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پیشروی کند در مذاکرات تشکیل دولت لبنان
تالش ها برای تشــکیل دولت لبنان با وجود موانع هنوز ادامه دارد و نجیب میقاتی، نخســت وزیر 
مکلف این کشور از پیشرفت در رایزنی ها با رییس جمهور لبنان خبر داده است.به نقل از المیادین، 
نجیب میقاتی ، نخست وزیر منتخب بنان پنجشنبه اعالم کرد که »پیشرفت هایی در زمینه رایزنی 
برای تشکیل دولت با میشل عون، رییس جمهور لبنان صورت گرفته است«.میقاتی در سخنرانی 
خود پس از دیدارش با میشل عون در کاخ ریاست جمهوری بعبدا، گفت: »ما در مذاکرات مان در 
خصوص تشکیل دولت جدید، پیشرفت هایی را داشته ایم اما این پیشروی کند است«.وی افزود: 
»در صورت عدم تسریع در  تشکیل دولت لبنان مرتکب گناه بزرگی در حق کشور می شویم.«میقاتی 
گفت که »در صورتی که ببینم مسیر تشــکیل دولت مسدود است، از تشکیل دولت استعفا خواهم 
داد« ، و افزود: »اکنون دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد«.وی ضمن اشاره به دشواری مرحله 
کنونی در لبنان ، بر اهمیت برگزاری انتخابات پارلمانی تاکید و خاطرنشان کرد متعهد به انتخاباتی 

است که آینده لبنان را رقم خواهد زد.

»بایدن« به هنگ کنگی ها پناهندگی موقت داد
 کاخ سفید اعالم کرد، در پاسخ به سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ از سوی پکن به شهروندان این 
منطقه چینی برای مدت ۱۸ ماه آینده پناهندگی موقت داده و به این ترتیب اجازه می دهد هزاران 
تن از آنها اقامت شان در آمریکا را تمدید کنند. جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در یادداشتی طی روز 
پنجشنبه در شرح این سیاست جدید گفت، چین »به حمله به خودمختاری هنگ کنگ ادامه داده، 
رویه ها و نهادهای دموکراتیک باقی مانده آن را تضعیف کرده، محدودیت هایی علیه آزادی آکادمیک 
اعمال کرده و آزادی مطبوعات را سرکوب کرده است.« بایدن بیان داشت: پیشنهاد دادن پناهندگی 
به شهروندان هنگ کنگی که از آزادی های تضمین شده خود در هنگ کنگ محروم شده اند، منافع 
آمریکا را در منطقه پیش می برد.این در حالی است که یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری 
رویترز گفت، اکثریت عمده هزاران هنگ کنگی که هم اکنون در آمریکا هســتند واجد شرایط این 
برنامه هستند. یک سری شــرایط حقوقی نظیر این افراد نباید از بابت جرایم جدی محکوم شده 

باشند، اعمال می شوند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا هم اظهار کرد: امروز ما این پیام روشــن را می فرستیم که 

آمریکا قاطعانه در کنار مردم در هنگ کنگ ایستاده است.

ونزوئال، 6 صفر دیگر از پول ملی خود حذف می کند
بانک مرکزی ونزوئال در روز پنجشنبه اعالم کرد این کشور ۶ صفر از واحد پولی بولیوار را کم می کند 
تا استفاده از آن آسان تر شود.این تغییر از اول اکتبر با انتشار اسکناس های جدید با عنوان بولیوار 
دیجیتال آغاز می شود.بانک مرکزی این کشور اعالم کرد تمام قیمت ها به ارز ملی این کشور تقسیم 
بر یک میلیون می شوند. این بانک هدف از این اقدام را تسهیل اســتفاده از بولیوار اعالم کرد.این 
سومین بار طی ۱۳ سال گذشته است که ونزوئال چنین اقدامی در پیش می گیرد. ونزوئال بدترین 

بحران اقتصادی را در دوره مدرن خود تجربه می کند.
دولت ونزوئال در اوت ۲۰۱۸، ۵ صفر از اسکناس های بانکی کم کرد و در ۲۰۰۸ هم ۳ صفر راحذف کرده 
بود.این کشور تولید کننده نفت که زمانی جزو ثروتمندترین کشور ها بوده، چهارمین سال پیاپی تورم 
باال و هشتمین سال رکود اقتصادی را تجربه می کند.قیمت ها در ونزوئال در ۵ ماه ابتدایی سال جاری 

میالدی ۲۶۵ درصد افزایش یافته است.
آمار بانک مرکزی ونزوئال نشان می دهد تورم در این کشور در ۲۰۲۰ حدود ۳۰۰۰ درصد بوده و در ۲۰۱۹ 
به ۹۵۰۰ درصد رسیده است.شرایط تورم در ونزوئال به صورتی است که اقتصاد روزمره در این کشور 
بیشتر با دالر انجام می شود. دولت ونزوئال در ماه مه حداقل دستمزد ماهانه را سه برابر کرد، ولی این 

رقم برای خرید یک کیلو گوشت در ونزوئال کافی نیست.

تحلیل آسیا تایمز از سمت و سوی سیاست خارجی دولت ابراهیم رییسی؛

سیاست جدید ایران
پایگاه خبری »آسیاتایمز« در گزارشی، سمت و سوی سیاست خارجی 
دولت جدید ایران به ریاســت جمهوری »ابراهیم رییسی« را تحلیل 
کرده و به طور خاص به این مسئله اشــاره داشته که احتماال در دوران 
رییسی، ایران با تکیه بر ریشه های تاریخی و تمدنی خود، نوع جدیدی 
از سیاست خارجی را با یک ســوءگیری مشخص، دنبال خواهد کرد.

آسیاتایمز در این رابطه می نویسد: »ابراهیم رییسی به عنوان هشتمین 
رییس جمهور ایران، روز پنجشــنبه )۱۴ مردادماه(، ســوگند ریاست 
جمهوری خود را ادا کرد و مراسم تحلیف وی نیز برگزار شد. در مراسم 
تحلیف ابراهیم رییســی: »برهم صالح« رییس جمهور عراق، و دیگر 
رهبران و وزرای خارجه دولت ها به همراه نمایندگانی از ســازمان ملل 
متحد، اوپک، اتحادیه اروپا، اتحادیه همکاری های اقتصادی اوراسیا، 

و سازمان کنفرانس اسالمی، شرکت داشتند.
بســیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که جمهوری اســالمی 
ایران، همزمان با روی کار آمدن ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور 
جدید این کشــور، به دالیل گوناگونی، وارد عصر جدیدی شده است. 
عصری که آیت ال...خامنه ای رهبر انقالب اســالمی ایران، در جریان 
سخنرانی اخیر، تا حدی به آن اشاره کردند. البته که آیت ا... خامنه ای 
پیش تر و در جریان مذاکراتی که ختم به انعقاد توافق »برجام« شــد 
نیز به کرات بر این مسئله تاکید داشت که غربی ها به وعده ها و تعهدات 
خود عمل نمی کنند. ایشان در ادامه می گویند که »تجربه تعامل با غرب 
نشــان می دهد که این مسئله )تعامل با غرب(، ســمی مهلکی برای 
ماست«. آیت ا... خامنه ای اخیرا نیز در جریان سخنرانی خود تاکید 

کرد که »برای ما روشن شده که اعتماد به غرب، راهگشا نیست«.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که رویکرد جدید سیاست 
خارجی ایران در دولت جدید این کشــور، تا حد زیادی روشن است: 
»ایــران نقطه تاکید بســیار کمتری را بــر کشــور های غربی خواهد 
گذاشــت. در عوض، تهران تالش زیــادی خواهد کرد تــا پیوند های 
عمیق و گسترده ای را با کشور های جنوب جهانی )کشور های در حال 
توسعه(، کشور های همســایه خود و همچنین چین روسیه، تعریف 
کند«.البته که این بدان معنا نیســت که ایرانی ها قصد دارند به اروپا 
در صورتی که آن ها تصمیم بگیرنــد که به توافق برجام بازگرداند، کامال 

بی اعتنایی کنند. 
بدون تردید اگر اروپایی ها شروط ایران جهت احیای برجام را بپذیرند، 
ایران نیز به آن ها توجه خواهد کرد. بــا این حال حداقل تاکنون، هنوز 

هیچ نشانه ای دال بر این مسئله، قابل مشاهده نیست.
با این همه باید توجه داشت که مهم ترین چالش های ابراهیم رییسی، 

صرفا در حوزه سیاســت خارجی قرار ندارند. دولت رییســی در مورد 
مسائل داخلی نیز با توجه به اینکه هنوز تحریم های گسترده ای علیه 

ایران برقرار هستند، با چالش های فراوانی رو به رو است.
در این راســتا، تحلیلگران معتقدند دولت ابراهیم رییسی در مسئله 
اقتصاد، بیش از همه بر عدالت اجتماعی تاکید دارد و ســعی خواهد 
کرد تا از اقتصاد نئولیبرالیستی فاصله بگیرد. از سویی، دولت رییسی 
تا جای ممکن برآن خواهد بود تا برای محرومان و اقشار آسیب پذیر 
در جامعه ایران، حریم امنــی را ایجاد کند و به آن ها خدمت رســانی 

داشته باشد.
بسیاری از ناظران بر این باورند که در دوران ریاست جمهوری »حسن 
روحانی«، دولت ایران عمده تالش های خود را در مورد مسئله برجام و 
لغو تحریم ها علیه ایران معطوف کرد. این رویکرد بر خالف توصیه های 
مکرر آیت ا...خامنه ای مبنی بر عدم اعتمــاد به غرب، در پیش گرفته 
شد. در نهایت نیز شــاهد بودیم که نتیجه این رویکرد، ایجاد بدترین 
شرایط اقتصادی برای ایران ظرف ۵۰ سال اخیر بود. امری که به طور 
خاص در دیدار اخیر رهبر جمهوری اســالمی با اعضای دولت حسن 

روحانی نیز از جانب رهبری ایران مورد اشاره قرار گرفت.
البته که این رویکرد رهبر انقالب ایران به معنی این نیســت که ایشان 

مخالف با روح دیپلماســی اســت بلکه بر عکس، به زعم بســیاری 
ازسیاســت گذاران و دیپلمات های ایرانی، آیت ا... خامنه ای معتقد 
به دیپلماسِی پویاســت. حتی در مورد آمریکا نیز ایشان در چند نوبت 
گفته اند که »اگر آمریکا با ایران، با احتــرام برخورد کند، تعامل با این 

کشور هم مشکلی ندارد«.
هیچ تردیدی در تهران وجود ندارد که دولت رییسی نیز همچون دولت 
حسن روحانی، هدف کارزار »فشار حداکثری« دولت آمریکا و غرب 
خواهد گرفت و حتی باید با تاکتیک هــای جنگ هیبریدی و ترکیبی 
که از جانب آمریکا و ناتو و همچنین شمار دیگری از کشور ها علیه آن 
مدیریت می شــود، مقابله کند. با این همه، باید توجه داشت که همه 
این مسائل، در عرصه آنچه که در زمینه معادالت جنوب غرب آسیا از 

اهمیت برخوردار هستند، بی اهمیت تلقی می شوند.
در شــرایط کنونی، اینطور به نظر می رسد که ایران قصد دارد رنسانس 
تاریخی خود را با توجه به برخی پیوند هایی که با منطقه اوراسیا دارد، 
احیا کند و از این طریق، با آینده جدید و چنــد قطبی جهان، رو به رو 
شــود. نباید فراموش کرد که کلیت تاریخی و تمدنــی ایران، همواره 
نقش مهمی در ثبات و امنیت این کشــور داشته اســت و به طورکلی 

باید ایران را نه یک کشور، بلکه کلیتی تاریخی و تمدنی ارزیابی کرد.

محمــد مهاجــری فعــال رســانه ای اصولگرا طی 
یادداشتی در کانال تلگرمی اش نوشت: جناب آقای 
حدادعادل، شهردارتان مبارک!سالم  علیکم،انتخاب 
آقای زاکانی، کاندیدای جنابعالی، به شهرداری تهران 
را تبریک می گویم. تــالش وافرتان برای مهره چینی 
در شــهرداری تهران باالخــره نتیجه داد. ســعیکم 
مشــکور!انصافا افرادی که مامور به ثمر رساندن این 
کار شــده بودند، مردانه پای کار ایســتادند و وظایف 
محوله را در مورد خالی کردن زیر پای دیگر کاندیداها 
و رساندن نتیجه بازی به نتیجه دلخواه شما خوش 
درخشــیدند. از جمله آنهایی که به قول آقای چمران 
متوسل به تهدید شدند. سعیهم مشکور!انصافا حق 
آقای قالیباف را  هم با همراهی پایداریچی ها و بعضی 
از اعضای جمعیت موســوم به ایثارگران خوب کف 
دستش گذاشتید و او را هم ناک اوت کردید. سعی این 
عزیزان هم مشکور!آقای قالیباف هم زحمت زیادی 

کشید تا ضربه فنی نشود، اما کاندیدایش بیش از ۹ 
رای نداشت. سعی او هم مشکور!و اما اجازه بدهید از 
این پس شما را به عنوان ولی شهردار تهران، مسئول 
همه کارهای او بدانم و به سبک مدرسه فرهنگ، که 
چقلی از دانش آموزان را به ولی آن ها ارجاع می دادند، 
همه مسائل فرد مذکور را به ولی او )یعنی حضرتعالی( 
عرض کنم. چون مشارالیه متصف به هتاکی و فحاشی 
و بددهنی در طول همه سال های اخیر است، ترجیح 
می دهم از مجادله با وی پرهیز کنم.نقدا از شما، ولی 
محترم تقاضا دارد به منظور سالم سازی دهان ایشان 
از توهین و فحش و... تمهید الزم را بفرمایید تا مردم 
تهران - خدای ناکرده - زیر رگبار ناســزاهای او، که 
می ترسم حتی شامل فحش های ناموسی هم باشد، 
قرار نگیرند.جناب آقای حــداد عزیز! قطعا در آینده 
ای نزدیک مجبورید مثل اولیایی که هر روز به خاطر 
فرزندشان به مدرســه احضار می شوند، پاسخگوی 

ساکنان پایتخت باشــید. لطفا شماره تلفن، ایمیل، 
آدرس و هر راه دیگری را که بتوان با شما تماس گرفت، 
اعالم فرماییدو در خواســت آخر این که لطفا دستور 
فرمایید تمامی جوازهایــی را که آقای زاکانی تاکنون 
از شــهرداری تهران گرفته )از جمله جواز ساختمان 
مســکونی خیابان ایران در دوره قالیبــاف(، محل 
تامین سرمایه برای احداث مغازه پزشکی هسته ای و 
تمامی وام ها و کمک های بالعوض دوره های مختلف 
مجلس به صورت واقعی و شفاف منتشر شود.عجالتا 

زیاده عرضی نیست.

