
کانون های گرد و غبار داخلی تبدیل شده اند و مجموع این کانون ها باعث 
تجربه ۴۵ روز ناسالم به علت گرد و غبار از ابتدای سال جاری بوده است. 
وی مدعی اســت: چهار مطالعه در زمینه آلودگی هوای اصفهان صورت 
گرفته؛ برنامه جامع کاهش آلودگی هوا توسط دانشگاه اصفهان به روز 
رسانی شده، دانشگاه صنعتی اصفهان مطالعات منشأیابی و سهم بندی 
کانون های تولید گرد و غبار را انجام داده، دانشگاه اصفهان سیاهه انتشار 
آلودگی هوا را تهیه کرده و ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور هم 
سناریوی عملیاتی کاهش آلودگی هوا را برای هشت کالن شهر ارائه داده 
است. به گفته شیشه فروش، این چهار مطالعه در اختیار اداره کل محیط 
زیست استان قرار گرفته و قرار شده سناریوهای عملیاتی برای کاهش 

آلودگی هوا قبل از فرا رسیدن فصل سرد تهیه و اعالم شود.

استمرار خشکی تاالب گاوخونی، احتمال ریزگرد را به همراه دارد
رییس اداره امور آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: 
باتوجه به مطالعات انجام شده در ســال های اخیر، تاالب گاوخونی به 
عنوان یکی از کانون های بالقوه انتشــار گرد و غبار محسوب می شود که 
فعال شدن این کانون و شدت فعالیتش به عوامل متعددی مثل میزان 
آب ورودی)حقابه(، میزان بارندگی، رطوبت در بافت ســطحی خاک و 

همچنین سرعت و جهت باد خواهد داشت.
بابک صادقیان افزود: استمرار و شدت خشکسالی ها و عدم تامین حقابه 
مورد نیاز، شرایط حساس فعال شدن این کانون ها را ایجاد کرده، به عبارت 

دیگر ادامه روند خشکی تاالب گاوخونی نگران کننده است.
صادقیان گفت: شرایط حاکم بر تاالب با توجه به ماهیت انواع رسوباتی 
که طی سالیان متمادی توسط آب رودخانه یا پساب به آن منتقل شده، 
حائز اهمیت است و با توجه به موقعیت استقرار تاالب به عنوان یک کانون 
تولید گرد و غبار، در صورت فعال شدن آن، متناسب با شدت و سرعت باد، 
احتماال گسیل گرد و غبار)ریزگرد( به شهرهای پیرامون، کالن شهر اصفهان 

و حتی استان های همجوار وجود دارد.
رییس اداره امور آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
افزود: برنامه و پروژه های مدیریت و کنترل منابع آالینده در منابع ثابت 
نظیر واحدهای صنعتی، نیروگاه ها، واحدهای کارگاهی، صنفی و منابع 
متحرک مثل ناوگان حمل و نقل، سوخت و مدیریت ترافیک بر اساس 
مواد »قانون هوای پاک« و آیین نامه های اجرایی در طول سال پیگیری 
و با توجه به ماهیت هر بخش، پیگیری و از طریق دستگاه های اجرایی 
مربوط انجام و گزارشات آن به دستگاه های نظارتی ارسال شده و در شرایط 
خاص آلودگی هوا در نیمه دوم سال، بر اساس آیین نامه اجرایی قانون 
هوای پاک، محدودیت و ممنوعیت های الزم به فراخور شــرایط، به طور 

جدی پیگیری و اجرا خواهد شد.
سال های اخیر، همزمان با اوج گیری آلودگی هوا، جلسات متعدد ستاد 
مدیریت بحران با همکاری دستگاه های نظارتی و اجرایی استان تشکیل 

شده و هربار منجر به تعطیلی موقت بعضی از صنایع آالینده شده است.
سال هاست که شورای شهر اصفهان، استانداری و اداره کل محیط زیست 
اســتان، قصد تدوین »ســیاهه آلودگی هوا« با همکاری دانشگاه ها و 
شرکت های دانش بنیان را دارند. بنابر ادعای شیشه فروش، »مطالعات 
انجام شده ذیل عنوان این سیاهه، در اختیار اداره کل محیط زیست استان 
قرار گرفته« اما، تا این لحظه نتایج این مطالعات و ســیاهه آلودگی هوا 
شهر اصفهان، انتشار عمومی پیدا نکرده و تنها بخش هایی از این گزارش 

در جلسات مختلف عنوان شده است.

با مسئولان جامعه
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مفاد آراء
7/50 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 6093 - 1400/05/16 هيات چهارم خانم فاطمه رضائی 
کوجانی به شناسنامه شماره 1139 کدملي 1283382954 صادره اصفهان فرزند 
رضا در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 81/68 متر مربع از پالک 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ابراهيم رضايی کوجانی 
طبق سند انتقالی شماره 36682 مورخ 1347/08/20 دفترخانه 86 اصفهان و مورد 

ثبت صفحه 350 دفتر 890 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187099  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/51 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5684 - 1400/05/03 هيات چهارم آقــای عبدالمجيد 
مزروعی سبدانی به شناسنامه شــماره 43 کدملي 1290217191 صادره اصفهان 
فرزند رمضان در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت  240 متر مربع از  پالک 32 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت ابراهيم 

جوادی طبق سند انتقالی 49606 مورخ 1350/06/30 دفترخانه 29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187117  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/52 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 29075 - 1399/12/25 هيات چهارم خانم اعظم مومنی به 
شناسنامه شــماره 43 کدملي 1229670246 صادره فرزند عباسعلی در ششدانگ 

ساختمان به مساحت 112 متر مربع پالک شماره 66 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه احمد ذوالفقاری صفحه 480 و دفتر 

149 تائيد 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187271  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

7/53 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7382 - 1400/06/16 هيات اول خانم اشــرف قاسمی 
کوهستانی به شناسنامه شماره 30 کدملي 1290036391 صادره اصفهان فرزند 
محمود در ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 94/43 متر مربع پالک شماره 342 
فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 558 دفتر 525 امالک را تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187873  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/54 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5939 - 1400/05/10 هيات چهــارم خانم اعظم نادری 
درباغشاهی به شناسنامه شماره 638 کدملي 1290827249 صادره اصفهان فرزند 
شکراله در نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
250/29 متر مربع از پالک 1120 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مالکيت متقاضی و حسن اکبری طبق دفتر الکترونيکی 

شماره های 139720302025008653 و 139720302025008654 
رديف 2- راي شماره 5938 - 1400/05/10 هيات چهارم آقای حسن اکبری به 
شناسنامه شماره 16 کدملي 1289993270 صادره اصفهان فرزند رحيم در نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 250/29 متر مربع از 
پالک 1120 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مالکيت متقاضی و اعظم نادری درباغشاهی طبق دفتر الکترونيکی شماره 

های 139720302025008653 و 139720302025008654 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1188280  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
7/55 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره 140060302026002825 مورخ 1400/03/02 هيات چهار آقای علی 
اکبر مهاجر طادی  به شناسنامه شماره 23 کدملی 6609514887 صادره دولت آباد 
فرزند حسن  نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 195/19 متر مربع پالک 
شماره 15019 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان ميدان الله ابتدای خيابان پروين جنب بازار گياهان دارويی تسليم نموده 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187164 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

7/56 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيات/ هيات های موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
رديف 1- برابــر رای شــماره 140060302023000531 مــورخ 1400/05/20 
خانم جميله موســوی زمانی به شــماره شناســنامه 193 کدملی 2371777838 
صادره از کازرون فرزند سيد حسن  نســبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه به مســاحت 328/91 متــر مربع مفــروزی از پالک شــماره 4390- اصلی 
 واقع در بخش 4 ثبــت اصفهان که در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه محرز 

گرديده است.
رديف 2- برابر رای شــماره 140060302023000533 مورخ 1400/05/20 خانم 
مرضيه اکبری رنانی به شماره شناسنامه 56 کدملی 1290436614 صادره از اصفهان 
فرزند عبدالحسين نسبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
328/91 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4390- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

که در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه محرز گرديده است.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1187102  حســين زمانی رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک مرکزی 
اصفهان 

مفاد آراء
7/57 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1014 مورخ 1400/3/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای احمد جمالی دنبه به 
شناسنامه شماره 1 کدملی 1288513658 صادره اصفهان فرزند نعمت اله بر ششدانگ 

يکبابخانه به مساحت 139/96 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 
اوليه مفروز ثبتی گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

م الف: 1188328  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/58 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا 
به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه هاي 
تعيين شده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی لنجان آگهي ميشود در صورتي 
 که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضي داشــته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع صالح قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001155 مورخ 1400/05/31 آقای بهزاد هادی 
ورنامخواســتی فرزند فضل اله نسبت به ششــدانگ يک باب دامداری به مساحت 
2036/05 متر مربع مفروز از پالک 34/1- اصلي که به شماره 1962- اصلی تبديل 
شده واقع در اله آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي 

ابراهيم حيدری 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04 
م الف: 1184348 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