کنایه تند محمد مهاجری به حدادعادل؛ 

شهردارتان مبارک!

عضو هیئت رییسه اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق در مورد وضعیت تجاری ایران و عراق اظهار کرد: آمار صادرات غیرنفتی چهار ماهه حاکی از این است که 
به طور متوسط ماهانه ۷۰۰ میلیون دالر صادرات به عراق انجام شده که این رقم صادرات برق را شامل نمی شود. با توجه به اینکه سال گذشته متوسط صادرات ما 
ماهانه ۵۵۰ میلیون دالر بوده، میزان صادرات ما به عراق ۲۰ درصد افزایش داشته است.سید حمید حسینی افزود: خوشبختانه در ۴ ماهه امسال به اغلب مقاصد 
افزایش صادرات داشتیم و صادرات ما به ماهانه ۳.۵ میلیارد دالر رسیده که اگر این روند را ادامه دهیم، در ۱۲ ماه می تواند وضعیت صادرات ساالنه ما را به ۴۲ یا 
۴۳ میلیارد دالر رسانده و کاهش صادرات در سال گذشته را جبران کند.وی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پول های بلوکه شده ایران در عراق گفت: 
عراق بخشی از پول کوواکس را پرداخت کرد، در واقع واکسنی که االن به کشور می آید هزینه آن از محل پول های ایران در عراق خریداری شد و در مقابل بخشی 

از آن نیز مواد غذایی وارد کشور می شود. در کل اقدامات مثبتی انجام شده و به نظر می رسد روابط ما با عراق بهبود پیدا کند.

خبر روزآخرین وضعیت پول های بلوکه شده ایران در عراق

وز عکس ر

کودکان پناهنده 
افغانستانی در 

آغوش سردار رضایی
همرمان با انتشــار خبــر هجوم 
مردم جنــگ زده افغانســتان به 
سمت ایران، تصویری از کودکان 
پناهنده افغانســتانی در آغوش 
سردار رضایی، جانشین فرمانده 

ناجا منتشر شده است.

 میزان حقوق بازنشستگی روحانی به روایت 
یک نماینده مجلس

یک نماینده مجلس یازدهم به اولویت های دولت در مســائل اجرایی و اولویت های مجلس در 
رای اعتماد بــه وزرا پرداخت و تاکید کرد کــه وزرا باید از بدنه وزارتخانه ها باشند.حجت االســالم 
و المســلیمن حســن نوروزی در خصوص حضور نمایندگان مجلس در دولت ســیزدهم اظهار 
داشــت: نســبت به مجلس خبر ندارم که چه کســی می خواهد به دولت برود اما اگر کسی هم 
بخواهد، ما مخالفتی نداریم چرا که دولت احســاس نیاز می کند و مــا باید به دولت کمک کنیم؛ 
ممکن اســت کســی بخواهد وزیر شــود و دولت به آن فرد نیاز داشته باشــد، طبیعتا ما کمک 
می کنیم. در حکومت فرقی بین قوه مقننــه و قوه مجریه نمی بینیم. وی دربــاره تحمیل برخی 
افراد به دولت نیز خاطرنشــان کــرد: فکر نمی کنم آیت ا... رییســی مردی تحمیل پذیر باشــد؛ 
قاضی دارای فکر و اندیشــه بالنده اســت و فکری باز دارد؛ قاضی برای حکــم قضایی انعطاف 
دارد اما اینکه بخواهند کســی را به او تحمیل کنند، نمی شــود و کارش را با فکر و اندیشــه انجام 
می دهد. خوشــحالیم که رییس جمهور ما یک حقوق دان برجسته اســت و تحمیل پذیر نیست. 
وی با بیان اینکه نکته بعــدی کنترل کــردن افزایش های بی رویه حقوق هاســت، تصریح کرد: 
این درآمدهای شــرکت  آب، برق و بانک های خصوصی باید کنترل شــوند؛ اینکه رییس جمهور 
 برای بازنشســتگی ماهی ۳۵۰ میلیــون دریافت کند غلط اســت؛ اگر ۲۵ تا ۳۰ میلیون باشــد

 اشکالی ندارد .

رفتارشناسی رییس جمهور در برابر احزاب
یک فعال سیاسی اظهار کرد: آقای رییســی در این انتخابات هم خیلی هوشمندانه و هم خیلی 
منطقی وارد فضای سیاسی شدند. یکی از مصادیق این موضوع این بود که با یک پرچم خاص از 

یک جریان خاص به میدان رقابت نیامدند.
 ابراهیم نکو ادامه داد: زمانی که ایشان اعالم کردند تحت پرچم جریانی نیامدند بیانگر این است 
که ایشان به درستی درک کردند که بیش از گذشــته به جای جناح بندی به کمک همه احزاب و 
جریانات سیاسی برای اداره کشور نیاز دارند.  این نماینده سابق مجلس گفت:  در کنار هم بودن 

احزاب و گروه های سیاسی  امیدی را برای جامعه ایجاد می کند. 
احزاب با تعامل با یکدیگر می توانند اقداماتی انجام دهند. این درک صحیح از موضوع می تواند 
نقطه عطفی برای اداره کشور در حوزه های مختلف باشد.وی گفت: آقای رییسی درک کرده کنار 
گذاشتن اختالفات و ایجاد همدلی میان جریانات سیاسی و حزبی ،به بهبود بخش های آسیب 

دیده کشور کمک می کند.
این فعال سیاســی تصریح کرد: کنار هم بودن و همدلی می تواند مشکالت را ازپیش رو بردارد. 
البته حدس من این اســت که رییس جمهور با این رویکرد مثبت با موانعی مواجه خواهد بود و 
این موانع بیشتر از جناح سنتی ایجاد خواهد شد. کســانی که از نظر سیاسی و جناحی به ایشان 
نزدیک تر بوده اند کسانی هستند که می خواهند در دولت بعدی جایگاهی داشته باشند، اما بعید 

می دانم رییسی تسلیم تمامیت خواهی برخی ها شود.

جلسات رای اعتماد ،تشریفاتی نیست
  محمود عباس زاده مشــکینی، سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای اسالمی در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: فرصت آزمایش و خطا نداریم، وزرای دولت باید توانمند، 
متخصص، ســالم و مســلط به وظایف و ماموریت های وزارتخانه باشــند و درک واقع بینانه از 

وضعیت موجود داشته باشند.
وی در ادامه افزود: بدون رودربایستی و تعارف وزرای پیشنهادی را در خانه ملت محک می زنیم؛ 

جلسات رای اعتماد مجلس تشریفاتی نخواهد بود.

کافه سیاست

رییس پیشین کمیسیون امنیت 
ملی:

 در مسئله رفع تحریم ما باید 
دو خط موازی را دنبال کنیم

رییس پیشــین کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس درباره حادثه مورد 
ادعای صهیونیست ها در دریای عمان برای 
نفتکش اســراییلی و اینکه آمریکا و برخی 
از کشــورها آن را به ایران نســبت می دهند 
و عنوان می کنند شــاید در آینــده بخواهند 
پاســخی بدهند، گفت: اولین باری نیست 
که این گونه وقایع در منطقه اتفاق می افتد، 
باالخره باتوجه به گســتردگی عظیمی که در 
منطقه خلیج فارس وجود دارد، رویدادهای 
این گونه پدیــده جدیدی نیســت که اتفاق 
افتاده اســت البته باید دید آیا واقعا چنین 
چیزی رخ داده یا اصل ماجــرا صرفا ادعای 

صهیونیست هاست.
عالالدیــن بروجردی، ادامــه داد: همچنین 
فکر نمی کنم ایــن گمانه زنی هایی که عنوان 
می کننــد که ممکن اســت باعث تشــنج و 
درگیری شود گمانه های درستی باشد. همه 

این ها عملیات روانی است.
بروجردی خاطرنشان کرد: باید با تدبیر، صبر 
و حوصله، رایزنی هایی با کشــورهای منطقه 
برای حل این گونه مســائل دنبال شود.وی 
در پاسخ به ســوالی مبنی بر این که رییس 
دولت سیزدهم در مراسم تنفیذ تاکید کردند 
تحریم ها را از میان خواهند برداشــت، این 
کار چگونه انجام می شــود، اظهار داشت: در 
مســئله رفع تحریم ما باید دو خط موازی را 
دنبال کنیم؛ نخست آن که مســئله اقتصاد 
مقاومتی که یک ضرورت اســت را با اتکا به 
توانمندی های داخلی و بدون نیاز به بیگانگان 

و دیگران پیگیری کنیم.
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی در مجلس دهم تاکید کرد: به موازات 
این اقدامات منطقی و بــا تکیه بر توانمندی 
ملی، باید مســئله احقاق حق و اســتیفای 
حقوق ملی خودمان را برای رفع تحریم های 
ظالمانه ملت مــان دنبال کنیم تــا به نتیجه 

ای برسد.

بین الملل

س
فار

س: 
عک
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همکاری فوالد مبارکه برای انتقال آب ازخلیج فارس به اصفهان
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد مبارکه به آغاز عملیات 
اجرای طرح بزرگ انتقال آب به استان اصفهان از دهه سوم اسفند با دستور ریاست جمهوری اشاره 
کرد و گفت: به منظــور کاهش مصرف آب خام، طرح شیرین ســازی و انتقال آب خلیج فارس به 
اصفهان که جزو طرح های استراتژیک منطقه ای و ملی محسوب می شود، از مهم ترین برنامه های 
توسعه در شرکت فوالد مبارکه است. حمید رضا عظیمیان افزود: با اجرای این طرح ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب آب به اســتان اصفهان تخصیص پیدا خواهد کرد.عظیمیان به اختصاص این مقدار آب به 
صنایع استان اصفهان اشاره کرد و گفت: واحد های بزرگ صنعتی استان از جمله ذوب آهن، فوالد 
مبارکه، پاالیشگاه و همچنین اتاق بازرگانی، استانداری و شــهرداری اصفهان در اجرای این طرح 

مشارکت دارند.

مستاجران بدون خانه با قیمت های نجومی
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: بازار مسکن درحال رکود تورمی است، یعنی تورم به 
اندازه ای افزایش پیدا کرده که خرید و فروش دچار رکود شده است. رسول جهانگیری بیان کرد: ما 
در سال های اخیر ۲۰۰ هزار مسکن ساخته ایم که باعث شد تعادل بخش عرضه و تقاضا به هم بخورد.

جهانگیری افزود: علت رکود، پایین بودن قدرت خرید مردم اســت، چون مردم توانایی پرداخت 
قیمت های عجیب و غریب را ندارند.وی گفت: مردم بیشــتر مایل به فروش با قیمت باال هستند 
و تا وضعیت اقتصادی ثبات پیدا نکند و از ماهیت پول ملی دفاع نکنیم، وضعیت به همین شــکل 
است.رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان گفت: دولت جدید باید به سمت ساخت و ساز 
مسکن برود تا شکاف بین عرضه و تقاضا کم شود.جهانگیری ادامه داد: اقتصاد کشور بعد از صنعت 
نفت و پتروشیمی با صنعت ساخت و ساز مسکن رونق می گیرد و دولت باید توجه ویژه ای به بخش 
دولتی و خصوصی و ساخت و ساز مسکن داشته باشد.وی در خصوص شرایط ایجاد شده در بازار 
مسکن گفت: امروز مستاجران توان پیدا کردن خانه برای رهن و اجاره را ندارند. کاهش ارزش پول 
ملی موجب شد تا یک شــب قیمت خانه های میلیونی چند برابر و میلیاردی شود و در این شرایط 
صاحب منزل، حاضر نیست تا خانه اش را به قیمت قبل رهن و اجاره بدهد.رییس اتحادیه مشاوران 
امالک اصفهان در پایان گفت: باید تصمیم گیران در ســطح کالن، فکری به حال بازار مسکن کنند 
چرا که اگر بازار مسکن رونق نگیرد و سال آینده قانون مشخصی برای رهن و اجاره ها، تدوین نشود 

وضعیت بدی خواهیم داشت و ممکن است مستاجران به علت گرانی بدون خانه بمانند.

 واکاری در دو هزار و ۵00 هکتار از اراضی طبیعی
 استان اصفهان

واکاری در ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی طبیعی اســتان اصفهان اجرا می شــود. سرپرســت اداره 
جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: سال گذشته حدود پنج هزار هکتار از 
عرصه های طبیعی استان اصفهان با هدف توسعه پوشش گیاهی به روش کشت بذر جنگل کاری 
شده، اما به علت کاهش چشــمگیر بارش ها و کمبود رطوبت خاک نیمی از بذر ها رشد کرده است.

رضا شفیعی با اشاره به واکاری برای بخش باقی مانده برای افزایش پوشش گیاهی افزود: اگرچه 
درختان جنگل های دست کاشت استان مقاوم به کم آبی است، اما با این حال مقدار بارندگی های 
یک سال گذشته برای رشد آن ها کافی نبود.وی با بیان اینکه بیشتر جنگل کاری مناطق غیربیابانی در 
استان اصفهان به صورت دیم انجام می شود، گفت: سطح وسیعی از جنگل کاری را گیاه »اسکوپاریا« 
)نوعی درخت بادام( تشــکیل می دهد که با آب و هوای استان ســازگاری دارد.شفیعی، کاهش 
فرسایش خاک و زمین، تولید اکســیژن و جلوگیری از افزایش آلودگی هوا و ریزگرد ها و کمک به 

حفظ گونه های جانوری را از ثمرات طرح های مرتبط با جنگلکاری بیان کرد.

وقتی پشتیبانی و مانع زدایی، اشتغال می آفریند؛

نبض تولید با احیای یک کارخانه بی جان

معصومه اکبری  کم نیستند واحد های تولیدی که نوسانات 
شــدید نــرخ ارز، فرســودگی قطعات، 
مشکالت مالیاتی و بیمه ای و ... مانع تولیدشان شده و برای بازگشت 
به چرخه کار و فعالیت، نیازمند پشــتیبانی و مانع زدایی هســتند.در 
اســتان اصفهان طی یک سال گذشــته حدود ۲۰۰ واحد از این دست 
واحد هــای صنعتــی و تولیدی بــا کمک مســئوالن و حتــی دیگر 
تولیدکنندگان احیا و بار دیگر مشغول به کار شده اند.یکی از این واحد ها 
یک تولیدکننده نام آشــنای لوازم خانگی است که چرخ های فرسوده 
اش دیگر توان چرخیدن نداشت، اما امروز به همت متخصصان داخلی 

بار دیگر حرکت خود را آغاز کرده است و حتی داعیه خودکفایی دارد.

از تعطیلی تا تجدید قوا، تولید و خودکفایی
مدیر کارخانه تولید قطعات فلزی گــروه صنعتی انتخاب الکترونیک   
گفت: بر اثر فرسوده شدن دستگاه ها و ناتوانی در نوسازی و بازسازی 
آن ها ۱۵ ســال این کارخانه تعطیل و متروک شــده بود. بیژن شیخ 
بهایی افزود: اما با تالش و مســاعدت مدیران گروه صنعتی انتخاب 
الکترونیک که بزرگ ترین تولیدکننده لوازم خانگی کشــور است، این 
کارخانه در فرآینــدی دو ماهه احیا شــد.مدیر کارخانه تولید قطعات 

فلزی ادامه داد: با احیای کارخانه، اکنون ۳۰۰ نفربه صورت مستقیم و ۳ 
هزار نفر هم به صورت غیر مستقیم مشغول به کار شده اند.شیخ بهایی 
در خصوص تولیدات کارخانه گفت: در این کارخانه تمام قطعات فلزی 
درشت مثل پوشش بیرونی یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی 

تا قطعات ریز داخلی لوازم خانگی را تولید می کنیم.
وی اظهار کرد: پیش بینی می شــود تا پایان امسال یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار قطعه لوازم خانگی در این کارخانه تولید شود.مدیر کارخانه تولید 
قطعات فلزی، مشــکل تامین ورق های فوالدی را از مشکالت جدی 
کارخانه دانست و افزود: بخشی از مشــکل با مساعدت شرکت فوالد 
مبارکه رفع شد، اما کسری ورق همچنان مشــکل جدی ما در فرآیند 
تولید است.شیخ بهایی با اشاره به اینکه این کارخانه تاکنون ۴۰ درصد از 
ظرفیت خود را فعال کرده است، تاکید کرد: توانایی بی نیاز کردن کشور 

از واردات لوازم خانگی از کشور هایی مثل کره جنوبی و ترکیه را داریم.

فعالیت 24 ساعته کارخانه تازه نفس
رییس بخش تولید کارخانه قطعات فلــزی انتخاب الکترنیک گفت: 
این کارخانه بیش از ۴۰ تجهیز بزرگ دارد که گلوگاه آن به شمار می آید 
و قطعات فلزی لوازم خانگی را تولید می کند. الله وردی شیخی افزود: 

برخی دستگاه های کارخانه هنوز قدیمی هستند، اما فرآیند برق رسانی 
به آن ها را به روز کرده ایم.رییس بخــش تولید کارخانه قطعات فلزی 
ادامه داد: برای احیای کارخانه، دســتگاه های هیدرولیک و ضربه ای 
ساخت آلمان با فناوری روز بازســازی و قطعات دیگر مورد نیاز هم به 
دست صنعتگران ایرانی تولید شد.شیخی گفت: این کارخانه با تکیه بر 
توان داخلی کار خود را از سر گرفته و اکنون در پنج نوبت کاری به صورت 

۲۴ ساعته فعال است.

نگاهی به کارنامه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان اصفهــان گفت: 
در ســال گذشــته بیش از ۳۰۰ جلســه کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولیــد بــا حضــور اســتاندار، معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی 
اســتانداری و ســایر مدیران دســتگاه های اجرایی و مجموعه های 
مرتبط با بخش تولید اســتان تشــکیل شــد. ایرج موفق ادامه داد: 
موفق شــدیم از ۴۵۳ واحدی که در ســال ۹۹ راکد شــده بود، تعداد 
۱۸۸ واحــد را بــار دیگر به چرخــه تولیــد برگردانیم و بیــش از ۵۶۰ 
 پروانه بهره بــرداری در بخش صنعت با اســتعالم از محیط زیســت 

صادر کردیم.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان افزود: در 
سالی که گذشت بیش از ۱۸ میلیارد تومان ســرمایه گذاری جدید در 
بخش صنعت شــده که در نتیجه آن، ۵۶۰ کارخانه با بیش از ۱۲ هزار 
و ۵۶۰ نفر اشــتغال جدید در استان دایر شده اســت.موفق بیان کرد: 
درسال های ۹۸ و ۹۹ اســتان اصفهان رتبه اول جذب تسهیالت تبصره 
۱۸ و رونق تولید در کشور را به خود اختصاص داد.وی، نبود مواد اولیه 
و به صرفه نبودن کار را از مشــکالت واحد های تولیدی استان دانست 
و گفت: باید بتوانیــم زمینه تامین مواد اولیــه را فراهم و برای تکمیل 
تجهیــزات مورد نیــاز کارخانه ها با تســریع در فرآیند ثبت ســفارش 
و معافیت حقوقــی و گمرکی اقــدام کنیم.رییس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان در پایان گفت: بیش از دو هزار طرح 
تولیدی با دســت کم ۴۰ درصد پیشــرفت داریم که اگر به لحاظ مالی 
و تجهیزات حمایت شوند با مالحظات زیســت محیطی می توانند به 
زودی وارد چرخه تولید شــوند.با وجود تمام مشــکالت اقتصادی و 
حقوقی، بازگشــایی واحد های تولیدی متروک اقدامی شدنی است.

البته اگر مسئوالن با جدیت برای پشتیبانی و مانع زدایی پای کار بیایند 
 و حتی واحد های بزرگ و مادر حمایت از این تولیدکنندگان کوچک را

 برعهده بگیرند.

مدیر امور فنی مهندسی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: ۲ هزارو ۵۴۵ هکتار مزارع 
استان اصفهان ممکن است تا ســه هزار هکتار نیز 
افزایش یابــد که البته به تخصیــص اعتبارات این 
بخش بستگی دارد. مجید امینی با بیان اینکه هدف 
اصلی اجرای ســامانه های نویــن آبیاری، مصرف 
بهینه آب و بهبود کیفیت تولید اســت، خاطرنشان 
کرد: مقدار ذخیره منابع آبی استان اصفهان و کمبود 
بارش ها در این خطه بر ضرورت اجرای هرچه بیشتر 
این پروژه ها تاکید دارد.مدیر امور فنی مهندســی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به 

اینکه تاکنون سامانه های آبیاری قطره ای و بارانی در 
بالغ بر ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی 
استان انجام شده اســت، تصریح کرد: بررسی ها 
نشــان می دهد که ۲۵۰ هزار هکتار از مزارع استان 
قابلیت پیاده سازی طرح های آبیاری نوین را دارد.

امینی همچنین به احداث کانال های آبیاری عمومی 
در استان اشــاره و اضافه کرد: ۶۶ کیلومتر احداث 

این نوع سازه تا آخر سال برنامه ریزی شده است.
وی افزود: احداث کانال های آبیاری عمومی شرایط 
آبیاری مزارع در مناطق مختلف را بهبود می بخشد 
و در افزایش مقدار و کیفیت تولیدات موثر اســت.
استان اصفهان با داشــتن ۵۶۸ هزار هکتار اراضی 
کشــاورزی معادل پنج درصد از مســاحت استان 
و ۳.۵ درصد از اراضی کشــاورزی کشــور را به خود 

اختصاص داده و با برخورداری از شرایط متنوع آب 
و هوایی، استعداد تولید انواع محصوالت کشاورزی 
را دارد، به گونــه ای که در مناطق گرم و خشــک آن 
خرما، انار و پسته و در مناطق سرد و کوهستانی اش 
بادام و گــردو و در مناطق معتدل و معتدل ســرد، 
انواع محصوالت دانه دار و هسته دار کشت می شود.

مجموع اراضی زراعی اســتان اصفهان حدود ۴۸۶ 
هزار هکتار است که در ســال های طبیعی از حیث 
بارندگی حدود۷۰ درصد آن به کشــت محصوالت 
زراعی مانند انــواع غالت، حبوبــات و محصوالت 
علوفه ای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی و گیاهان 
زینتی اختصاص می یابد و تولید ساالنه محصوالت 
زراعی استان در شرایط عادی حدود چهار میلیون و 

پانصد هزار تن برآورد می شود.

مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

 سامانه های نوین آبیاری در 2۵00 هکتار از مزارع 
اصفهان اجرا می شود

خبر روز

 در نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران به میزبانی اصفهان مطرح شد؛

جهش اقتصادی با تقویت صنایع دستی
جشنواره بین المللی صنایع  دســتی ایران که به میزبانی اصفهان برگزار شد، روز پنجشنبه به کار 
خود پایان داد؛ رخدادی که با وجود محدودیت کرونایی، توانست بخشی از قابلیت ها، فرصت ها 

و چالش های این بخش را به منصه ظهور بگذارد.
نخستین جشنواره بین المللی صنایع  دســتی ایران با مشارکت و حمایت وزارت میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی به میزبانی اصفهان از ۱۰ مرداد آغاز شد و ۱۳ مرداد به کار خود پایان داد.

با توجه به شیوع ویروس کرونا، بخشی از برنامه افتتاحیه این رویداد به صورت ویدئوکنفرانسی 
برگزار شــد.این رخداد، با پیام ویدئویی علی اصغر مونســان  وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع  دستی آغاز به کار کرد.وی به اهمیت برگزاری رویدادهای بین المللی در حوزه صنایع دستی 
اشاره و بیان کرد: رخدادها به مثابه پیشران های تغییر وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب 
می توانند به عنوان امکانی ارزشمند، ضمن ایجاد امید، تحوالت محســوس عینی را نیز به ظهور 
برسانند.مونســان افزود: صنایع  دســتی، امروز جایگاه مهمی یافته و به عنوان یکی از مهم ترین 
صنایع خرد و در برخی از رشته ها به عنوان صنایع ســبز، ارتباط وسیعی با توسعه پایدار پیدا کرده، 
بنابراین پرداختن بــه مباحث مرتبط با این صنعت از هر نوع می تواند تاثیری ژرف بر سرنوشــت 
اقتصاد و اشتغال کشور در عین صیانت از فرهنگ بومی و ســبک زندگی اصیل داشته باشد.وی 
افزود: برگزاری این برنامه بزرگ نقطه آغازی برای تداوم رخدادهایــی در تغییرات مثبت آینده 

خواهد بود.

نماینده نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان:

1۵۹2 میلیون مترمکعب بارگذاری اضافی بر حوضه 
زاینده رود انجام شده است

نماینده نظام صنفی کشــاورزان اســتان اصفهان با بیان اینکه هــزار و ۵۹۲ میلیون متر مکعب 
بارگذاری اضافی بر حوضه آبریز زاینده رود توسط وزارت نیرو انجام شده است، گفت: به ازای هر 
یک متر مکعب آبی که وزارت نیرو وارد این حوضه کــرده، پنج متر مکعب آب به مصارف مختلف 
تخصیص داده است.اسفندیار امینی در یک مناظره که با حضور مرتضی درخشان، نماینده نظام 
صنفی کشاورزان اســتان چهارمحال و بختیاری و با موضوع »مشکالت ایجاد شده برای حوضه 
زاینده رود به دلیل بارگذاری ها و تخصیص وزارت نیرو در این حوضه« برگزار شــد، اظهار کرد: بر 
اساس »قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود« در سال ۱۳۲۲ حفر تونل شروع و در سال 
۱۳۳۳ تکمیل شد و بر اساس مصوبه دولت، ۲۹۳ میلیون متر مکعب آب از تونل اول کوهرنگ و 
از سال ۱۳۶۴ به طور متوسط ۲۲۴ میلیون متر مکعب آب از تونل دوم کوهرنگ و همچنین از تونل 
خدنگستان و چشمه لنگان به طور متوسط ۱۳۰ میلیون متر مکعب آب به زاینده رود وارد می شود.

وی با بیان اینکه در مجموع هزار و ۴۹۲ میلیون متر مکعب آب به سطح زاینده رود وارد می شود، 
افزود: در تبصره ذیل بند ۲ مصوبات جلســه چهارم شــورای هماهنگی زاینده رود قید شــده که 
آب های بین حوزه ای به عنوان منبع نبوده و برای پایداری سیستم و محیط زیست در نظر گرفته 

خواهد شد.
نماینده نظام صنفی کشاورزان اســتان اصفهان گفت : در مقابل این مقدار آبی که به طور متوسط 
به حوضه آبریز زاینده رود وارد می شود، یک هزار و ۱۰۸ میلیون متر مکعب آب متعلق به حقابه بر، 
سهم آبه بر و محیط زیست و تاالب گاوخونی اســت. برخی می گویند طومار شیخ بهایی حقابه ای 
از زاینده رود برای اصفهان مشــخص کرده و برای باال دست آن حقابه ای مشخص نشده است که 
این طور نیست؛ در واقع در طومار شــیخ بهایی محدودیتی در تابستان ها در بازه زمانی ۱۴ خرداد 
تا ۲۴ مهرماه برای حقابه برهای پایین دســت آمده ، اما برای انهار باالدســت چنین محدودیتی 

وجود نداشته است.