فقدان سند مالکیت
7/79 شــماره نامــه: 140085602210004599- 1400/06/22 ســند مالکيت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 21445 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان که بموجب سند انتقال شماره 78962-1391/5/31 تنظيمی دفترخانه 17 
اصفهان به مالکيت خانم الهه خرد هوش در آمده و سند بشماره چاپی 341733- ب 
96 )تک برگی( بشماره دفتر امالک الکترونيکی 139720302210001024 صادر 
و تسليم وی شده است و ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ 
استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شــماره يکتا 140002158469000041 و رمز 
تصديق 325988 مورخ 1400/4/22 که  به گواهی دفترخانه 447 بهارستان رسيده 
است مدعی است که  سند مالکيت آن بعلت جابجايی مفقود گرديده و وی درخواست 
صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد.  ضمنا پال ک مذکور به موجب اسناد 
رهنی 46154-1398/8/29 و 37944-1392/9/7 تنظيمی دفترخانه 1101 اصفهان 
در رهن بانک صادرات قرار دارد. م الف: 1197444 ناصر صيادی صومعه مدير 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان



داوودی در المپیک موفق شد مدال نقره را کسب کند و با توجه به اینکه تنها 22سال سن دارد ایرانی ها را امیدوار به داشتن یک قهرمان آینده دار کرد. اما او در حالی 
که روحیه چندان مناسبی نداشت به برنامه صبح گاهی شبکه سه رفت و با سعید اکبری گفت و گو کرد. مدال آور وزنه برداری ایران در المپیک توکیو  گفت: کسانی 
که از آن ها انتظار داشتم کم لطفی کردند ولی از آن طرف هم کســانی که از آن ها انتظاری نداشتم کاری هایی کردند که توقع آن ها را نداشتم. تمام این موضوعات 
گذرا هستند و اگر بخواهم انگیزه ام را از دست بدهم کسی به جز خودم آسیب نمی بیند ولی امیدوارم و تمام این ها را فراموش می کنم و به آینده فکر می کنم. بعد 
از المپیک فکر می کردم خیلی چیز ها عوض می شود و رسیدگی بیشتر می شــود اما االن می بینم که از المپیک گذشته و حمایت ها به طور کلی قطع شده است. 

مدال نقره یک میلیارد و دویست میلیون تومان پاداش دارد. دالر هم دادند که خرجش کردم. زمانی که قیمت دالر باال بود، فروختم.

مدال آور وزنه برداری ایران در المپیک توکیو:

 قیمت دالر باال بود، جایزه ام را فروختم

یکشنبه 4 مهر 1400 / 19 صفـــر 1443 / 26 سپتامبر 2021 / شماره 3356

مدافع تیم ملی ایتالیا:

 شاید در جام جهانی 2022 به میدان بروم
جورجو کیه لینی، مدافع تیم ملی ایتالیا، مدعی شــد که شــاید در جام جهانــی 2022 قطر نیز به 
همراه این تیم به میدان برود.مدافع یوونتوس در تابســتان ســال جاری موفق شــد به همراه 

دیگر هم تیمی های خود بــه ایتالیا در 
فتح جام یورو 2020 کمــک کند. آنها در 
فینال برابر تیــم ملی انگلیس به میدان 
رفتند و پس از کسب نتیجه مساوی در 
وقت قانونی بازی، توانستند در ضربات 
پنالتی با درخشش جانلوییجی دوناروما 
به پیروزی برســند و جام قهرمانی این 
رقابت ها را بــاالی ســر ببرند.کیه لینی 
که ســابقه زیادی در تیم ملــی ایتالیا 
و باشــگاه یوونتــوس دارد و جام ها و 

پیروزی های بسیاری را به همراه این دو تیم تجربه کرده حاال 37 ساله شده ؛ اما احتمال حضور 
در مسابقات جام جهانی که ســال آینده در قطر برگزار خواهد شد را رد نمی کند. کیه لینی در هفته 
تکنولوژی ایتالیا در این باره گفت:» آمارها نشــان می دهند که من در حال حاضر عملکرد بسیار 
خوبی را در زمین ارائه می دهم. اگر بتوانم خوب کار کنم و به اندازه کافی خوش شــانس باشم تا 
ثبات درستی را در طول یک سال آینده به نمایش بگذارم، شــاید بتوانم در جام جهانی به میدان 
بروم. اما ما باید فعال فقط به شرایط موجود در حال حاضر فکر کنیم و زیاد درباره آینده فکر نکنیم 
یا حرف نزنیم.«کیه لینی قرارداد جدیدی را تا ژوئن 2023 با باشــگاه یوونتوس به امضا رسانده 
و در این فصل مسابقات ســری A در ســه بازی در ترکیب این تیم به میدان رفته است. هرچند 
بیانکونری عملکرد خوبی از ابتدای فصل نداشته و با 5 امتیاز از پنج بازی در رده دوازدهم جدول 

رده بندی قرار دارد.

سرمربی منچستریونایتد: 

»رونالدو« می تواند بعد از 40 سالگی هم بازی کند
اوله گونار سولسشر، سرمربی منچســتریونایتد، می گوید شگفت زده نخواهد شد اگر کریستیانو 
رونالدو پس از 40 سالگی هم به حضورش در فوتبال حرفه ای ادامه دهد. این بازیکن 36 ساله 
پس از بازگشت به باشگاه سابق خود موفق شده در سه بازی چهار گل به ثمر برساند و با وجود  باال 
رفتن سنش از شرایط فیزیکی بسیار خوبی برخوردار اســت که توجه افراد زیادی را در هفته های 
اخیر به خود جلب کرده است. رایان گیگز، هم تیمی ســابق رونالدو، پیش از این پس از تولد 40 
سالگی خود در میدان حاضر شده بود و سولسشــر باور دارد که اتفاقی مشابه ممکن است برای 
رونالدو نیز رخ دهد.وی در پاسخ به این ســوال که فوق ســتاره پرتغالی تا چه زمان می تواند به 
حضورش در میدان ادامه دهد ،گفت:» اگر او در 40 سالگی همچنان در زمین حضور داشته باشد 
باعث شــگفتی من نخواهد بود و دلیل این موضوع نحوه مراقبت این بازیکن از خودش اســت. 
این موضوع نقشی کلیدی در حفظ ثبات و ادامه حضور در میدان دارد و البته ژن بعضی افراد نیز 
 مهم است چون چنین چیزی در »دی ان ای« آنها وجود دارد.« مربی نروژی در ادامه اضافه کرد:

» او تمام انرژی خودش را صرف این کرد که به چنین بازیکنی تبدیل شود، بنابراین شایسته تمام 
تحسین هایی است که به خاطر شرایط فیزیکی خود می گیرد. چیزی که ما را بیش از پیش تحت 
تاثیر قرار می دهد این اســت که او با وجود تمام موفقیت هایی که به دست آورده همچنان تشنه 
پیروزی است. امیدواریم که این شرایط چند سال دیگر ادامه پیدا کند. لینفورد کریستی هم 32 

ساله بود که قهرمان المپیک شد بنابراین سن هرگز مسئله مهمی نبوده است.«

جدال دو تیم اصفهانی در یک دیدار دوستانه؛

سپاهانبهمصافذوبآهنمیرود

تیم های سپاهان و ذوب آهن  پیش از   سمیه مصور
آغاز فصل جدید رقابت های لیگ برتر در 
یک دیدار دوســتانه مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند، دیداری که 
قرار اســت عصر چهارشنبه و در ورزشــگاه نقش جهان برگزار شود. 
بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور طبق اعالم 
سازمان لیگ 27 مهرماه ســال جاری کلید می خورد و 16 تیم لیگ 
برتری بر اساس  قرعه کشی این مســابقات که روز شنبه 10 مهرماه 

انجام می شود، مقابل یکدیگر قرار می گیرند.
دو تیم اصفهانی حاضر در ایــن رقابت ها همچون ســایر تیم ها در 
حال طی کردن مراحل آماده ســازی خود برای شروع فصل جدید 
مسابقات هســتند و برگزاری دیدار های دوســتانه را در دستور کار 
خود قرار داده اند. تیم سپاهان که فصل گذشــته رقابت های لیگ 
را با عنــوان نایب قهرمانی به پایان رســاند در بازار نقــل و انتقاالت 
تابســتانی عملکرد موفقی داشت و توانســت ضمن تمدید قرارداد 
تعدادی از ســتاره های این باشــگاه، بازیکنان مطرحی را نیز به کار 
بگیرد، بازیکنانی که محرم نوید کیا روی آنها برای شــروع مقتدرانه 
در فصل جدید رقابت های لیــگ برتر و هم چنیــن حضور در لیگ 

باشگاهی قاره کهن حســاب باز کرده و امیدوار است با به کار گیری 
این بازیکنان بتواند امسال جام قهرمانی را برای ورزش نصف جهان 

به ارمغان بیاورد. 
تیم فوتبال سپاهان از شنبه دو هفته پیش و همزمان با شروع کالس 
مربیگری محرم نویدکیا، برای اینکه ســرمربی خــود را در کنار تیم 
داشته باشــد، اردوی خود را به تهران منتقل کرد و تمرینات تیم زیر 
نظر کادر فنی در زمین چمن پژوهشگاه نفت که پیش تر تیم ملی با 

کی روش در آن تمرین می کرد، دنبال شد.
در این مدت طالیی پوشان اصفهانی دو دیدار دوستانه برابر نساجی 
مازندران و سپس گل گهر برگزار کردند و پس از اردوی دو هفته ای 
در ســپاهان، مرحله دوم اردوی این تیم نیز خاتمه پیدا کرد. با این 
حال سپاهان با همین تعداد وارد لیگ نخواهد شد و حداقل 3 بازی 

دوستانه دیدار پیش روی این تیم خواهد بود. 
شاگردان نویدکیا چهارشــنبه این هفته با ذوب آهن در نقش جهان 
بازی خواهند کرد و ســپس پیش از ســفر به تهران برای مصاف با 
پرســپولیس، یک دیدار تدارکاتی دیگر برگزار می کنند که هنوز نام 

حریف این تیم اعالم نشده است.