کافه اقتصاد

رییس سازمان صمت اصفهان:اخبار

بیش از هزار مجوز برای کارخانه های جدید در اصفهان صادر شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان از حیث صدور پروانه بهره برداری در سال ۹۸ تا ۹۹ استان، رتبه دوم را در کشور کسب کرد 
و در این مدت بیش از سه هزار مجوز پروانه بهره برداری در بخش صنعت صادر شد، گفت: با توجه به شرایط استان، موقعیت جغرافیایی، زیرساخت ها، پتانسیل ها و 
واحدهای موجودی که در استان مشغول فعالیت هستند، حدود ۱۲ درصد صنعت کشور در این استان جای گرفته است.ایرج موفق خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ حدود 
یکهزار و ۴۵۰ قلم کاال از اصفهان به حدود۱۰۰ کشور جهان صادر شد که امسال استان در این خصوص شرایط بهتری را در صادرات تعداد کاالهای بیشتر به کشورهای بیشتر 
براساس حجم میزان صادرات و ارزش صادراتی داشت و موفق به ارزآوری بیشتری شد.وی یکی از شاخص های مهم استان را برگشت نرخ ارزی عنوان کرد و گفت: تا این 
زمان حدود ۹۵ درصد میزان ارزی را که واحدها توانستند استفاده کنند برگشت داده شده و استان اصفهان در این زمینه رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

بهره برداری از فیبر 
نوری و رونمایی از 

اطلس بهارستان
طی آیینی طرح فیبر نوری شــهر 
بهارستان بهره برداری و از اطلس 
این شهر رونمایی شد.برای اجرای 
مرحله نخســت عملیات حفاری 
و میکروداکــت گــذاری شــبکه 
فیبر نوری بهارستان به طول ۱۳۰ 
کیلومتر، ۶۵۰ میلیارد ریال هزینه 

شده است.

وز عکس ر

معاون استاندار:

استان اصفهان روزانه نیازمند 
600 تن گوشت مرغ است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری اصفهان گفت: نیاز استان اصفهان 
به گوشت مرغ ۶۰۰ تن در روز است که باید تولید 
باالی این رقم نگه داشته شــود. سیدحسن 
قاضی عسگر اظهار کرد: در شــرایط کنونی به 
طور متوسط روزانه بیش از ۳۰۰ تن مرغ زنده در 
استان اصفهان تولید و تحویل کشتارگاه ها و از 
این مقدار بیش از ۲۰۰ تن گوشت مرغ تحویل 
مرغ فروشی ها می شــود که برای این استان 
کم اســت.وی ادامه داد: بنا بر اظهار مسئوالن 
جهاد کشــاورزی، علــت کمبود مــرغ در بازار 
کاهش تولید آن بر اثر اعالم نشدن قیمت خرید 
تضمینی، خروج مرغ از استان و دستوری بودن 
قیمت است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری اصفهان افزود: هنوز 
قیمت خرید تضمینی مرغ اعالم نشده است 
و به همین دلیل مرغداران انگیزه و رغبتی برای 
تولید مرغ ندارند و نگرانند که در صورت تولید با 
مشکل عرضه آن مواجه شوند.وی با بیان اینکه 
یارانه مرغ را باید به روش های دیگری پرداخت 
کرد، در عین حال گفت: به ازای هر یک کیلو گرم 
مرغ ۱۵ هزار تومان یارانه به آن تعلق می گیرد و 
تا زمانی که این یارانه پرداخت می شود موظفیم 
از هدر رفت آن جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که 
این یارانه حیف و میل شود.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری 
اصفهان با اشاره به اینکه تعیین نرخ دستوری 
برای حل مشکل مرغ در استان اصفهان کارساز 
نیست، افزود: قیمت خریداری ۱۷ هزار و ۱۰۰ 
تومان از مرغدار کارشناسی شده نیست و نرخ 
تمام شــده مرغ باالتر از این است.وی اضافه 
کرد: باید قیمت ها را اصــالح و واقعی کنیم تا 
بتوان مشکل عرضه مرغ را در استان اصفهان 
حل کرد.قاضی عســگر با بیان اینکه کاهش 
تولید و خــروج مرغ از اســتان موجب ایجاد 
مشکل در عرضه این فرآورده دامی شده است 
،خاطرنشــان کرد: یارانه باید به دست مصرف 
کننده واقعی و مردم برســد تا مرغ را با قیمت 

مصوب ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومان دریافت کنند.
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طی سه سال گذشته صورت گرفت؛

سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیاردی در چهارمحال و بختیاری
در عصر حاضر ســرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، 
الزمه نیل به توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است . افزایش 
ســرمایه گذاری منجر به افزایش درآمد، ارزش افزوده، تولید، رفاه، 
اشــتغال، کاهش نرخ بیکاری و فقراقتصادی با ســرلوحه قراردادن 

فرهنگ مردم می شود.
در استان چهارمحال و بختیاری نیز با توجه به اهمیت سرمایه گذاری 
در بخش های اقتصادی و تاثیر آن بر متغیرهای کالن اقتصاد از جمله 
تولید و اشتغال و با توجه به محدودیت منابع در اقتصاد، بررسی میزان 
کارایی ســرمایه های به کار رفته در جامعه توسط بخش خصوصی و 

دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار چهارمحال و بختیاری در 
این خصوص گفت: در سه سال گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری، روستایی 

و ... در استان صورت گرفته است.
ا...کرم نصیری با اشاره به اینکه کشور درگیر مشکالت بسیاری به ویژه 
در بخش اقتصادی بود، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسالمی در طول 
این سال ها مشکالت زیادی را برای کشور ایجاد کردند و سنگینی بار 

این مسئولیت بر دوش دولت بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار چهارمحــال و بختیاری با 
اشاره به اقدامات دولت دوازدهم در استان، افزود: باتوجه به اهمیت 
مباحث حوزه اقتصــادی، رهبر معظم انقالب برای نام گذاری ســال 
موضوعات اقتصادی را مورد توجه قرار می دادند، امســال نیز به نام » 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری شد و برای تحقق این 

شعارها اقدامات خوبی در استان صورت گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکــه تحریم های ظالمانه دشــمنان جمهوری 
اســالمی مانع از ورود سرمایه گذران خارجی به کشــور و بالتبع آن به 
چهارمحال و بختیاری شــد، عنوان کرد: اما خوشــبختانه شاهد رشد 
خوبی در بحث ســرمایه گذاری داخلی بودیم، طی ســه سال گذشته 
بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، 

صنعت، گردشگری، روستایی و ... در استان صورت گرفت.
نصیری با اشاره به تشکیل ستاد تســهیل و رفع موانع تولید در دولت 
دوازدهم، گفت: در طول ســه سال گذشته ۹۱ جلســه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید در استان برگزار شــد که در این جلسات ۹۷۸ مصوبه 
به دنبال داشــت و حدود ۸۷ درصد آن ها تاکنــون اجرایی و عملیاتی 

شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: 

نتایج مثبت مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منجر به رونق در 
واحدهای تولیدی و تثبیت اشتغال در استان شد.

وی با تاکید بر اینکه جلســات ســتاد اقتصادمقاومتی دارای اهمیت 
بســیار باالیی برای استان هاســت، گفت: رییس ســازمان برنامه و 
بودجه کشور به عنوان جانشین ســتاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و 
بختیاری معرفی شد، این مسئله تحرک و رونق در پروژه های عمرانی 
بزرگ در استان را در پی داشت، در طول این مدت ۱۱۹ جلسه اقتصاد 
مقاومتی با حضور مقامات ملی و اســتانی در اســتان برگزار شد که 
 این جلسات ۸۷۴ مصوبه داشــت و ۶۹۸ مصوبه اجرایی و عملیاتی

 شده است.
نصیری ادامه داد: در طول ســه سال گذشــته ۳۲۶۸ میلیارد تومان 
تسهیالت در بخش های مختلف به متقاضیان پرداخت شد، همچنین 
رتبه بیکاری اســتان از ۲۱.۸ درصد در سال ۹۲ به ۱۵.۲ درصد در سال 

۹۹ رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار چهارمحال و بختیاری در 
ادامه با بیان اینکه پارک های علم و فناوری از سال ۹۱ کار خود را آغاز 

کرد، اظهار کرد: در طول این سال ها ۱۱۴۰ شرکت دانش بنیان و فناور 
کار خود را آغاز کردند و ۱۶ هزار متر مربع به فضای کاری ۳۸ شــرکت 

دانش بنیان در استان اضافه شد.
وی با اشــاره به اینکــه ۸۹ واحد صنعتــی راکد در طول چند ســال 
گذشته احیا و به چرخه تولید بازگشــته است، خاطرنشان کرد: تولید 
ناخالص اســتان از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۱ هزار 
میلیارد تومان در ســال ۹۸ رســید، همچنین درآمدهــای مالیاتی 
 استان با رشــد ۲۱ درصدی در ســال گذشته نســبت به مدت مشابه

 روبه رو شد.
نصیری در پایان با بیان اینکه کاالهای اساســی مورد نیاز مردم فارغ 
از افزایش قیمت ها تامین و به وفور در دسترس آن ها قرار می گرفت، 
گفت: در بحث مرغ در مواقعی با کمبودهایی مواجه شدیم که یکی از 
علت های آن بحث واردات نهاده بود، در حال حاضر ۱۰۰ درصد ســویا 
و ۸۵ درصد ذرت وارداتی اســت، اما چهارمحال و بختیاری در بحث 
مدیریت بازار مرغ عملکرد مطلوبی داشت، تنها مشکل گرانی کاال بود، 

اما کاال با وجود سختی ها تامین می شد.

افزایش 70 درصدی صادرات کاال از گمرک چهارمحال 
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طی چهار ماهه نخست سال جاری ۲۸ تن کاال 
از گمرک استان صادر شده است، اظهار کرد: کاالهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
از لحاظ وزن ۱۳۴ درصد و از لحاظ ارزش ۷۰ درصد افزایش داشته است.اسماعیل ا...دادی با بیان 
اینکه در چهار ماهه نخست ســال جاری ۲۸ تن کاال از گمرک اســتان صادر شده است، اظهار کرد:  
ارزش این کاالهای صادر شده ۱۸ میلیون دالر بوده اســت.مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری 
افزود: این کاالهای صادراتی نســبت به مدت مشابه سال گذشــته، از لحاظ وزن ۱۳۴ درصد و از 
لحاظ ارزش ۷۰ درصد افزایش داشته است.وی با اشــاره به اقالم صادر شده از گمرک چهارمحال 
و بختیاری، بیان کرد: عمده کاالهای صادراتی شــامل کولر آبی، آبگرمکــن برقی، یخچال، مفتول 
آلومینیم، خوراک ماهی، مغز بادام، خمیرمایه، کاشی و ســرامیک و... است.ا...دادی ادامه داد: 
مقصد کاالهای صادراتی به کشورهای عراق، هند، ترکیه، افغانستان، سوریه و... بوده است. مدیرکل 
گمرک چهارمحال و بختیاری در پایان اظهار کرد: با انجام بازدیدهای منظم از واحدهای تولیدی و 
پیگیری مستمر رفع مشکالت این واحدها، خوشبختانه آمار صادرات کاالهای تولیدی استان نسبت 
به مدت مشابه رشد چشمگیری داشته که این مسئله نشان دهنده بهبود وضعیت تجارت خارجی 

در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست.

 صرف بیش از 76 میلیارد و 880 میلیون ریال برای گشت
 در عرصه های طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: امســال ۱۳ فقره قرارداد گشت، 
مراقبت و کنترل اطفای حریــق به منظور افزایــش ضریب حفاظتی در عرصه های ملی اســتان 
منعقد شد.اسماعیل صالحی افزود: برای اجرای این قرارداد ها بیش از ۷۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون 
ریال اعتبار از محل اعتبارات تملک سرمایه ای ملی و اســتانی پیش بینی شده است و پیمانکاران 
انتخاب و عرصه های منابع طبیعی به پیمانکاران تحویل داده شد.صالحی ادامه داد: این قرارداد ها 
براساس بند »ب« ماده ۲۹ احکام دائمی به منظور اســتفاده از ظرفیت تشکل ها و جوامع محلی 
اجرایی می شود تا بتوان از ظرفیت شرکت های تعاونی بخش جنگل نشینان و مراتع نشین و شرکت 
تعاونی فراگیر برای گشت، مراقبت و کنترل اطفای حریق استفاده شود.وی اظهار داشت:هم اکنون 
۱۰ شرکت تعاونی فراگیر و بیش از ۲۰ شرکت تعاونی جنگل نشین در استان فعال است که امسال 
با ۱۳ شرکت تعاونی قرارداد منعقد شده و ۸۶ نفر برای اجرای طرح گشت، مراقبت و کنترل اطفای 

حریق به کارگیری شده است.
صالحی افزود: در استان ۷۴ پارسل )پهنه بندی( در عرصه های جنگلی و مرتعی استان وجود دارد.