 در آن سو، تیم ذوب آهن که در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر با 
خوش شانسی از سقوط به دسته پایین تر بازمانده بود مهدی تارتار، 
سرمربی فصل پیش پیکان تهران را برای هدایت سکان نیمکت این 
تیم به کار گرفت تا با تفکرات این مربی جوان، متفاوت از سال های 
گذشته آماده رقابت های لیگ برتر شــود. تارتار در مدت حضور در 
ذوب آهن با همکاری خوب مسئوالن این باشگاه توانست قدم های 
خوبی در بازار نقل و انتقاالت تابســتانی بر دارد  تا با تقویت خطوط 
سه گانه با شــرایط بهتری تیمش را  آماده بیســت و یکمین دوره 

مسابقات لیگ کند.
سبزپوشان اصفهانی در هفته های گذشته به مصاف  تیم هایی نظیر 
امید ذوب آهن، آلومینیوم اراک، پیکان تهران، نساجی مازندران و 
فوالدخوزستان  رفتند و پس از بازگشت به اصفهان خودشان را آماده 
یک دربی بسیار جدی مقابل شاگردان نویدکیا کرده اند. دربی های 
نصف جهان همیشــه از جذابیت باالیی برخوردار بوده و دوســتانه 
بودن آن هم نتوانســته از زیبایــی این دیــدار بکاهد.این دو مربی 
تیم های اصفهانی امیدوارند تا در این دیدار دوستانه بتوانند به خوبی 

شاگردان شان را محک بزنند.

خبر روز

تکرار یک وعده؛ پیاده از نقش جهان تا آزادی 
علیرضا مرزبان یک بار دیگر وعده داد در صورت قهرمانی در لیگ برتر فاصله بین اســتادیوم نقش 
جهان تا استادیوم آزادی را با پای پیاده طی خواهد کرد. دستیار محرم نوید کیا می گوید:»من طبق 
قولی که فصل گذشــته هم به هواداران 
داده بــودم در صورت قهرمانــی بین دو 
ورزشــگاه نقش جهان اصفهان و آزادی 
تهران پیــاده روی خواهم کرد.«اصفهان 
تا تهران؛ سه میسر دارد که مسیر نخست 
448 کیلومتر، مسیر دوم 431 کیلومتر و 
مسیر سوم 436 کیلومتر است که از نظر 
بعد مسافتی هر سه مسیر به هم نزدیک 
اســت و در صــورت قهرمانی ســپاهان 
احتماال علیرضا مرزبان با استراحت یکی 
دو روزی در راه خواهد بود به این خاطر که با توجه به شرایط سنی نمی تواند این مسیر را نرم دویی 
و پشت سر هم طی کند و قطعا نیاز به اســتراحت هم خواهد داشت. سپاهان این فصل با توجه به 
جذب بازیکنانی چون شهریار مغانلو ،فرشاد احمدزاده ،مسعود ریگی، کریستوفر و نیما میرزازاد در 
تالش برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر است و در بازی های دوستانه برگزار شده هم نشان 

داده این فصل هم با نیت قهرمانی وارد بازی ها خواهد شد.

موضع هیئت مدیره استقالل؛ حمایت از »مجیدی«
هیئت مدیره جدید استقالل به زودی جلسه ای را با فرهاد مجیدی برگزار می کند.یکی از موضوعاتی 
که در استقالل با مدیریت قبلی وجود داشت، اختالفات پیش آمده میان فرهاد مجیدی با مدیران 
باشگاه بود. مصاحبه هایی که مجیدی علیه مدیریت انجام داد و البته مدیران باشگاه پاسخ هایی 
داده بودند، باعث شد تا حاشیه های زیادی در این باشگاه ایجاد شود و مسائل مختلفی پیش بیاید.

حاال اما با جدایی مدیران قبلی باشگاه و حضور آجورلو و ســایر اعضای هیئت مدیره استقالل این 
امیدواری وجود دارد که آرامش بر تیم حاکم شود و استقالل با شرایط خوبی لیگ برتر را شروع کند.

در این شرایط با توجه به اختالف میان مجیدی و مددی و ســایر مدیران قبلی استقالل شایعاتی 
پیرامون احتمال برکناری سرمربی استقالل وجود داشت که حاال با توجه به جدایی مدیران و انتخاب 
ترکیب جدید هیئت مدیره این مسئله از بین رفته اســت.موضع هیئت مدیره و مدیرعامل جدید 
استقالل در شرایط کنونی حمایت از فرهاد مجیدی و برنامه هایش است. با توجه به اینکه استقالل 
با نظر و فکر مجیدی بسته شــده و هواداران هم خواهان ادامه حضور این مربی هستند، قرار است 
اعضای هیئت مدیره طی روزهایآینده جلسه ای را با سرمربی تیم داشته باشند تا خواسته هایش 
را بشنوند و برای بهبود شــرایط تالش کنند.از این رو فعال مجیدی حمایت مدیران جدید باشگاه را 
باالی سر خود دارد و با این شرایط او می تواند با تمرکز و آسودگی خیال بیشتری کارش را در استقالل 

ادامه بدهد.

عذرخواهی بازیکن نساجی از کادر فنی تیم امید 
قرار بود روز شنبه دو بازیکن تیم نساجی در تمرینات تیم امید حاضر شوند. حسین خطیر ،دروازه بان 
تیم و امیر مهدی جانملکی که در خط دفاع به میدان می رود. اما حضور در تمرینات تیم امید برای 
امیر مهدی جانملکی مدافع نساجی مقدور نیست به این خاطر که دوران نقاهت بعد از مصدومیت 
را سپری می کند و حتی به بهانه آســیب دیدگی نتوانست نساجی را در بازی دوستانه با ذوب آهن 
همراهی کند. به همین خاطر این بازیکن طی تماسی با سرپرست تیم امید از کادر فنی به دلیل عدم 

حضور در تمرین عذرخواهی کرد. 

مستطیل سبز

رییس هیئت والیبال استان: 

تالش می کنیم لیگ را با 
حضور تماشاگر  برگزار کنیم

رییس هیئت والیبال اســتان اصفهان  درباره 
عملکرد هیئــت والیبال در 6 ماهه نخســت 
امسال اظهار داشت: تقویم هیئت را بر اساس 
تقویــم فدراســیون تدوین کــرده بودیم؛ اما 
متاسفانه با توجه به پیک گســترده بیماری 
کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
نتوانستیم تیم های رده های سنی نوجوانان، 
جوانان و امیدها را در هــر دو بخش بانوان و 
آقایان اعزام کنیم و مسابقات برگزار نشد. اما 
سایر موارد پیش بینی شده در تقویم از جمله 
برگزاری کالس های ارتقای داوری و مربیگری 
بر اساس زمان بندی انجام می شود؛ همچنین 
کالس های دانش افزایی مربیگری و داوری در 

فضای مجازی برگزار شده است.
تیمور باجول افزود: فریبا صادقی، نایب رییس 
هیئت والیبال استان به عنوان مربی تیم ملی 
بانوان انتخاب شــد و مهران زارع نیز به عنوان 
مربی همراه با تیم ملی جوانــان در ایتالیا به 
ســر می برد. در بخش قهرمانی نیز 3 بازیکن 
اصفهانی همراه با تیــم ملی به المپیک توکیو 
اعزام شــده بودند و در تیم ملــی بانوان نیز 5 
بازیکــن اصفهانــی حضور دارنــد. در بخش 
مسابقات، تیم ســپاهان در سوپرلیگ آقایان 
و تیم ذوب آهن در ســوپرلیگ بانوان شرکت 
خواهند کرد و در هر 2 بخش آقایان و بانوان 3 
تیم برای حضور در رقابت های لیگ دسته اول 

اعالم آمادگی کرده اند.
رییس هیئت والیبال اســتان اصفهان درباره 
فعالیت هــای هیئــت در 6 ماهه دوم ســال 
خاطرنشــان کرد: تقویم فدراسیون بر اساس 
تقویم لیگ های جهانی و مسابقات آسیایی 
تدوین می شود؛ بر اســاس تقویم فدراسیون 
مسابقات سوپرلیگ بانوان و آقایان از آبان ماه 
آغاز خواهد شد و مسابقات جوانان و نوجوانان 
را در پیش داریم و خوشبختانه باشگاه سپاهان 
جوانان با استعدادی را تحت پوشش قرار داده 
است. قطعا مسابقات لیگ دســته اول هم 
می تواند میدان خوبی برای درخشش جوانان 

و نوجوانان استان باشد.