وی با اشاره به خشکسالی امسال و کاهش بارش و افزایش وقوع آتش سوزی، گفت: این قرارداد ها 
به منظور باال بردن ضریب حفاظت از عرصه های منابع طبیعی، پیشــگیری از قطع جنگل، قاچاق 
محصوالت جنگلی و جلوگیری از تخریب عرصه منابع طبیعی برای اســتفاده از ظرفیت نیرو های 
شرکتی منعقد شده است. با توجه به افزایش حقوق کارگران و بیمه نسبت به سال گذشته، هزینه 

این قرارداد نیز بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

صدور یک هزار و 7۹ پروانه کسب صنفی در چهارمحال 
 رییس اداره اصناف سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار 
و ۷۹ پروانه کسب برای اصناف استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد 
افزایش یافت و در حال حاضر ۴۵ هزار واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری وجود داردکه در مدت 

مشابه پارسال ۹۵۲ پروانه کسب در استان صادر شده بود.
رحمت ا... صفری خاطرنشان کرد: بیشــترین واحد های صنفی استان در شهرستان های شهرکرد 

و بروجن واقع هستند.

بام ایراناخبار
شنبه 16 مرداد 1400 / 27 ذی الحجه 1442 / 7 آگوست 2021 / شماره 3318
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 ؟
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مفاد آراء
5/123 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات 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 مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2040 مورخ 1400/02/22 هيات سوم آقای سيد محمد 
اعتصامی به شناسنامه شماره 12655 کدملی 1283236249 صادره اصفهان فرزند 
سيد کاظم در ششدانگ يکباب ساختمان تجاری- مسکونی به مساحت 909 متر 
مربع پالک 1445 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان موجب ســند انتقالی 29150 مورخ 1386/05/16 و 53081 مورخ 

1389/12/23 دفترخانه 112 اصفهان
رديف 2- راي شماره 3477 مورخ 1400/03/25 هيات سوم آقای مرتضی ياری 
به شناسنامه شماره 302 کدملی 1290270902 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 293/08 متر مربع پالک شماره 569 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 
ازمالک رسمی فاطمه ياری رنانی طبق ســند انتقالی 3250 مورخ 1347/06/02 

دفتر 91 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173416  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/124 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات 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 مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 39388 مورخ 1394/07/28 هيات سوم آقای محمدرضا 
مظاهری ماربری به شناسنامه شماره 618 کدملی 6219545291 صادره فريدن 
فرزند قلی نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 104/50 متر مربع از 
پالک شماره 2569 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 399 دفتر 630
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173431  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/125 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات 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 مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5800 مورخ 1400/05/05 هيات دوم آقای بشير ترابی پوده 
به شناسنامه شــماره 24 کدملی 6339960901 صادره کيار فرزند علی اکبر در 
ششدانگ يک باب انباری به مساحت 226/85 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
31  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 

35071 مورخ 1400/3/11 دفترخانه شماره 250 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173008  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/126 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات 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 مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديف 1- راي شــماره 4195 مورخ 1400/04/06 هيات چهارم آقای عباسعلی 
تقی پور به شناسنامه شماره 168 کدملی 5419500248 صادره مبارکه فرزند علی 
اکبر در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 109/71 متر مربع پالک 28  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از رمضان 

توکلی کوجانی طبق سند انتقالی 36666 مورخ 1347/08/20 دفتر 86 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173154  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/127 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات 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 مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4343 مورخ 1400/04/07 هيات ســوم آقای محســن 
مستاجران گورتانی به شناسنامه شماره 1724 کدملی 1283436965 صادره فرزند 
اصغر در نسبت بيســت حبه و چهار- هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 170/50 متر مربع پالک 671 فرعی از 15 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 

اصغر مستاجران گورتانی طبق صفحه 300 دفتر 313 امالک

رديف 2- راي شــماره 4340 مورخ 1400/04/07 هيات سوم آقای محمد علی 
مســتاجران گورتانی به شناســنامه شــماره 46 کدملی 1290382085 صادره 
اصفهان فرزند اصغر در نسبت سی حبه و شــش- هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 170/50 متر مربع پالک 671 فرعی 
از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از مالک رسمی اصغر مستاجران گورتانی طبق صفحه 300 دفتر 313 امالک
رديف 3- راي شماره 4341 مورخ 1400/04/07 هيات سوم خانم زهرا مستاجران 
گورتانی به شناسنامه شــماره 87 کدملی 1290450188 صادره اصفهان فرزند 
اصغر در نسبت ده حبه و دو- هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 170/50 متر مربع پالک 671 فرعی از 15 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی اصغر 

مستاجران گورتانی طبق صفحه 300 دفتر 313 امالک
رديف 4- راي شماره 4342 مورخ 1400/04/07 هيات سوم خانم اعظم مستاجران 
گورتانی به شناسنامه شــماره 50 کدملی 1290840180 صادره اصفهان فرزند 
اصغر در نسبت ده حبه و دو- هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 170/50 متر مربع پالک 671 فرعی از 15 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی اصغر 

مستاجران گورتانی طبق صفحه 300 دفتر 313 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173130  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/128 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات 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 مشخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5343 مورخ 1397/03/30 هيات سوم آقای عبدالحسين 
رضائی به شناسنامه شماره 13 کدملی 1290096651 صادره اصفهان فرزند رحيم 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 171/41 متر مربع پالک 
شــماره 131 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان بموجب سامانه و ص 363 دفتر 754 امالک
رديف 2- راي شماره 5342 مورخ 1397/03/30 هيات سوم خانم رضوان بهرامی 
به شناسنامه شماره 27 کدملی 1290198438 صادره اصفهان فرزند محمد تقی 
در دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 171/41 متر مربع پالک 
شــماره 131 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان بموجب سامانه و ص 363 دفتر 754 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173020  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/129 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 

تصرفــات 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 اشــخاص 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 تسليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 5141 مــورخ 1400/04/21 هيــات اول خانم فاطمه 
جمشيدی آفارانی به شناسنامه شــماره 4 کدملی 1290027048 صادره اصفهان 
فرزند عبدالرحيم در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 
330/89 متر مربع قسمتی از پالک شماره 624 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عبدالرحيم جمشيدی آفارانی 
و فاطمه جمشــيدی آفارانی و مرضيه ســادات ميرمحمد صادقی و زهرا نادری 
درباغشاهی از سند شماره 7428 مورخ 1338/4/28 دفترخانه شماره 65 اصفهان 
و سند 14713 مورخ 1393/7/5 دفترخانه شــماره 160 اصفهان و سند 18284 
مورخ 1394/12/13 دفترخانه 160 اصفهان و ســند 67700 مورخ 1397/4/31 

دفترخانه 108 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 5142 مورخ 1400/04/21 هيات اول خانم زهرا نادری 
درباغشاهی به شناسنامه شماره 24432 کدملی 1292399181 صادره اصفهان 
فرزند عزيزاله در يک دانگ مشــاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 
330/89 متر مربع قسمتی از پالک شماره 624 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عبدالرحيم جمشيدی آفارانی 
و فاطمه جمشــيدی آفارانی و مرضيه ســادات ميرمحمد صادقی و زهرا نادری 
درباغشاهی از سند شماره 7428 مورخ 1338/4/28 دفترخانه شماره 65 اصفهان 
و سند 14713 مورخ 1393/7/5 دفترخانه شــماره 160 اصفهان و سند 18284 
مورخ 1394/12/13 دفترخانه 160 اصفهان و ســند 67700 مورخ 1397/4/31 

دفترخانه 108 اصفهان
رديف 3- راي شــماره 5143 مورخ 1400/04/21 هيات اول خانم افسانه نادری 
درباغشاهی به شناسنامه شماره 1 کدملی 1290657432 صادره اصفهان فرزند 
غالمحسين در يک دانگ مشــاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 
330/89 متر مربع قسمتی از پالک شماره 624 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عبدالرحيم جمشيدی آفارانی 
و فاطمه جمشــيدی آفارانی و مرضيه ســادات ميرمحمد صادقی و زهرا نادری 
درباغشاهی از سند شماره 7428 مورخ 1338/4/28 دفترخانه شماره 65 اصفهان 
و سند 14713 مورخ 1393/7/5 دفترخانه شــماره 160 اصفهان و سند 18284 
مورخ 1394/12/13 دفترخانه 160 اصفهان و ســند 67700 مورخ 1397/4/21 

دفترخانه 108 اصفهان
رديف 4- راي شماره 5144 مورخ 1400/04/21 هيات اول خانم مرضيه سادات 
مير محمد صادقی به شناســنامه شــماره 2457 کدملی 1292177365 صادره 
اصفهان فرزند سيد مهدی در يک دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت 330/89 متر مربع قسمتی از پالک شماره 624 فرعی از 12 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عبدالرحيم جمشيدی 
آفارانی و فاطمه جمشيدی آفارانی و مرضيه سادات ميرمحمد صادقی و زهرا نادری 
درباغشاهی از سند شماره 7428 مورخ 1338/4/28 دفترخانه شماره 65 اصفهان 
و سند 14713 مورخ 1393/7/5 دفترخانه شــماره 160 اصفهان و سند 18284 
مورخ 1394/12/13 دفترخانه 160 اصفهان و ســند 67700 مورخ 1397/4/31 

دفترخانه 108 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173297  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

مشارکت خیرین برای رفع نیاز فضاهای آموزشی الزم است
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان  در آیین افتتاحیه مدرســه خیرساز تیران با اشاره به 
همت واالی خیرین برای احداث فضاهای آموزشی اظهارداشت: اعتبارات دولتی به تنهایی قادر به 
احداث مدارس در بخش های مختلف نیست.  »محمد اعتدادی«افزود: مشارکت خیرین برای 
رفع نیاز کمبود فضاهای آموزشی استان الزم است تا در کنار اعتبارات دولتی این کمبود جبران و 
زمینه برای تحصیل دانش آموزان در بهترین مکان ها فراهم شود.وی ادامه داد: مدارس جدید و 
نو انگیزه کودک و نوجوان را برای تحصیل و حضور در این فضاها را بیشتر فراهم می کند و با توجه 
به اینکه برخی از مدارس فرسوده، تخریبی و یا قدیمی هستند، احداث مدارس جدید الزم است.

اعتدادی با اشاره به اینکه کمبود معلم در برخی از نقاط استان اصفهان وجود دارد، گفت: استفاده 
از نیروهــای بومی در آموزش و پرورش مورد توجه اســت تا اینکه از ظرفیت هــر منطقه برای به 

کارگیری در مدارس استفاده شود. 
وی با اشاره به اینکه چگونگی بازگشــایی مدارس و روند اجرایی آن دغدغه خانواده ها و معلمان 
است، اظهارداشــت: تصمیم ســتاد کرونا تعیین تکلیف پیرامون این موضوع را انجام می دهد.

اعتدادی اضافه کرد: با توجه به واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان امکان بازگشایی مدارس 
وجود دارد و امیدواریم سال تحصیلی جدید را به صورت حضوری داشته باشیم؛ اما این موضوع 

وابسته به تصمیم ستاد کروناست.

با اعمال محدودیت های کرونایی؛

ورود خودروهای غیربومی به اصفهان بسیار کم شده است
رییس پلیس راهور اصفهان گفت: با اعمال محدودیت های مرتبط با ستاد کرونا و افزایش شمار 

جریمه ها، ورود خودروهای غیربومی به این استان بسیار کم شده است.
سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار داشت: بیشترین دارندگان خودرو با پالک های غیربومی نیز از 
ساکنان خود اصفهان هستند که تردد آنها بالمانع است.وی با تاکید بر لزوم توجه به ممنوعیت های 
تردد تصریح کرد: محدودیت تردد در ســاعات ۲۲ تا ۳ بامداد همچنان برقرار است و جریمه ها از 

طریق دوربین و ماموران این نهاد برای متخلفان منظور می شود.
محمدی با اشاره به اینکه پلیس راهور اصفهان در برخورد با تخلفات جدی است، خاطرنشان کرد: 
کاهش عبور و مرور و رعایت موازین بهداشتی و در نهایت جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا 

به مشارکت بیشتر شهروندان نیاز دارد.
رییس پلیس راهور اصفهان با بیان اینکه توقف در حاشــیه پارک ها و بوســتان ها نیز مشمول 
اعمال جریمه می شود، اظهارداشت: در این زمینه نیز سامانه مکانیزه ثبت تخلف راهور و ماموران 

جریمه ها را ثبت می کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

درخواست بالگرد مجهز برای مهارکردن حریق
برای مهارکردن آتش سوزی مراتع از ســازمان جنگل ها و مراتع کشــور، بالگرد مجهز با قابلیت 

آب پاشی روی سطوح درخواست شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از حریق مراتع بر اثر سهل انگاری 
انسان هاســت، گفت: مردم باید از انداختن اجســام براق مانند بطری آب در مراتع و یا جنگل ها 
خودداری کرده، چون این اجسام زیر نور خورشید مانند عدسی عمل کرده و احتمال آتش سوزی 
را بیشتر می کنند.منصور شیشه فروش بااشاره به کاهش حوادث آتش سوزی در چهار ماه نخست 
امسال نسبت به سال گذشته گفت: با این حال وســعت ۶۳ هکتاری مراتع آسیب دیده از آتش 

نسبت به سال گذشته به ۹۶ هکتار رسیده است.

بازار داغ انتخاب رشته؛

صنایع اصفهان به کدام رشته های تحصیلی نیاز دارند؟

غول سرنوشت ساز کنکور این روزها معادله جدیدی را پیش روی داوطلبان 
قرار داده است، برگه انتخاب رشته، فرمی که در آن به داوطلبانی که با هزار 
ترس و لرز مرحله مجاز شدن را طی کرده اند تنها چند پیشنهاد برای ادامه 
تحصیل می دهد.دلهره ناشــی از به هدر رفتن زحمات چند ساله دانش 
آموازن و خانواده هایشان این روزها و با توجه به آغاز انتخاب رشته بیشتر 
شده و هر آن ممکن است شیرینی مجاز شدن در کنکور را به کام آنها تلخ 

کند.
اما در این بین نکته جالب توجه دیگر در بین قبولی های کنکور در اصفهان 
قبولی در دانشگاه های تهران است، دانشگاه هایی که به نوعی رؤیای همه 
کنکوری هاست و کمتر کســی آن هم با رتبه دو رقمی، سه رقمی و حتی 
چهار رقمی تمایلی به تحصیل در دانشــگاه های محــل زندگی اش دارد.

از ســوی دیگر با نگاهی به رشته های دانشــگاهی سیاست گذاری های 
نادرستی را در انتخاب رشته های دانشگاهی شاهد هستیم که پس از فارغ 
التحصیل شدن بازاری برای کار و فعالیت ندارند و با اتمام دوران تحصیل 
آنها نیز به جرگه بیکاران جامعه افزوده می شوند.انتخاب رشته دانشگاهی 
شاهد بیش از هر مسئله دیگری در تعیین سرنوشــت و آینده جوانان و 
نوجوانان ایرانی نقش دارد و این در حالی است که برخی از مجاز شدگان 
در کنکور سراسری نیز تمایلی به انتخاب رشته ندارند و از این رو بسیاری از 

صندلی های دانشگاه ها خالی می ماند.

تماس  های مکرر از سوی مراکز مشاوره 
سارا صبوحی، یکی از داوطلبان انتخاب رشته امسال است، او که رتبه سه 
رقمی را در رشته ریاضی به دست آورده در خصوص انتخاب رشته می گوید: 
طی چند روز اخیر چند مرکز مشاور که نمی دانم شماره مرا نیز از کجا آورده اند 
برای انتخاب رشــته با من تماس گرفته اند، اما با توجه به تجربیاتی که از 
گذشته خواهرم دارم تمایلی به استفاده از مشاور ندارم، از سویی نیز با دیدن 
برگه انتخاب رشته شوکه شدم چرا که هیچ اطالعات و کمکی به داوطلبان 
برای انتخاب رشته در آن درج نشده و این امر برای هر داوطلب می تواند آزار 

دهنده و استرس زا باشد.
وی اضافه می کند: من این رفتار در زمینه انتخاب رشته را به نوعی کم کاری 
سیستم آموزشی کشــور می دانم که خیلی ها از این کم کاری سال هاست 
ســوء اســتفاده می کنند و هزینه های زیادی را در روند برگزاری کنکور و 

همچنین انتخاب رشته به دست می آورند.
عضو شــورای مدیریت انجمن ایرانی مطالعات فرهنگــی و ارتباطات که 
معتقد است داوطلبان کنکور سراســری باید توجه داشته باشند که شغل 
و انتخاب رشته دو مقوله جدا از هم هستند، می گوید: شوربختانه در نگاه 
بسیاری از دانش آموزان، مربیان و مشاوران انتخاب رشته همان انتخاب 
شغل است و این امر منجر به این می شود که در هر دوره ای انتخاب رشته ها 
به صورت گله ای انجام شــود، در دوره ای متقاضیان رشته های مهندسی 

افزایش می یابد و در دوره دیگر اقبال داوطلبان به سمت رشته های پزشکی 
است.احمد مهرشاد تصریح می کند: نکته مهم آن است که این گونه انتخاب 
رشته تابع عالیق، اســتعداد و توانایی افراد نیست بلکه تابع آن تبی است 

که جامعه دچار آن شده و عده ای به اسم مشاور آن تب را داغ می کنند.

برگزاری وبینار برای انتخاب رشته درست
مسئول سرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان که مدتی است با توسعه ارتباط 
با بدنه دانشگاه های استان اصفهان سعی داشته گوشه ای از نیازهای صنعت 
را در دل دانشگاه ها پوشش دهد، می گوید: در راستای متناسب سازی و 
ارائه آموزش های منطبق با نیاز بنگاه های اقتصادی سرای نوآوری اقدام 
به برگزاری مدرسه تابستانی مهارت محور کرد؛ در این رویداد که با حضور 
یازده شرکت فعال در حوزه های ماشین ســازی، صنایع فلزی، کامپیوتر 
و… با حضور ۱۵۰ نفر از دانشجویان عالقه مند به مشارکت در طرح پویش 
سرای نوآوری در حال برگزاری است سعی شــده متناسب با نیاز صنایع 
و بنگاه های اقتصادی نســبت به برگزاری دوره های کاربردی و بعضا بین 
رشته ای به صورت مشــارکتی با صنایع، برنامه ریزی شود.فرزانه راست 
قلم می افزاید: در این رویداد، آموزش های اولیــه مورد نیاز به صورت ۳۰ 
درصد آموزش کاربردی توسط مدرسان مجرب و مشغول در صنعت و۷۰ 
درصد آموزش در حین کارآموزی دانشــجویان صنعت به واسطه تعریف 
پرژه های کاربردی و مناســب با نیاز صنعت انجام خواهد شد.مســئول 
ســرای نوآوری اتاق بازرگانی اصفهان همچنین به برگــزاری وبینارهای 
مختلف برای انتخاب رشــته داوطلبان کنکور سراســری اشاره می کند و 
ادامه می دهد: در این وبینارهــا افق بنگاه های اقتصــادی حداقل برای 
 چهار سال آینده برای داوطلبان تبیین و راهکارهای مورد نیاز به داوطلبان 

ارائه شد. 
وی با اشاره به اینکه نیاز بنگاه های اقتصادی در استان اصفهان به سمت 
فضاهای دیجیتال و تکنیک های جدید نرم افزار در حال حرکت است، ادامه 
می دهد: رشــته هایی از جمله مکانیک، صنایع کامپیوتر و برق بیشترین 
تقاضا در صنعت ســنتی را داشــته اند و مهارت های بین رشته ای از قبیل 
دیجیتال مارکتینگ، برنامه نویسی در اندروید و برنامه های تلفن همراه، 
تهیه محتوا و ایده های خالق در کسب و کار جدید بیشترین تقاضا را در بین 
شرکت های با رویکرد جدید داشته اند و از این رو دانشگاه ها باید روی این 

موضوعات برنامه ریزی کنند.
آنچه برآورد می شود این است که در دوران تحصیل دانش آموزان باید به 
روند تعیین انتخاب رشته در آستانه ورود به دانشگاه بیش از گذشته توجه 
شود هر چند این مقوله نیز یکی از حلقه های مفقوده در نظام آموزشی کشور 

است و باید هر چه زودتر مسئوالن برای این امر نیز چاره ای بیندیشند.

با مسئولان جامعه
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رییسهیاتمدیرهذوبآهندلیلاجرایینشدنکاملقراردادساختوتحویلریلبهشرکتراهآهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
5/130 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر راي شــماره 1013 مورخ 1400/3/31 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم کبري 
کريمي دليگاني به شناسنامه شماره 1292 کدملي 5110178852 صادره دليگان 
فرزند عباس بر يک دانگ و سيزده- هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 92/90 متر مربع مفروزي از پالک شماره 754 فرعي از 3142 اصلي  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي 

مشاعي اوليه مفروز ثبتي گرديده است. 
- برابر راي شماره 988 مورخ 1400/3/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا 
سبحاني دليگاني به شناسنامه شماره 27 کدملي 5110341451 صادره دليگان 
فرزند عباس بر چهار دانگ و چهار- هفدهم دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 92/90 متر مربع مفروزي از پالک شماره 754 فرعي از 3142 اصلي  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي 

مشاعي اوليه مفروز ثبتي گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومي مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهي 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 قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1171940  مهدی شــبان رئيس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

مفاد آراء
5/131 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر راي شــماره 1132 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حســينعلي دادخواه تهراني به شناسنامه شــماره 1795 کدملي 5498987961 
صادره تيران فرزند عباس بر يک دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبــاب مغازه به 
مســاحت 24/47 متر مربع پالک شــماره 122 فرعي از 4348 اصلي  واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي مشاعي 
اوليه )سهم االرث نامبرده از مرحوم حســن دادخواه تهراني( مفروز ثبتي گرديده 

است. 
- برابر راي شــماره 1108 مورخ 1400/4/10 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
رضا دادخواه تهراني به شناسنامه شماره 1270995332 کدملي 1270995332 
صادره فرزند حسن بر دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه به استثناء بهاي 
ثمنيه اعياني آن به مساحت 24/47 متر مربع مفروزي از  پالک شماره 122 فرعي 
از 4348 اصلي  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي 
مالکيت رسمي مشاعي اوليه )سهم االرث مرحوم حسن دادخواه تهراني( مفروز 

ثبتي گرديده است. 

- برابر راي شــماره 1130 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا 
دادخواه تهراني به شناسنامه شــماره 191 کدملي 1289134537 صادره فرزند 
حسن بر يک دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب مغازه به اســتثناي بهاي ثمنيه 
اعياني آن به مساحت 24/47 متر مربع پالک شماره 122 فرعي از 4348 اصلي  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي 
مشاعي اوليه )ســهم االرث نامبرده از مرحوم حسن دادخواه تهراني( مفروز ثبتي 

گرديده است. 
- برابر راي شــماره 1131 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
ليال دادخواه تهراني به شناسنامه شــماره 2623 کدملي 1289088365 صادره 
فرزند حسن بر يک دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه به استثناي بهاي ثمنيه 
اعياني آن به مساحت 24/47 متر مربع پالک شماره 122 فرعي از 4348 اصلي  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي 
مشاعي اوليه )ســهم االرث نامبرده از مرحوم حسن دادخواه تهراني( مفروز ثبتي 

گرديده است. 
- برابر راي شــماره 1129 مورخ 1400/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مريم 
دادخواه تهراني به شناسنامه شــماره 0 کدملي 1270439871 صادره اصفهان 
فرزند حسن بر يک دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه به استثناي بهاي ثمنيه 
اعياني آن به مساحت 24/47 متر مربع پالک شماره 122 فرعي از 4348 اصلي  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازاي مالکيت رسمي 
مشاعي اوليه )ســهم االرث نامبرده از مرحوم حسن دادخواه تهراني( مفروز ثبتي 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومي مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهي 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 قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1172260 مهدی شــبان رئيس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

مفاد آراء
5/132 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 955 مورخ 1400/3/25 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 هدايت اله 
شمسی ارمندی به شناسنامه شماره 279 کدملی 4669850679 صادره لردگان 
فرزند منصور بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 201 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 131 فرعی از 4483  اصلی  واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بيــع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای عباس 

دادخواه دستجردی خريداری 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 ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاريخ انتشــار 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: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1172378  مهدی شــبان رئيس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

مفاد آراء
5/133 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 1110 مورخ 1400/4/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا 
دهقانی چم پيری به شناسنامه شماره 15 کدملی 6209912532 صادره اصفهان 
فرزند اسماعيل بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 76 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 4786 فرعی از 4483  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عبدالرحيم 

هاديان خريداری 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 ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار 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: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173423  مهدی شــبان رئيس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

مفاد آراء
5/134 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 973 مورخ 1400/3/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی 
حيدری سورشجانی به شناســنامه شــماره 13 کدملی 4622024403 صادره 
شهرکرد فرزند رحيم علی بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 162/60 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 260 فرعی از 4348  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 ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار 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: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173028 مهدی شــبان رئيس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

مفاد آراء
5/135 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1109 مورخ 1400/4/10 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
سيده فرانک موسوی به شناسنامه شماره 4610267152 کدملی 4610267152 
صادره شهرکرد فرزند سيد علی بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 104/29 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای سيد 

مرتضی هاشمی دنبه خريداری شده 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 ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار 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: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173044 مهدی شــبان رئيس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

مفاد آراء
5/136 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 1083 مورخ 1400/4/7 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 خانم زهرا آقاجان 
دستجردی به شناسنامه شماره 14025 کدملی 1292849916 صادره اصفهان 
فرزند مصطفی بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 61/57 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای سيد 

مهدی هاشمی خريداری شده است. 
- برابر رای شماره 1090 مورخ 1400/4/7 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 امير حسين 
حسينی زفره به شناسنامه شماره 3209 کدملی 1289199221 صادره اصفهان 
فرزند تقی بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 61/57 متر 
مربع پالک شماره 4786 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای سيد مهدی هاشمی 

خريداری شده 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 ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار 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: 1400/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173055 مهدی شــبان رئيس اداره ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان



رییس هیئت کشتی اصفهان گفت: از زمان آغاز همه گیری کووید۱۹ تاکنون بیشترین آســیب در این هیئت به بخش استعدادیابی سنین پایه وارد شده است.
مصطفی میرزایی، افزود: از سال ۹۷ تا قبل از آغاز انتشار ویروس کرونا در کشور حدود پنج هزار نفر از طریق دوره های استعدادیابی هیئت جذب رشته های کشتی 
فرنگی و آزاد شدند؛ اما پس از آن زمان تاکنون بالغ بر ۲ هزار نفر ریزش داشتیم.وی ادامه داد: یکی از فعالیت ها در جذب چهره های جدید ما در آن زمان  امضای 
تفاهم نامه با آموزش پرورش و حضور مربیان در مدارس برای شناسایی دانش آموزان مســتعد بود که می توان گفت در کشور به عنوان طرحی مناسب و مفید 
محسوب می شد.میرزایی تاکید کرد: کشتی از جمله رشته های ورزشی است که بیشترین آسیب را از کرونا دید زیرا در مقاطع مختلف و با نوسان میزان شیوع 
ویروس، اجازه فعالیت به آن داده نشد.رییس هیئت کشتی اصفهان با بیان اینکه آموزش های مجازی برای دوره های داوری و مربیگری مفید است، خاطرنشان 

کرد: اینچنین آموزش هایی برای کشتی گیران چندان مفید نیست زیرا فنون و مهارت های این رشته باید به صورت حضوری  و عملی آموزش داده شود.