سبزپوشان اصفهانی در هفته های گذشته به مصاف  
تیم هایی نظیر امید ذوب آهن، آلومینیوم اراک، پیکان 
تهران، نساجی مازندران و فوالدخوزستان  رفتند و پس 
از بازگشت به اصفهان خودشان را آماده یک دربی 

بسیار جدی مقابل شاگردان نویدکیا کرده اند

فوتبال جهان

وز عکس ر

پایان تاخت و تاز 
اسب ها در تهران

چندسالی بود که کورس تهران به دلیل 
مشــکالت موجود برگزار نمی شد. در 
تابستان امسال اما با همت فدراسیون 
سوارکاری، مالکان و حضور مربیان از 
ترکمن صحرا، یزد، خوزستان تا تهران، 
پیست اســب دوانی نوروزآبار تهران 
باردیگر شــاهد حضور چابک سواران 
و اســب های تیــز رو از نژادهــای 

تروبرد،دوخون و عرب بود.

تیم های ملی ایران و کره جنوبی روز سه شنبه 20 مهر 
در حساس ترین دیدار از دور رفت مرحله مقدماتی 
جام جهانی 2022 قطر، در استادیوم آزادی به مصاف 
هم می روند. سخنگوی ستاد کرونا امکان حضور 10 
هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار 
تیم ملی ایران و کره جنوبــی در مقدماتی راه یابی 
به جام جهانی فوتبال را ممکن دانســت به شرطی 
که آنها دو دوز واکســن خود را تزریق کرده باشند.

در همین راستا، وب سایت کره ای news1 نوشت: 
هزاران تماشــاگر بــرای دیدار رفــت مرحله نهایی 
مقدماتی جام جهانی مقابل کره جنوبی در ماه اکتبر 
وارد ایران می شــوند. این دیدار در ورزشگاه آزادی 
تهران برگزار می شــود. کره جنوبی 10 سال است که 
مقابل ایران پیروز نشــده اســت.این وب سایت با 

ابراز نگرانی بابت حضور هواداران ایرانی نوشت: به 
نظر می رســد که پائلو بنتو ماه آینده باید با حمایت 
یک جانبه هــواداران ایرانی در تهــران مبارزه کند.  
گروه ویژه مبارزه با ویــروس کرونا در ایران تصمیم 
گرفت به 10 هزار نفر از کســانی که دو دوز واکســن 
را تزریق کــرده اند، اجازه دهد بازی بــا کره جنوبی 
را از نزدیک تماشــا کنند. در ادامه این گزارش آمده 
است: در پی همه گیری COVID-19، نخستین 
بازی ایران برابر سوریه بدون تماشاگر برگزار شد. با 
این حال، تماشاگران کره جنوبی در شرایط سخت 
تری قرار دارند زیرا ایران فقط به تماشــاگرانی که 
واکســینه شــده اند اجازه می دهد وارد استادیوم 
شــوند. ورزشــگاه آزادی گنجایش 78 هزار نفر را 
دارد و می تواند تا 100 هــزار نفر را در خود جای دهد. 

به دلیل حمایت پرشــور هواداران ایرانی، ورزشگاه 
آزادی به»گورستان تیم های مهمان« معروف شده 
است.این وب سایت با اشاره به سال ها ناکامی تیم 
ملی کره جنوبی برابر ایران، نوشــته است: کره باید 
با ایران دســت و پنجه نرم کند. پس از رقابت های 
جام ملت های آسیا 2011، آنها در 4 بازی از 6 تقابل 
گذشته به پیروزی رسیده اند و 2 بازی نیز با نتیجه 
تساوی به پایان رسیده و این مسئله باعث شده تا در 

دیدارهای رو در رو کره از ایران عقب بیفتد. 

وحشت کره ای ها، آزادی گورستان رقبای ایران است!
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معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری تشریح کرد:

 وظیفه مدیریت پسماند های ویژه
 بر عهده تولید کننده آن است

معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: پسماندهای 
پزشکی که موضوع انتقاد برخی رسانه ها به عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بوده، 
جزئی از پسماندهای ویژه محسوب می شود و مطابق با ماده هفت قانون مدیریت پسماند، وظیفه 
مدیریت پسماندهای ویژه بر عهده تولید کننده آن است. فرشاد مســتأجران ادامه داد: همکاری 
ســازمان مدیریت پســماند در مدیریت این گروه از پســماندها صرفا به جهت عمل به مسئولیت 
اجتماعی و مشارکت در حفظ محیط زیســت و ارتقای بهداشت و سالمت شهروندان بوده که پیرو 
صورت جلسه و نامه صادره از سوی محیط زیســت این همکاری تا تاریخ دوم مهر ماه سال جاری 
صورت می گیرد و پس از آن مطابق همین دستور، دیگر پســماندهای پزشکی در لندفیل سازمان 
دفن نخواهد شد. معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود: 
سازمان مدیریت پسماند توجه و تمرکز ویژه ای در زمینه حفظ و ارتقای محیط زیست داشته و دلیل 
آن تالش های موثر این سازمان برای حفاظت از محیط زیست است که برای اثبات آن می توان به 
پروژه های متنوعی اشاره کرد که از درون برنامه راهبردی سازمان مدیریت پسماند استخراج شده و 
پس از تدوین اهداف کالن، اهداف خرد و راهبردها، حدود ۴۰ پروژه بهبود و اقدام اصالحی برای حفظ 
محیط زیست تعیین شده که به صورت هفتگی کنترل می شود. وی با اشاره به احداث خطوط جدید 
پردازش پسماند به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های سازمان مدیریت پسماند شهرداری، گفت: 
این پروژه با هدف جداسازی بهتر پسماندها و کاهش دفن کلید خورده و به بهره برداری رسیده و در 
کنار آن پروژه مدیریت شیرابه ها در مبدأ تولید در کارخانه نیز اجرا شده تا با هدایت شیرابه از طریق 
کانال های انتقال، از ورود این مایع آلوده به زمین جلوگیری شود و بتوانیم آن را به صورت ایمن به 
محل الگون های تبخیری که با الیه های عایق پوشانده شده، هدایت کنیم. مستاجران در خصوص 
دیگر پروژه فناورانه ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان در زمینه بهینه سازی مدیریت 
پسماندها، اظهار کرد: هاضم بی هوازی پروژه دیگری بود که به صورت پیوسته و روش نیمه خشک، 
برای نخستین بار در کشور در فاز پایلوت کلید خورد و با توجه به نتایج به دست آمده از این فاز در حال 
برنامه ریزی برای اجرای آن در مقیاس ۲۰ تن در روز هســتیم. وی به پروژه پیرولیز به عنوان دیگر 
اقدام این سازمان در راستای کاهش دفن پسماندها اشاره کرد و افزود: پیرولیز پروژه تبدیل بخش 
غیر آلی پسماندها شامل انواع پالستیک و منسوجات به سوخت مایع است که تاثیر چشمگیری در 

کاهش آمار دفن پسماند دارد و در حال حاضر قرارداد فاز اول آن منعقد شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری اصفهان خبر داد:
آغاز فعالیت جمعه بازار خودرو از این هفته

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: به 
دلیل حجم باالی تردد و تجمع در جمعه بازار خودرو با توجه به شرایط کرونایی این بازار تعطیل شده بود 
که با توجه به بهبود شرایط از روز جمعه هفته جاری بار دیگر با رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی 
فعال می شــود.محمد مجیری با بیان اینکه جمعه بازار بعثت همچنان تعطیل است، افزود: فعال 
شدن و ارائه خدمات غیر حضوری و تلفنی )۳۵۵۳( ویژه بازارهای روز کوثر در سراسر شهر از جمله 
اقدامات انجام شده برای کاهش شیوع کرونا بوده و در حال حاضر بازارهای روز کوثر تمامی مایحتاج 
شهروندان را تامین می کنند.وی تاکید کرد: به شهروندان توصیه می شود در مدت اعالم شده وضعیت 
قرمز اصفهان به جای تردد در بازارهای مختلف جهت خرید مایحتاج خانواده از این بازارها خرید کنند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: ضدعفونی بازارهای روز کوثر مرتب انجام و عرضه و توزیع محصوالت در میدان مرکزی میوه و تره 

بار تحت نظارت ناظران و بازرسان به شهروندان و فروشندگان سطح شهر ارائه می شود.