بیشترین آسیب هیئت کشتی اصفهان از کرونا در بخش استعدادیابی رخ داد

شنبه 16 مرداد 1400 / 27 ذی الحجه 1442 / 07 آگوست 2021 / شماره 3318

گمانه  زنی ها درباره آینده اسطوره بارسلونا
رسانه های مختلف اروپایی پاری سن ژرمن را به مقصد آینده ابرستاره آرژانتینی بارسلونا معرفی 
می کنند.خبر جدایی لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی از بارسلونا باعث شده تا تمام فوتبال دوستان 

دنیا در شوک بزرگی فرو بروند.
در همین رابطه رسانه های مادریدی و فرانسوی گمانی زنی های خود را درباره تیم آینده ابرستاره 
فوتبال آغاز کردند.سایت »TNT« آرژانیتین خبر داد: مسی با باشگاه پاری سن ژرمن به توافق 
رســیده و به زودی پیراهن این تیم را برتن می کند. سایت »TheAthelticUK« نوشت: مسی 
با مائوریسو پوچتنیو، سرمربی پاری سن ژرمن تماس داشت و درباره چگونگی انتقالش گفت و 
گو کرد. باشگاه پاریسی با یکی از اسپانسرهایش در حال مذاکره است تا کار جذب کاپیتان سابق 

بارسلونا را انجام دهد.

گریلیش؛ خرید نجومی منچستر سیتی
 ستاره ملی پوش استون ویال با قراردادی ۶ ساله رسما به منچسترسیتی پیوست.منچسترسیتی 
توانست اولین خرید بزرگ تابستانی خود را انجام دهد و جک گریلیش را از استون ویال به خدمت 
بگیرد.این ســتاره ۲۵ ســاله با مبلغی حدود ۱۰۰ میلیون یورو از اســتون ویال به منچستر سیتی 
پیوسته است تا خط هافبک این تیم را تقویت کند. سیتی از مدت ها قبل به دنبال این بازیکن بود 

تا در نهایت او را به خدمت بگیرد.
منچسترســیتی باید در بازی پیش روی خود در ســوپرجام فوتبال انگلیس کــه به جام خیریه 
معروف است برابر لسترســیتی، قهرمان جام حذفی قرار گیرد که گریلیش می تواند اولین دیدار 
خود را برای ســیتی انجام دهد.گریلیش در یورو برای انگلیس و تیم گرت ســاوت گیت نیز به 

میدان رفت.

زمان برگشت »اریکسن« به میادین مشخص شد
کریستین اریکسن، هافبک تیم فوتبال اینتر روزچهارشنبه برای اولین بار پس از اتفاق هولناکی که 
در جریان بازی تیم ملی دانمارک و فنالند در مرحله گروهی یورو ۲۰۲۰ رخ داد، با هم تیمی هایش 
در نراتزوری مالقات کرد.او که به دلیل ایست قبلی در آن بازی تا آستانه مرگ پیش رفت، از آن روز 
دیگر هیچ فعالیت فوتبالی نداشته اســت و هنوز هم مشخص نیست که آیا به خاطر کار گذاشته 
شدن یک دستگاه شوک قلبی )دفیبریالتور یا الکتروشوک قلبی( در بدنش، می  تواند باز هم در 
سری A بازی کند یا نه. طبق مقررات فوتبال ایتالیا، بازیکنانی که از دفیبریالتور استفاده می کنند 

اجازه بازی در کالچو را ندارند. 
بنابراین اریکسن باید همچنان تحت نظر باشــد تا ببیند که آیا امکان ادامه زندگی برای او بدون 
استفاده از دستگاه الکتروشوک قلبی وجود دارد یا نه. در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد 
او مجبور است با ســری A وداع کند و به لیگ هایی  مانند لیگ برتر یا اردویژه هلند برود که منعی 

برای استفاده از این دستگاه برای بازیکنان حاضر در میدان وجود ندارد.
در همین حال نشریه کوریره دلواسپورت در گزارشــی درباره بازگشت کریستین اریکسن نوشته 
که این بازیکن دانمارکی به هم تیمی هایش در اینتر گفته خوش شانس بوده که زنده مانده است 
و اینکه حداقل 4 یا ۵ ماه دیگر زمان الزم است که او بتواند به زمین فوتبال برگردد. کوریره نوشته 
است زمانی که اریکسن هم تیمی هایش را در زمین تمرینی آپیانو جنتیله مالقات کرد، چشمانش 
غرق در اشک شد.طبق بیانیه ای که باشگاه اینتر صادر کرده است؛ اریکسن همچنان مطابق برنامه 
ریکاوری که پزشــکان دانمارکی در کپنهاگ برایش تجویز کرده اند به کار خود ادامه خواهد داد و 
در این مدت کادر پزشکی باشــگاه اینتر هم در جریان روند درمان بازیکنش قرار خواهد داشت.

اریکسن ۲۹ ساله حاال به دانمارک برمی گردد تا دوران ریکاوری اش را سپری کند.

نگاه کن! باختت شده عزای عمومی یک ملت؛

تو هنوز شاهین قلب مایی

با احترام و معذرت برای همه ورزشکاران   مهدی طاهر خانی
و مدال آوران ،انگارالمپیک برای ما همین 
۶ دقیقه بود و بس.چه کنیم که این »دالور« رسم »دلبری «را همانند 
کشتی از بر اســت.به صورتش خیره شــوی،انگاری غالمرضا را روی 

تخته می بینی. 
ا...اکبر از این همه جالل و جبروت. تو دوست داشتنی ترین »حسن« 
این ملتی.یزدان بخشــاینده چه بخشــید بر ما.یکی از گوشه سالن 
فریاد  زد یا امام رضا فقط ۲۵ ثانیه مانده ،سپس باصدای بلند تر ؛فقط 
۲۰ ثانیه و ناگهان جهان برای ما ایســتاد، چشــم مان سیاهی رفت، 
رنگ رخساره مان سفید شــد چون گچ.این آقای کشتی ما نبود که به 
تنهایی به خاک افتاد، یک کشور با او زمین خوردند.حسن یزدانی که 
به »خاک «رفت، گویی همه »خاک جهان «بر سر یکایک ما آوار شد.

ما با او درد خاک را چشــیدیم با او باختیم و با او هرچه جلوی دست 
مان بود پرت کردیــم. باید لگد زد به بخت بد. لگــد زد به کووید ۱۹ که 
یک سال فرجه استراحت و تمرین داد به تیلور که تمام ۲۰۱۹ مصدوم 
بود.پس یادداشــت کنید که در آمار تلفات کرونا در روز پنجشــنبه۱4 
مرداد۱4۰۰ یک عدد مدال طال هم ثبت شــود کنار هم وطنان مرحوم 

شده.

هادی عامل در شوک است و مانده آن متون حماسی را که از مدت ها 
قبل آماده کرده را چه کند! یک کشور در بهت و ناباوری محض فرو رفته 
است.در جنگ های باستان  که پرچم از دست علمدار لشکر می افتاد 
دیگر آن جنگ نه بردن داشــت نه دیدن.گویی المپیک برای ما تمام 
شد. از ۳۶۰ ثانیه حدود ۳۰۰ ثانیه اش حسن برنده طال بود؛ اما امان از 

شعبده بازی این کشتی بلد اوهایو.
آقای تیلور! طال نــوش جانت اما کاش می دانســتی این مدال برای 
یک کشــور حکم فتح همه المپیک را داشــت.تو هم فنی بردی هم 
اخالقی اما این پایان کار یزدانی با تو نخواهد بود.یزدانی که خاک شد  
»احساسی« شــدیم و فکر کردیم »ترس «طال را از ما ربود. اما یک 
همکار قدیمی کشتی نویس عقیده داشت تنها و تنها روشی که در ۲۰۲۱ 

می شد تیلور را در ۶ دقیقه شکست داد همین راه بود و بس.
می گفت: دوباخت قبلــی یزدانی به تیلور را ببین ،به خاطر شــجاعت 
بیش از حد حسن بود.با این شــعبده باز آمریکایی نمی شود آنگونه 
با گارد باز  کشــتی گرفت و انصافا مربیان ما بهترین تاکتیک  را تجویز 

کردند.
از ۶دقیقه حدود ۹۵ درصدش را ما برنــده بودیم.کاش ۲۰ ثانیه آخر 
یزدانی فاصله بدنش را حفظ می کرد تا دســت او در یورش پایانی به 

پاهای پهلوان ما نرسد.گفتنش ســاده است بیرون گود اجرایش دل 
شیر می خواست!خب باید پذیرفت.اما در پاریس ما این مدال را پس 
می گیریم.یزدانی راه شکست تیلور را پیدا کرده و در آینده خواهید دید 
دیگر در ۲۰ ثانیه آخر خبری از غافلگیری نیست.در سال۲۰۲۱ تیلور۳۰ 
ساله کشتی گیر نســبتا ســرحال تر و  طبیعتا با تجربه تری نسبت به 

اعجوبه ۲۷ ساله ما بود.
اما آقای حســن یزدانی تــو تا ابد فاتــح قلب مردمت شــدی ،باور 
نداری؟نگاه کن باختت شده عزای عمومی یک ملت. بلند شو.تمرین 
کن. بهتر باش تنها ۳ ســال دیگر باقی مانده تــا آوردگاه جبران .در 
پای برج ایفل در ۳۰ ســالگی انتقامت را از تیلور بگیر. بلند شو فردا را 
می بینیم که سرت به سر ایفل رســیده و با آن طال،توکیو را ُبر زدی و به 

ریو  بازگشتی. 
همه شانزه لیزه برایت طاق نصرت بستند تا جشن طالی دوم المپیکت 
را به تماشا بنشینند.آن روز زیاد دور و دیر نیست.قرار ما با تیلور دقیقا 

همان لحظه ناب.
پاریس،خیابان المپیک،کوچه فینال پالک شماره یک واحد تسویه. 
پاگرد اول بچرخ تا بچرخیم.دیگر خبری از معجزه ۲۰ ثانیه آخر نیست 

ما می دانیم تو می توانی.

خبر روز

آقای گلی که به اندازه ۵ سال گل زد!
مجموع گل های زده سجاد شهبازاده در ۵، ۶ سال گذشــته به زحمت به ۲۰ گل می رسد ولی او در 
یک فصل توانسته به اندازه ۵ ســال گذشــته خود گلزنی کند و باعث تعجب اهالی فوتبال ایران 
شــود.بهترین گلزن فصل گذشته لیگ 
برتر کسی نبود جز سجاد شهبازاده که به 
دور از همه پیــش بینی ها، کفش طالی 
لیگ را از آن خود کرد. مهاجم اردبیلی و 
باتجربه سپاهان از هفته نخست گلزنی 
کرد و توقف ناپذیر بود تا بعد از سال ها، 
فوتبال ایران آقای گلی با ۲۰ گل یا بیشتر 
داشــته باشــد.این اتفاق وقتی تعجب 
برانگیز خواهد شــد که نگاهی به آمار و 
عملکرد شــهبازاده در ســالیان گذشته 
داشته باشیم؛ جایی که او هیچ گاه در یک فصل فوتبالی بیشتر از ۱۲ گل نزد و با همین آمار لژیونر 

شد.
از طرفی مجموع گل زده شــهبازاده در ۵، ۶ ســال گذشــته هم به زحمت به ۲۰ گل می رسد؛ او از 
فصل ۹4 – ۹۵ تا فصل ۹۸-۹۹ )4 فصل(، فقط ۱۷ بار توانســته در ترکیب تیم های اســتقالل، 
آنالیا اســپور، نفت تهران، القطر قطر و ســپاهان  گلزنی کند اما به تنهایی در لیگ بیســتم ۲۰ بار 
گلزنی کرد. شهبازاده در این فصل ۲۰ گل از مجموع ۵۳ گل ســپاهان را به ثمر رسانده که معادل 
۳۸ درصد گل های زده تیمش اســت. جالب اینکه از این تعداد فقط ۳ گل از روی نقطه پنالتی به 

ثمر رسیده است.

گزینه های »مجیدی« برای جانشینی »دانشگر« 
محرومیت محمد دانشــگر و از دســت دادن فینال جام حذفی بدترین خبر ممکن برای فرهاد 
مجیدی بود و حاال در نبود عارف غالمی، او دو راه بیشتر پیش رو ندارد. یا باید تغییر سیستم داده 
و تیمش را در این بازی حســاس با آرایش 44۲ روانه میدان کند و یا اینکه از گزینه هایی که در 
دسترس دارد، به جای دانشگر استفاده کند.محتمل ترین تغییر در ترکیب استقالل، استفاده از 
محمد نادری به جای مدافع محروم آبی هاســت. نادری تجربه بازی در پست مدافع میانی و در 
کنار یزدانی و مرادمند را دارد ضمن اینکه او در زمان حضور در پرسپولیس، در چندین مسابقه در 

پست مدافع میانی به میدان رفت.
در صورتی که ســرمربی آبی ها از نادری به جای دانشــگر اســتفاده کند، آنگاه او باید به فکر یک 
بازیکن برای حضور در سمت چپ باشــد. متین کریم زاده در بازی با نســاجی روز درخشانی را 
پشت سر گذاشت و سابقه بازی در آن جناح را دارد. بابک مرادی نیز همین ویژگی ها را دارد با این 
تفاوت که تمرکز مرادی روی کارهای هجومی بیشــتر از کارهای تدافعی است.دو گزینه دیگری 
که می توانند در دفاع میانی به میدان بروند، سینا خادمپور و آرش داجلیری هستند. دو بازیکن 
جوانی که در این پست برای استقالل به میدان رفته اند. خادمپور در بازی با نساجی تجربه حضور 
در خط دفاعی تیمش را دارد ولی خیلی بعید اســت که مجیدی این ریسک را کرده و خادمپور یا 

داجلیری استفاده کند.
البته در صورتی که فرهاد برای این دیدار حساس دســت به تغییر سیستم بزند و با آرایش 44۲ 
تیمش را روانه میدان کند، آنگاه نیازی به تغییر اساسی در ترکیب تیمش ندارد. یزدانی و مرادمند 
به عنوان مدافعین میانی، نادری به عنوان مدافع چپ و وریا غفوری نیز در پست دفاع راست بازی 
خواهند کرد ولی از آنجایی که استقالل در بازی های گذشته با سیستم ۳۵۲ خو گرفته و به نتیجه 
نیز رسیده است، تغییر سیستم امری بعید به نظر می رسد.در نهایت به نظر می رسد که مجیدی از 

نادری در آرایش خط دفاعی و در کنار مرادمند و یزدانی استفاده کند. 