در بازدید اعضای شورای شهر اصفهان از طرح های ترافیکی – عمرانی شهر مطرح شد؛

موافقت شورای ششم با اختصاص 250 میلیارد تومان به تکمیل رینگ چهارم

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در حاشــیه بازدید اعضای شورای 
اسالمی شهر  از میدان شهدای ورزشکار، خیابان بعثت، تقاطع غیرهمسطح 
شهید سلیمانی و نمایشگاه بین المللی شهر اصفهان اظهار کرد: طول رینگ 
چهارم ۸۰ کیلومتر است که حدود ۵۰ درصد آن  خارج از شهر اصفهان است 
اما تدابیری در گذشته انجام شده که ما بتوانیم با دیگر شهرها مشارکت کنیم 
زیرا اگر این کار انجام شود قطعا تاثیر بسزایی در ترافیک شهر دارد ولی در هر 
حال باید به صورت قطعه قطعه پیش برویم. محمد نورصالحی ادامه داد: 
بخش های این پروژه به خوبی پیش رفته و کار های خوبی برای ساماندهی 
ترافیک برون شهری اصفهان در شمال شرق نیز انجام شده که بار ترافیکی 
مناطق ۱۴،۱۵ و ۱۰ را کاهش داده اســت. اتوبان شــهید اردستانی تا ادامه 
جی در حال اجراست که امیدوارم هرچه زود تر تمام شود.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان در ادامه تصریح کرد: با تصویب الیحه ۲۵۰ میلیاردی 
شهرداری می تواند با سرعت بیشتر کار خود را در این راستا ادامه دهد که البته 
۵۰ میلیارد آن پرداخته شده است.وی با تاکید بر اینکه مسیر رینگ چهارم 
از سمت شمال شرق در اولویت است و امکان دارد در زمان بندی مشخص 
به بهره برداری برسد، گفت: برای تامین اعتبار آن نیز اخیرا تخصیص اعتبار 
۲۵۰  میلیارد تومانی را شورای ششم تصویب کرد تا شهرداری این پروژه را 

با سرعت پیش ببرد.

تکمیل رینگ چهارم برای تسهیل تردد شهروندان 
 رییس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشــاره به اینکه از مباحث مورد نظر شورای شــهر در حوزه ترافیک پروژه 
ترامواســت، اظهار کرد: این طرح می  تواند کمکی برای ناوگان حمل و نقل 
کالن شهر اصفهان در کنار مترو، اتوبوس و تاکسی باشد. محمدرضا فالح، با 
اشاره به اینکه پروژه های عمرانی شهر باید رویکردی فرهنگی داشته باشد، 
گفت: برای اینکه فرهنگ تردد و ترافیک برای مردم در شهر تبیین شود باید 
به فرهنگ در اجرای چنین طرح هایی توجه شود. وی افزود: رویکرد شورای 
شهر اصفهان اتمام پروژه های عمرانی است و در حوزه ترافیک سعی داریم 
عبور و مرور و تردد را برای شهروندان آسان کنیم که در این زمینه باید رینگ 
چهارم به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد. وی تصریح کرد: باید خیابان ها 
و معابر مرکز شهر که در طرح تفصیلی نیز عنوان شده احداث شود، همچنین 
بعضی معابر در محالت مرکز شهر مسدود است که باید رسیدگی و عبور و 

مرور برای شهروندان داخل مناطق آسان شود.

تزریق اعتبار به رینگ چهارم
در این بازدید، سخنگوی شورای اسالمی شهر نیز اصفهان اظهار کرد: تسهیل 
در روند ساخت رینگ چهارم برای شورای ششم مهم بود. در همین راستا 

شورا با الیحه وام ۲۵۰ میلیارد تومانی بانک ملی به شهرداری موافقت کرد که 
اکنون بخشی از آن نیز تزریق شده است.علی صالحی  افزود: با تکمیل حلقه 
حفاظتی بار ترافیکی در مرکز شهر کاهش می یابد و حلقه حفاظتی می تواند 

جلوی آلودگی شهر را بگیرد.

زیرگذر میدان شــهدای ورزشکار پروژه مشترک شــهرداری اصفهان
 و دولت آباد 

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان هم در خصوص میدان شهدای 
ورزشکار که در حال ساخت اســت، اظهار کرد: زیرگذر این طرح به صورت 
مشترک بین شــهرداری اصفهان و دولت آباد است به طوری که قسمتی 
از این پروژه از ورزشــگاه نقش جهان عبور می کند و از اراضی دولت آباد به 
منطقه ۱۴ و پل های شهید سلیمانی اضافه می شود. ایرج مظفر،  ادامه داد: 
در همین راستا با توجه به ترافیکی که وجود داشت طرحی پیشنهاد شد که 
بلوار فرزانگان نیز به رینگ کمک کند و بــار ترافیکی را کاهش دهد.معاون 
عمران شهری شهرداری اصفهان با اشــاره به طول ۷۵۰ متری این زیرگذر 
تصریح کرد:  این مســیر از فرزانگان به جاده اضافه می شود و دارای چهار 
پل است.وی به چالش های زیاد این طرح در حوزه تاسیسات اشاره کرد و 
افزود: با توجه به اینکه این بخش از کار نیازمند فاضالب، مخابرات و برق 
است، همین موضوعات این پروژه را به چالش کشیده است. مظفر هزینه 
پیش بینی شــده برای افتتاح  این پروژه را ۴۴ میلیارد تومان عنوان کرد و 
گفت: با وجود تاسیســات این رقم تا ۶۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده 
است. البته ۲۵ درصد این پروژه در اختیار شهرداری دولت آباد و ۷۵ درصد 

آن در اختیار شهرداری اصفهان است.

برگزاری 13 نمایشگاه در محل جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان
در ادامه بازدید اعضای شــورای شــهر از طرح های شــهری، در بازدید از 
نمایشــگاه بــزرگ اصفهــان علــی یارمحمدیــان، مدیرعامل شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان اظهــار کرد: پــروژه جدید 
نمایشــگاه ها ۴۷ هکتار و همچنین ۱۵۰ هکتار زمین های اطراف آن برای 
کاربری نمایشــگاه در نظر گرفته شده اســت. ۲۰ هکتار این زمین شامل 
سالن امیر کبیر، فضای ســبز، فضای مکانیکال و الکتریکال می شود که 
۳.۵ هکتار فضای سبز موجود در این مکان با پساب آبیاری خواهد شد.وی 
افزود: محوطه باز نمایشگاه ۳۵ هزار متر مربع است. در آبان ۱۳۹۶ که این 
پروژه تحویل گرفته شد، ما از ۲۲۰ قرارداد و پیمانکار استفاده کردیم که باید 
بگوییم تمامی این اقدامات زمانی رخ داد که  کشــور ما در شرایط سخت 

کرونایی و تحریم بود. 

شهردار اصفهان  در دیدار با علیرضا تابش، دبیر سی 
و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان با بیان اینکه در تاریخ جشــنواره کودک، 
حســن مدیریت در شــرایط کرونا در سال گذشته 
سبب شد تا از این شرایط به نفع جشنواره استفاده 
شود، اظهار کرد: این نشــان می دهد مدیریت باید 
در ســخت ترین شــرایط بهترین عملکرد را داشته 
باشد که از این اصل تحت مفهوم »تاب آوری« نام 
برده می شــود.علی قاســم زاده ادامه داد: رویکرد 
شهرداری و شــورا در این دوره فرهنگی است و این 

نگاه انتظارات از شــهرداری را باال می برد، البته در 
رویکرد جدید باب مشارکت هم باز شده و قرار است 
شــهر با کمک مردم و فرهیختگان اداره شود که در 

این بین هنرمندان جایگاه ویژه ای دارند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه مطالعات اثبات کرده 
که بخشــی از مرجع اجتماعی، هنرمندان هستند، 
افزود: بسیاری از این افراد عالقه دارند با زبان هنر به 

جامعه خدمت کنند.
وی با بیان اینکه هنرمند باید فهمیده شــود، تاکید 
کرد: جشنواره کودک می تواند به عنوان یک ظرفیت 
در این راستا عمل کند تا به اصفهان به عنوان پاتوق 
فرهنگی نگاه و محل تردد هنرمندان شــود. در این 
زمینه اولین اقدام حفظ دستاوردهای موجود است 
چراکه جشــنواره کودک به یک نهال برومند تبدیل 

شده است و باید از آن صیانت کرد.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد تاسیس موزه سینمای 
کودک، بسیار خوب اســت، گفت: انباشت تجربه، 
عکس، فیلــم و اطالعاتــی که در دوره هــای اخیر 
جشنواره وجود دارد می تواند در قالب حسی جدید 

و از طریق موزه به دیگران هم منتقل شود.
شهردار اصفهان اظهار کرد: برای راه اندازی این موزه 
می توان از مصاحبه های اختصاصــی با هنرمندان 
پیشکسوت مختلف هم بهره مند شد؛ البته مدارس 
می توانند مخاطب دائمی موزه در طول سال باشند 
به شــرطی که فعالیت در این حوزه پویا شــود.وی 
افزود: با رویکــردی که در جشــنواره کودک وجود 
دارد قطعا ســال آینده خبرهای خوبی از جشنواره 

خواهیم شنید.

شهردار اصفهان:

تاسیس موزه سینمای کودک دنبال می شود

رییس شورای شهر کاشان: 

مسئوالن باید پاسخگوی مردم باشند
  رییس شورای اسالمی شهر کاشان با تاکید بر شفاف ســازی کامل در ششمین دوره فعالیت این 
شورا گفت: شــفافیت بدون همکاری خبرنگاران به نتیجه ای نخواهد رسید و تمامی مسئوالن باید 
پاسخگوی مردم باشند. علی هاشمی طاهری در نشســت با خبرنگاران تاکید کرد: اعضای شورای 

اسالمی شهر نماینده همه مردم هستند و باید با صداقت پاسخگوی تمامی شهروندان باشند.
وی، مطالبه گری تمامی شهروندان را از مســئوالن خواستار شــد و  افزود: همه مسئوالن وظیفه 
دارند در قبال حقوقی که دریافت می کنند به مردم پاسخگو باشند و شورای اسالمی کاشان در قبال 
مطالبه های بحق مردم با هیچ کدام از مســئوالن و مدیران شهرســتان رودربایستی ندارد.رییس 
شورای اسالمی شهر کاشان اظهار داشت: همه مسئوالن وظیفه دارند با پرهیز از ناامیدی و تشویش 

اذهان مردم، روحیه امیدواری، شادی و نشاط به جامعه تزریق کنند.
 وی با اشــاره به اینکه از زمان تشکیل نخستین شــورای اسالمی شهر کاشــان تاکنون، این شورا
  بدون مشــاور رســانه ای بوده اســت، از انتصاب مشــاور رســانه ای در ششــمین دوره شورای
  اسالمی این شــهر خبر داد و گفت: این مهم بیانگر آن است که شــورا برای خبرنگاران و اصحاب

 رســانه ارزش و احترام قائل است.هاشمی طاهری اظهار داشت: شــهر کاشان دارای منطقه های 
محروم زیادی است و رســیدگی خاص و ویژه به مشــکالت این منطقه ها از اولویت های شورای 

اسالمی و شهرداری کاشان است.

حضور بیش از 40 هزار نفر اتباع خارجی در کاشان 
رییس شورای شهر کاشــان با بیان اینکه در برخی منطقه های محروم این شهر ساخت وسازهای 
غیرمجاز انجام و یا به مرکز بزه و ناهنجاری تبدیل شــده اســت، افزود: برخی از مردم به علت فقر 
به اقامت در آنجا مجبور شــده اند که مشــکالتی را برای شهر به وجود آورده اســت، اما رسیدگی به 
منطقه های محروم کاشان جزو برنامه های خاص شهرداری است.وی با اشاره به حضور افزون بر 
۴۰ هزار نفر از اتباع خارجی در شهرستان کاشــان ادامه داد: این افراد در برخی منطقه ها هویت ها را 
تغییر می دهند و دچار چالش می کنند، اما آنان برادران ما هستند و سیاست جمهوری اسالمی ایران 

است و مردم باید در ارتباط ها و مراوده ها، دقت بیشتری کنند. 
رییس شورای اسالمی شهر کاشان گفت: کاشــان با تقدیم بیش از یک هزار و ۸۰۰ شهید به لحاظ 
کالبدی و محیط شهری، شهدایی نیست، چرا که برخی ورودی های شهر مزین به تصویر شهیدان 
نیست، در حالی که تمامی ما مدیون شهیدان هســتیم و مهم تر از نصب عکس شهیدان، باید راه و 

هدف های ارزشمند شهیدان را ادامه دهیم.

کاشان فاقد طرح های تفصیلی و جامع است
هاشمی طاهری با اشاره به اینکه شهر کاشان فاقد طرح های تفصیلی و جامع است، تصریح کرد: 
در این شهر، بدون برنامه، پروانه ساخت ارایه می شود و یا پروانه های بدون برنامه، تغییر کاربری 
داده می شوند.وی از انعقاد تفاهم نامه برای اجرای طرح  های تفصیلی و جامع شهر کاشان با  قرارگاه 
خاتم االنبیا )ص( خبر داد و گفت: این طرح ۲۰ ساله به امضای ۲ طرف رسیده است.وی با یادآوری 
اجرای طرح شهرک درمانی در شهر کاشان افزود: این شهرک با هدف کاهش حجم ترافیک شهری 

در یکی از منطقه ها شهر ساخته خواهد شد.
رییس شورای شهر کاشان اظهار داشت: این شــورا به دلیل جلوگیری از ترافیک در شهر با ساخت 
مرکز درمانی فرهنگیان خیرساز در این شهر مخالف است.به گفته وی، عملیات اجرایی طرح های 
عمرانی شهرداری کاشان متوقف نشده و در حال پیگیری و ساخت است.هاشمی  طاهری در مورد 
طرح بلوار فرش در انتهای بلوار صنعت شهر کاشان گفت: بیش از ۱۰ و نیم کیلومتر از این بلوار در دوره 
مسئولیت شهردار پیشین زیرسازی و آسفالت شــد، اما این بلوار فاقد روشنایی و عالئم راهنمایی 

و رانندگی است.

با مسئولان

خبر

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

جشنواره شعر »همیشه های 
هنوز« فراخوان داد

خبر روز

مدیر مرکــز آفرینش هــای ادبی قلمســتان 
اصفهان از برگزاری مرحله اســتانی جشــنواره 
شــعر دفاع مقدس »همیشه های هنوز« خبر 
داد.الهه رضایی با اعالم این خبر گفت: فراخوان 
هفتمین دوره جشــنواره شــعر »همیشه های 
هنوز« در مرحله اســتانی و بیســت و سومین 
کنگره سراسری شعر دفاع مقدس اعالم شده 
که شرکت کنندگان تا پنجم مهرماه فرصت دارند 
آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.وی با اشاره 
به شرایط شــرکت در جشــنواره، افزود: اشعار 
ارسالی نباید قبال در کتاب مستقل، مشترک و 
یا نشریه ای منتشر شده باشد، با توجه به ثبت 
اشعار در دبیرخانه مرکزی، هر شاعری می تواند 
در یک استان شــرکت کند و چنانچه در قالب 
شرکت کننده در استان های مختلف ثبت شده 
باشد از داوری کنار گذاشته می شود.مدیر مرکز 
آفرینش های ادبی قلمســتان اصفهان افزود: 
اشعار بایستی به صورت تایپی و در قالب فایل 
متنی ارسال شود،محدودیتی از نظر تعداد برای 
ارسال اشعار وجود ندارد و توجه به ویژگی بومی 
هر استان، حماســه آفرینی های رزمندگان هر 
اســتان در عملیات ها و یگان های آن استان از 
شرایط شــرکت در این فراخوان است. رضایی 
ادامه داد: توجه به شخصیت های شناخته شده 
دفاع مقدس و اســتفاده از زبان و گویش های 
محلی از دیگر شرایط جشــنواره بوده که امتیاز 
ویژه خواهندداشت. وی گفت: اشعار منتخب در 
استان ها، برای انتخاب آثار شعری برتر در بخش 
ملی ارسال می شود و در بخش ملی نیز جوایز 
جداگانه ای به برگزیدگان اهدا خواهد شد و پس 
از آن اشعار برتر ویرایش شده در مجموعه های 
جداگانه چاپ می شود. مدیر مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان اصفهان با اشاره به موضوعات و 
بخش های جشنواره یادآور شد: دفاع مقدس 
و مدافعان ســالمت، دفاع مقــدس و کودک 
ونوجوان، شــعر مقاومت بین الملل اسالمی، 
مدافعان حرم، جنگ نرم و بخش عمومی دفاع 
مقدس شامل شــامل آزادگان، مادران شهدا، 

جانبازان شیمیایی و ... است.

به مناسبت هفته دفاع مقدس، تئاتر خیابانی »دقیقه ۵۵« تا ششم مهرماه در مقابل تاالر هنر، حوزه هنری، گلستان شهدا و باغ غدیر اصفهان اجرا می شود.سید 
پویا امامی، بازیگری که به همراه مجتبی خلیلی، نویسندگی و کارگردانی تئاتر »دقیقه ۵۵« را برعهده داشته گفت:  تئاتر خیابانی »دقیقه ۵۵« درباره جوانی 
است که با ابزار و ادوات الزم برای یک عشق فوتبال، خود را در حال ضبط فیلم برای پخش در اینستاگرام نشان می دهد و سراغ تماشاگران می رود تا از آن ها 
بپرسد تاکنون چه اتفاقات نادری در فوتبال جهان و ایران رخ داده است.وی ادامه داد: در خالل این قصه، ماجرای تلخ بمباران زمین فوتبال چوار ایالم روایت 
می شود و شهدای آن واقعه، به این واسطه به مردم معرفی می شوند.امامی تصریح کرد: طبق صحبت هایی که با مدیران تاالر هنر و حوزه هنری داشتیم، بنا 
بود اگر وضعیت اصفهان از نظر شیوع کرونا همچنان قرمز بود فیلم این تئاتر را ضبط و در فضای مجازی پخش کنیم، اما با توجه به روند کاهشی ابتال به کرونا و 
افزایش سرعت واکسیناسیون، توانستیم مجوز اجرای زنده این تئاتر را بگیریم.این کارگردان، از مردم برای تماشای تئاتر »دقیقه ۵۵« دعوت کرد و خبر داد: 

ما تا ششم مهرماه هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مکان هایی مثل فضای مقابل تاالر هنر و حوزه هنری، گلستان شهدا و باغ غدیر اجرا داریم.

خیابان های اصفهان، میزبان تئاترهای دفاع مقدس

حال و هوای 
اربعینی این 

روزهای فرودگاه 
بین المللی اصفهان

اگرچه حجــم کمــی از تردد 
هوایــی اربعین بیــن ایران و 
عراق در روزهــای اخیر برای 
زیارت اربعین از فرودگاه بین 
المللی شهید بهشتی اصفهان 
انجام می شــود؛ امــا حضور 
همین زائران حال و هوای این 
فرودگاه را اربعینی کرده است.

وز عکس ر

یمنا
س: ا
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کدام را ترجیح می دهید؟باال رفتن از کوه و داشــتن چشم 
اندازی فوق العاده از باال یا ســفر در عمیــق ترین دره ها و 
کاوش در زمین شناســی باورنکردنی آنها؟ در مقایســه با 
دیگر جاذبه هــای طبیعی ایران، دره ها کم ارزش هســتند 
 و افراد کمتری آنها را به عنوان مقصــد اصلی خود انتخاب

 می کنند. 
با این وجود دره های زیبا و نادری در رشــته کوه های ایران 
مانند زاگرس یا البرز وجود دارد که می تواند مقصدی فوق 
العاده برای دوســتداران طبیعت باشــد. در اینجا برخی از 
معروف ترین و زیباترین دره های ایران را بررسی می کنیم.

دره ســتاره:  این دره یکی از باورنکردنی ترین جاذبه های 
طبیعی جزیره قشــم اســت. دره ســتاره تنها ژئوپارک در 
خاورمیانه اســت که در شــبکه ژئوپارک های بین المللی 

یونسکو ثبت شده است.
 فرسایش زمین ناشــی از طوفان و آب، ساختارهای زمین 
شناســی غیرمعمول را در طول 2 میلیون سال شکل داده 
است. با این حال مردم محلی بر این باورند که برخورد یک 
ستاره باعث شده سنگ ها و خاک به هوا پرتاب شده و یخ 
بزنند. به همین دلیل آنها آن را »Estalah-kaftah« می 

نامند که به معنی »ستاره افتاده« است. از آنجا که باد هنگام 
عبور از طریق این سازه های غیرمعمول صداهای ترسناک 
تولید می کند مردم محلی از حضور در طول شب در این مکان 
اجتناب می کنند. آنها معتقدند کــه این صدا، صدای ارواح 
و جن هاســت! با قدم زدن در این دره جادویی به سختی 

می توانید دوربین خود را زمین بگذارید!
دره کول خرسون: این جاذبه طبیعی شگفت انگیز که به دره 
ارواح نیز معروف است بیش از 200 متر عمق دارد و در دزفول 
در استان خوزستان واقع شده است. پس از حدود 4 کیلومتر 
پیاده روی، دره به رودخانه دز منتهی می شــود. چیزی که 
کول خرسون را به یک دره شگفت انگیز تبدیل می کند این 
است که دیوارها بسیار نزدیک به هم قرار گرفته اند و مسیری 

تنگ و ناهموار را ایجاد کرده است. 
در برخی نقاط گیاهان سیاوشــون دیوارها را می پوشانند و 
در قسمت های دیگر آبشارهای زیبایی را مشاهده می کنید 
که به پایین سرازیر می شوند. در ورودی دره درختان سرو 
و نخل قدیمی وجود دارد و مناظر طبیعی صحنه ای شــبیه 

فیلم ایجاد کرده اند.
دره الموت: الموت یکی دیگر از دره های شگفت انگیز ایران 

محسوب می شود و بین قزوین و تپه های جنگلی استان 
مازندران واقع شده است. به دلیل چشم اندازهای شگفت 
انگیز در الموت، این دره یکی از محبوب ترین مســیرهای 

پیاده روی ایران به شمار می رود. 
در اینجا این شــانس را دارید که قله های باشکوه پوشیده 
از برف، ســرزمین ها و روستاهای سرســبز شگفت انگیز، 
دریاچه ای زیبا و مهم تر از همه قلعه ای 100 ساله را ببینید. 
اگر برای بــاال رفتن از کوه وقت بگذاریــد، منظره دره ای که 

خواهید دید قطعا ارزش تالش شما را خواهد داشت.
دره الر: این دره فوق العاده زیبا با گیاهان و جانوران بســیار 
متنوع اســت. الر در دامنه کوه دماوند واقع شده است و در 
طول مسیر نمایی شگفت انگیز از این کوه خواهید داشت. 
دره الر همچنین به خاطر شقایق وحشی که در ماه های مه 
و ژوئن در اینجا رشــد می کنند، مشهور اســت. الزم به ذکر 
اســت که این جاذبه تنها برای چند ماه در سال قابل بازدید 
است. بنابراین پیاده روی خود را برنامه ریزی کنید تا در بهار 
یا تابستان آنجا باشــید. در این فصل منطقه پوشیده از گل 
های رنگارنگ است و می توانید از سد الر که در نزدیکی آن 

قرار دارد دیدن کنید.

آشپزی

تماته بادمجان جنوبی
تماته بادمجان غذایی است که شما می توانید در 

روز هایی که به دنبال یک غذای ساده و در عین حال بسیار 
خوشمزه هستید آن را پخته و از آن کمال لذت را ببرید.

مواد الزم : بادمجان یک کیلو،گوجه فرنگی نیم کیلو،پیاز 
2 عدد، نمک ، فلفل، زردچوبه  و روغن به میزان الزم

طرز تهیه:بادمجان ها را پوست می گیریم و ضخیم برش می زنیم. روی بادمجان ها را نمک می پاشیم 
تا تلخی آن ها گرفته شود.در این مرحله نمک روی بادمجان را می شوییم و آن ها را سرخ می کنیم. پیاز را 
شسته و  به صورت نگینی خرد می کنیم و در روغن تفت می دهیم. به آن زردچوبه اضافه می کنیم تا کمی 
تفت بخورد.گوجه ها را به صورت نگینی خرد می کنیم و به پیاز داغ اضافه می کنیم.می توانیم برای اینکه 

رنگ تمامه بهتر شود کمی رب گوجه فرنگی هم اضافه کرد، ولی گوجه فرنگی خالی خیلی خوش 
طعم تر است. بعد از این که تماته تفت کوچکی خورد، بادمجان را که سرخ کرده بودیم به آن اضافه 

می کنیم.تمامه نباید سرخ شود، چون که بادمجان باید با بخار تماته در حال پخته شدن، نرم 
شود. در ظرف را می بندیم و با حرارت خیلی مالیم می گذاریم بپزد تا زمانی که بادمجان 

نرم نشده باشد باید مرتب چک کنیم که ته نگیرد و می توانیم کمی هم آب اضافه 
کنیم.بادمجان ها را بعد از پخت کامل با پشت قاشق له  می کنیم و به 

اندازه الزم نمک می زنیم تا با حرارت مالیم جا بیفتد.

آشنایی با شگفت انگیز ترین دره های ایران

 فیلم قهرمان» اصغر فرهادی«
 آبان ماه به سینماها می آید

 حضور فیلم »قصیده گاو سفید«
 در مهم ترین جشنواره آسیا

 روز پنجشنبه و با امضای دو عضو باقی مانده شورای پروانه نمایش،  
صدور پروانه نمایش »قهرمان« قطعی و وارد مراحل اداری شد 
تا اکران فیلم تازه اصغر فرهادی در ایران قطعی شود.فیلم اصغر 
فرهادی طی دو هفته گذشته برای اعضای شورای پروانه نمایش 
به نمایش درآمد و در نهایت با تایید هر هفت عضو شورا و بدون هیچ 
اصالحیه ای مجوز اکران دریافت کرد.

 فیلم »قصیده گاو سفید« ساخته بهتاش صناعی ها و مریم مقدم و 
تهیه کنندگی غالمرضا موسوی در ادامه حضورهای بین المللی اش در 
بیست و ششمین جشنواره بوسان کره جنوبی به روی پرده خواهد 
رفت. جشنواره بوسان، مهم ترین جشنواره فیلم در قاره آسیا و از 
جشنواره های رده الف جهانی است که هرساله از تاریخ 14 الی 23 مهرماه 
در شهر بوسان کره جنوبی برگزار می شود. 

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

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: ثبت رکورد تولید روزانه 146 ذوب در 
شــرکت فوالد مبارکه تنها پس از چند روز از رفع محدودیت های انرژی و در 
آغاز هفته دفاع مقدس، نشان از روحیه جهادی فوالد مبارکه در جبهه صنعت 
دارد. حمیدرضا عظیمیان اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه طی دو ماه گذشته 
به دلیل وجود محدودیت های شــدید انرژی، نتوانســت بــه ظرفیت های 
فوالدسازی دســت یابد؛ اما به محض رفع محدودیت ها ، فعالیت تولیدی 
خود را افزایش داده و پس از گذشــت کمترین زمان ممکن، موفق به ثبت 
رکورد تولید روزانه 146 ذوب)معادل 26 هزار و 100 تن اسلب( شد و این در 
حالی است که رکورد قبلی شــرکت فوالد مبارکه در این بخش در تاریخ 31 
فروردین ماه ســال جاری با تولید روزانه 144 ذوب )معادل 25 هزار و 950 

تن اسلب( به ثبت رسیده بود.
وی با بیان این که ثبت چنین رکورد ارزشمندی در فوالد مبارکه از چند منظر 
حائز اهمیت اســت، افزود: ثبت این رکورد در آغاز هفته دفاع مقدس یعنی 
فرزندان این مرز و بوم در جبهه صنعت هم قدرتمندانه در حال تالش هستند 

و برای سربلندی کشور می جنگند.

  توانایی بازگشت به پویایی و ثبت رکوردهای بیشتر همچنان پابرجاست
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: این روحیه جهادی در 
فوالدمردان شرکت فوالد مبارکه نشان می دهد توانایی برای بازگشت ناحیه 

فوالدسازی به پویایی سابق و همچنین ثبت رکوردهای بیشتر پابرجاست.
وی اذعان داشت: بازگشت به تولید پس از توقف یا کاهش قابل توجه آن، 
نیازمند انرژی بسیار و بسیج همه امکانات است که شرکت فوالد مبارکه به 

خوبی توانسته این مسئله مهم را عملیاتی کند.
عظیمیان تصریح کرد: اگرچه به دلیل محدودیت هایی که در فصل تابستان 
تجربه کردیم و محدودیت هایی که در زمستان خواهیم داشت،ممکن است 
اندکی از برنامه های پیش بینی شــده فاصله بگیریم اما همه تالش خود را 
برای جبران عقب افتادگی ها خواهیم داشــت.وی با اشاره به نحوه برخورد 
فوالد مبارکه با محدودیت های انرژی عنوان داشت: اگرچه ناحیه فوالدسازی 
این شرکت با کاهش تولید مواجه شــد اما از این موقعیت به بهترین شکل 
ممکن استفاده کرد و با انجام تعمیرات اساســی و بلندمدت بدون هرگونه 

حادثه جدی، برای تولیدات بیشتر آماده شد.

میزان کیفیت محصوالت فوالد مبارکه از مقادیر قبلی خود پیشی گرفت

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: در نتیجه همین اقدامات پس از 
رفع محدودیت های انرژی یعنی بدون فشار به تجهیزات یا فعالیتی خارج 
از استانداردها، رکورد جدیدی به ثبت رسید و میزان کیفیت محصوالت این 

شرکت نیز از مقادیر قبلی خود پیشی گرفت.
وی بیان داشــت: ثبت این رکورد ارزشــمند پیام مهم دیگری برای جامعه 
صنعت به همراه دارد و آن هم این است که اگر این صنعت با محدودیت در 

تولید مواجه نباشد، قابلیت های تولیدی بسیار  زیادی دارد.

ثبت این رکورد به معنی ظرفیت تولید بیش از 8.5 میلیون تن فوالد 
در سال است

عظیمیان ادامه داد: چنین اعداد و ارقامی در رکوردهای تولید برای افرادی 
که دستی در صنعت دارند، قابل درک است اما برای آحاد جامعه که آشنایی 
کمتری با موضوعات تخصصی صنعت فوالد دارند، این گونه نیست ، که برای 
درک بهتر آنان نیز اعالم می کنیم که ثبت این رکورد روزانه به معنی ظرفیت 

تولید بیش از 8.5 میلیون تن فوالد در سال است.
وی تاکید کرد: این در حالی اســت که هدف فوالد مبارکــه در تولید به دلیل 
محدودیت های پیش رو، 7.2 میلیون تن تعیین شده است اما این شرکت 
بدون هیــچ تجهیز جدیدی، ظرفیــت تولید را به اندازه ایجــاد یک کارخانه 
فوالدسازی جدید)معادل مجتمع فوالد سبا یا فوالد هرمزگان( افزایش داده 
که تحقق این میزان از تولید مشــروط بر تامین کامل همه نهاده های تولید 

برای فوالد مبارکه است.

 دغدغه فوالد مبارکه جهت تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه یادآور شــد: عالوه بر موارد ذکر شده، رکورد 
جدید این شــرکت فوالدی، این پیام را برای صنایع پایین دستی دارد که با 
وجود همــه محدودیت ها، فوالد مبارکــه دغدغه تامین مــواد اولیه صنایع 

پایین دستی را دارد.
وی در پایان اظهارداشــت: در همین راســتا، برنامه ریزی های الزم صورت 
گرفته تا با وجود محدودیت های احتمالی انرژی در فصل زمستان، عملکرد 
واحدهای نوردی شــرکت فوالد مبارکه که تامین کننده مــواد اولیه صنایع 
پایین دستی است، تحت تاثیر قرار نگیرد و در نهایت مشتریان این شرکت با 

هیچ مشکلی در تولید مواجه نشوند.

به مناسبت فرا رســیدن چهل و یکمین هفته بزرگداشــت دفاع مقدس ، 
مراسم تجلیل از ایثارگران و پیشکســوتان و رونمایی از آثار فرهنگی دفاع 
مقدس به همت ذوب آهن اصفهان و ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان 

لنجان در تاالر آهن روابط عمومی ذوب آهن برگزار شد .
در این مراسم که با حضور جمعی از فرماندهان، پیشکسوتان و فعاالن دوران 
دفاع مقدس و مقامات نظامی و اداری شهرستان از جمله فرماندار، امام 
جمعه و جمعی از مدیران و همکاران ذوب آهن برگزار شد ، ضمن یادآوری 
حماســه های بزرگ رزمندگان  اســالم ، از تعدادی از حماســه آفرینان و 
خانواده های شهدای دفاع مقدس شهرستان لنجان وکارکنان ذوب آهن 

اصفهان  تجلیل شد.

 پیشگامی و رسالت ذوب آهن اصفهان درعرصه دفاع مقدس
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این آیین به شرح فداکاری های رزمندگان 
اســالم در دوران دفاع مقدس و نقش ذوب آهن اصفهــان در این زمینه 
پرداخت و گفت: تجلیل از ایثارگران به این معناســت که ما همچنان به یاد 

آن ها بوده و قدردان حماسه سازی های آن ها هستیم.
  منصور یــزدی زاده  تاکید کرد: در حال حاضر در نبــرد و تحریم اقتصادی 
به ســر می بریم  و ذوب آهن اصفهان عملکرد خود را بــا الگوها و ارزش 
های دفاع مقدس می سنجد و عالوه بر  فعالیت های تولیدی در راستای 
انجام مســئو لیت های اجتماعی خود  به فعالیت های مختلفی در زمینه 
های اجتماعــی به ویژه در جهت زنــده نگاه داشــتن  ارزش های انقالب 
اســالمی، دفاع مقدس و تقدیر و تجلیل از حماســه آفرینان این صحنه 
 ها اهتمام همیشــگی دارد. با این حال به دلیل محدودیت های کرونایی

  صرفا  و بــه عنوان نمونــه ، تعداد معــدودی از این عزیزان مــورد تجلیل 
قرار گرفتند. 

حجت االسالم والمســلمین قاســم باقریان، امام جمعه زرین شهر نیز با 

اشاره به حماسه سازی ایثارگران طی 8 سال دفاع مقدس و لزوم تجلیل 
از آن ها به تعامــالت منطقه ای ذوب آهن اصفهان و شهرســتان پرداخت 
و گفت: ذوب آهــن اصفهان هم مانند هر بنگاه اقتصــادی و صنعتی دیگر 
مسائل خود را دارد و ما مسئوالن و مردم شهرستان ضمن مطالبه و استفاده 
از امکانات و کمک های این شرکت باید در جهت رفع مشکالت به ویژه مواد 

اولیه و انرژی به ذوب آهن کمک کنیم.

 رونمایی از سه اثر انتشاراتی
 در پایان مراســم بزرگداشــت هفته دفاع مقدس از 3 اثر چاپی در زمینه 
دفاع مقدس رونمایی شــد. ذوب آهن اصفهان از ســال های گذشته به 
تنظیم و انتشــار چندین جلد کتاب در زمینه خاطــرات رزمندگان جبهه ها 
و شرح زندگی شهدای ســرافراز اقدام کرده است. در جدید ترین فعالیت 
فرهنگی، هنری این شــرکت  از جلد دوم کتاب روایت حماسه با محتوای 
خاطرات رزمندگان ذوب آهن اصفهــان از جبهه های جنگ حق علیه باطل 
در 8 سال دفاع مقدس و  کتاب »جوی و دریا « در خصوص زندگی شهید 
صنعتگر ذوب آهن اصفهان، مرتضی سلیمیان به روایت همسرش رو نمایی 
شد. در این مراســم همچنین از کتاب چشم هایی که نوشتند، نوشته علی 
هاشمی بر اســاس زندگی جانباز قطع نخاع گردنی، حاج کاظم سلیمیان 

نیز رونمایی شد.

 تقدیر از رزمندگان و خانواده های شهدا و ایثارگران لنجان و ذوب آهن
 در این آییــن تقدیر نامه ای با امضــای مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان، 
فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنجان به خانواده های 
گرانقدر سردار شهید محمد علی شاهمرادی، شهید مدافع حرم پویا ایزدی 
و خانواده چند شــهید دیگر و تعــدادی از ایثارگران و پیشکســوتان دفاع 

مقدس لنجان و ذوب آهن اهدا شد.

مدیرعامل فوالد مبارکه: 

رکورد تولید روزانه 146 ذوب در فوالد مبارکه شکسته شد

در ذوب آهن اصفهان صورت گرفت:

تجلیل از پیشکسوتان ایثارگر و رونمایی از آثار فرهنگی دفاع مقدس


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