مستطیل سبز

نقش »غالمپور« در 
اشتباهات مکرر حسینی

سید حســین حســینی همواره نشان داده 
اگر در شــرایط روحــی خوبی قرار داشــته 
باشــد می تواند دروازه بانی باکیفیت و درجه 
یک باشــد. در بازی نیمه نهایی جام حذفی 
مقابل گل گهر، سید حســین حسینی یک 
توپ ارســالی روی دروازه را که بــه راحتی 
می توانســت جمع کند و در اختیار بگیرد، به 
طرز عجیبی به وسط محوطه جریمه استقالل 
مشــت کرد و امین پورعلی که منتظر چنین 
موقعیتی بود به سادگی دروازه این دروازه بان 
شیرازی را باز کرد. دروازه بانان فوتبال معموال 
توپ هایی که قابل جمع شــدن نباشــند را 
به سمت بیرون و گوشــه های محوطه دفع 
می کنند، اما حســینی که یک گلر باســابقه 
محسوب می شود این کار را به اشتباه انجام 
داد و زمینــه ســاز گل حریف شــد.پس از 
دریافت گل، سیدحسین واکنش های خوبی 
به موقعیت های مهاجمان تیم ســیرجانی 
داشــت و در چندین صحنــه آنهــا را ناکام 
گذاشت. حسینی ظاهرا پس از دریافت گل 
به خود آمده بود و توپ های ارسالی گل گهر را 
به خوبی جمع کرده و خبری از مشت کردن 
نبود. باید دید علت اصرار حسینی به مشت 
کردن توپ های ســاده که قابل جمع کردن 
هستند چیســت و البته او که زیر نظر بهزاد 
غالمپور تمرینات دروازه بانی را انجام می دهد 
باید روی دفع های خود دقت بیشتری کند. 
پست  دروازه بانی یکی از مهم ترین پست های 
فوتبال و مربی گلر ها یکی از مهم ترین مربیان 
هر تیم است و اســتقالل برای موفقیت در 
ادامه مســیر نیاز به تالش بیشتری از سوی 
مربی و گلر هــای خــود دارد. اینکه غالمپور 
زمانی یکــی از دروازه بان های مطرح فوتبال 
ایران بود شــکی نیســت؛ اما در چند سال 
گذشته او نشان داده در مربیگری دروازه بانی 
نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد و به نظر 
می رســد به جای اینکه مدام به نوع شادی 
پس از گل ها و پریدن روی دوش سرمربی 
تیم فکر کنــد بایــد تمرکز بیشــتری روی 
وظیفه اش که آماده کردن دروازه بان هاست، 

داشته باشد.

،به خاطر  دوباخت قبلی یزدانی به تیلور را ببین 
شجاعت بیش از حد حسن بود.با این شعبده باز 
آمریکایی نمی شود آنگونه با گارد باز  کشتی گرفت و 

انصافا مربیان ما بهترین تاکتیک  را تجویز کردند

فوتبال جهان

وز عکس ر

یادگاری برادران 
گرایی روی دیوار 

توکیو
 محمدعلی گرایی و محمدرضا گرایی، 
برادران کشتی فرنگی همانند دیگر 
ورزشــکاران، روی دیوار خاصی در 
دهکده بازی ها با نوشتن نام برادران 
گرایی و زدن امضــا و تاریخ به نوعی 
حضور خود در ایــن رقابت ها را ثبت 

کردند.

رییس فدراسیون والیبال کشورمان درباره عملکرد 
تیم ملی والیبــال در رقابت هــای المپیک توکیو، 
اظهار کــرد: اســتراتژی و برنامه ریزی مــا برای 
المپیک توکیو رســیدن به جمع چهار تیم برتر بود؛ 
درست همان راهی که آرژانتین رفت و به آن رسید. 
بعد از بازی خوب با لهســتان و برد این تیم، همه 
کارشناسان نظرشان این بود که ما می توانیم حتی 
به عنوان ســرگروه به مرحله بعدی المپیک صعود 
کنیم؛ اما این امر محقق نشد. محمدرضا داورزنی 
گفت: باید این المپیک را درس عبرت قرار بدهیم؛ 
ســه ســال دیگر المپیک پاریس را داریم و برای 
همین کار را از اکنون آغاز کردیم. برای مســابقات 
آســیایی از جوانان بهــره بیشــتری می گیریم و 

فرصتی را برای کســب تجربه به آنها می دهیم. ما 
باید به جایی برســیم که دو یا ســه تیم ملی قوی 
همزمان داشــته باشــیم. باید نقاط ضعف خود را 
برطرف کنیم؛ اما نباید تالش بازیکنان را زیر سوال 
ببریم. همه افتخارات والیبال ما با همین بازیکنان 
به دست آمده اســت و زحمات زیادی کشیده اند. 
داورزنی در پایان گفت: تیم ما حتما پوست اندازی 
می کند؛ تیم ملی جای شایسته ترین افراد است و 
از جوانانی که در حال حاضر در تیم جوانان هستند، 
استفاده می کنیم. کســانی در تیم حضور خواهند 
داشت که از نظر توانایی جسمانی و روحی - روانی 
در سطح خوبی باشــند و این موضوع شامل حال 
باتجربه ها و جوانان می شــود. این روزها حرف از 

خداحافظی سعید معروف از تیم ملی مطرح شده، 
اما هنوز رســما چیزی به فدراسیون والیبال اعالم 
شده اســت. اینکه پس از این مسابقات، بازیکنی 
احساسی در فضای مجازی اعالم خداحافظی کند، 
مالک نیســت. هر مربی می توانــد از بازیکنی که 
می داند به کار تیمش می آیــد، دعوت به همکاری 
کند. تیم ملی جای شایسته ترین هاست؛ اما بنای 
ما در مسابقات آسیایی پیش رو بهره گیری بیشتر 

از جوان ترهاست.

رییس فدراسیون والیبال:

خداحافظی »سعید معروف« رسما به فدراسیون والیبال اعالم نشده است
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آغاز به کار رسمی ششمین دوره شورای شهر اصفهان 
آیین تحلیف اعضای ششمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان شامگاه چهارشنبه با حضور 12 
عضو شورای شــهر اصفهان در فرمانداری این شهرستان برگزار شــد و در آن همه اعضای شورای 

منتخب قسم یاد کردند که با حفظ انصاف و مهارت خود در خدمت به مردم کوشا باشند.
در این مراسم، اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسالمی شــهر اصفهان در برابر قرآن کریم 
سوگند یاد کردند و تعهد دادند که با تکیه بر شرف انســانی خویش در حفظ مهارت، انجام هرچه 

بهتر وظایف شان و خدمت به مردم کوشا باشند. 
همچنین همیشه انصاف را درنظر گرفته و مادامی که در شورای شــهر عضو هستند در پیشرفت 

امور شهر و شهرداری اهتمام بورزند.
حسین سیستانی، فرماندار اصفهان در این جلسه ضمن تبریک به اعضای منتخب شورای ششم 
اظهار داشت: نکات شایســته ای در بیانات مقام معظم رهبری در مورد شورای شهر و اهمیت آن 

ذکر شده که قابل یادآوری است.
وی بااشــاره به بیانات رهبر معظم انقالب درباره این موضوع افزود: اسالم در ضمن اینکه احکام 
الهی را بیان می کند اراده، حضور انســان و آحاد مردم را در همه کارها پیش بینی کرده اســت که 
یک نمونه آن موضوع شوراهاست و خداوند نیز دراین باره آیات مختلفی دارد که البته مشورت به 

شکل های گوناگون انجام می شود که شورای شهر یک نمونه آن است.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه کشور باید به دست خود مردم و اشخاص اداره شود، افزود: امیدوارم 
با تکیه بر تعهدات دینی و اخالقی آنچه وظیفه شرعی اســت انجام دهیم و این شورا بتواند آنچه 

شایسته این مردم و خدمت به آنان هست را به بهترین شکل انجام دهد.

بودجه شهرداری  های استان اصفهان سه برابر شد
معاون عمرانی استانداری اصفهان در آخرین گردهمایی شهرداران استان که در محل باغ مسکین 
برگزار شد با اشاره به اینکه استان اصفهان 111 شهر دارد، گفت: چهار سال اخیر طاقت فرساترین 
و بحرانی ترین شرایط را در ۴۰ ســال گذشته تجربه کردیم و ســیل، زلزله، طوفان، خشکسالی و 
کرونا مشکالت زیادی را برای مدیریت شهر های استان اصفهان در پی داشت. حجت ا...غالمی 
افزود: شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های اقتصادی و منابع مالی موثر بود و تحریم ها نیز عملکرد 

شهرداری ها را تحت تاثیر قرار داد.
معاون عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه سرانه یک میلیون تومانی شهرداری های استان 
اصفهان طی چهار سال گذشته اکنون به سه میلیون تومان رسیده است، ادامه داد: ما در گذشته 
با حقوق معوقه کارمندان شــهرداری ها مواجه بودیم و امروز با افتخــار می گوییم که دیگر حقوق 
معوقه ای نداریم.غالمی گفت: ما هر روز به برکت عملیات عمرانی شهرداری ها افتتاح پروژه داشته 
ایم و هفته دولت و دهه فجر 2 ماه کامل افتتاحیه داشــتیم که اگر فعالیت شهرداری های استان 

نبود حداقل ۵۰ درصد پروژه های عمرانی استان کاهش پیدا می کرد. 
وی ادامه داد: البته مشــارکت بخــش خصوصی در کنــار تامین بودجه، نــاوگان حمل و نقل و 
اتوبوسرانی، نوســازی و حمل و نقل ریلی نقاطی همچون شاهین شــهر، بهارستان، مجلسی از 

جمله اقدامات مهم دیگر بوده است.
غالمی در ادامه به خدمات مختلف حوزه آب اشاره کرد و افزود: طی این چند سال کار های عظیمی 
در حوزه آب اصفهان صورت گرفت و چندین پروژه راکد آب فعال شد که مهم ترین آن خط انتقال 

آب کوهرنگ سه، خلیج فارس و استفاده از آب های خاکستری برای صنایع است.
وی خطاب به شهرداران گفت: بسیاری از شما شهرداران توانمند هستید؛ اما اجازه دهید شورا های 
شهر از شما دعوت کنند و با توجه به عملکرد، رزومه و خدمات مردمی شما را به کار بگیرند و سوابق 
را بررسی کنند.معاون عمرانی استانداری اصفهان در پایان کریدور شمال و جنوب، ساخت مترو، 
سالن اجالس و نمایشگاه بین المللی اصفهان را از مهم ترین پروژه های عمرانی این دوره برشمرد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان:

چهارباغ تبلور »باهمستان« در طراحی شهری اصفهان است

در یکصد و چهارمین برنامه افتتاحیه های شــهرداری اصفهان در این 
دوره مدریت شهری، پروژه های بازآفرینی بافت تاریخی شهر اصفهان 
با هزینه ای بالغ بر دو هــزار و 222میلیارد ریال افتتاح شــد. از جمله 
پروژه های بازآفرینی بافت تاریخی شــهر اصفهان، ساماندهی میدان 
امام حسین )ع( شــامل محور میانی و ضلع شرقی است.ساماندهی 
پیاده راه، پیاده رو شرق و محور میانی چهارباغ عباسی حد فاصل میدان 
امام حســین )ع( تا میدان انقــالب نیز از دیگر پروژه هایی اســت که 
بهره برداری می شــود.معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان 
در این آیین اظهار کرد: در کالن شهرها و به ویژه شهر اصفهان به واسطه 
ویژگی هــای فرهنگی و خصوصیت های میراثی، الزم اســت مدیریت 
شهری نگاه ویژه ای به طراحی شهری داشته باشد.سید احمد حسینی 
نیا افزود: مسئله کالبدی در کالن شهر اصفهان از ادوار قبل تا به امروز و 
به ویژه در دوره پنجم به طور خاص پیگیری شده است.معاون معماری 
و شهرسازی شــهردار اصفهان گفت: در بعد اجتماع نیز باید احساس 
»باهمستان« ایجاد شــده و این فرصت به جامعه داده شود تا مردم 
بر اساس ویژگی های خاص خود در کنار هم جمع شده و قرارگاه های 
رفتاری برای آنــان ایجاد شود.حســینی نیا با بیان اینکــه موضوع با 
همستان در طراحی شهری به احساس با هم بودن اشاره دارد، افزود: 

در حوزه چهارباغ امروز شاهد فضای شهری هستیم که مباحث تاریخی 
و ســرزندگی در آن هویداســت.وی تصریح کرد: تالش شده موضوع 
با همستان و احســاس با هم بودن برای جامعه شهری در کالن شهر 
اصفهان که پایتخت فرهنگی جهان اسالم است ایجاد شده و می توان 
اعالم کرد در این دوره مدیریت شــهری توجه به بعد اجتماعی طراحی 
شــهری محقق و هویدا شــده و این فرصت را برای بخش تخصصی 
جامعه ایجاد کرده که از این فضاهای ایجاد شــده بهــره ببرند.معاون 
معماری و شهرسازی شهردار اصفهان گفت: امید است این نگرشی که در 
کنار توسعه و باز آفرینی بافت ها ایجاد شده بیش از پیش اجرایی شود، 
زیرا شهر با شهروندان معنا می شود به طوری که هرگاه شهروندان بتوانند 

از محیط شهر استفاده کنند، شهر سرزنده خواهد بود.

3۹ میلیارد تومان برای بازآفرینی گذر چهارباغ هزینه شده است
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان نیز در این مراســم گفت: برای 
بازآفرینی بافت تاریخی شهر شامل ســاماندهی میدان امام حسین 
)ع( پیاده راه چهارباغ عباســی حد فاصل میدان امام حسین )ع( تا 
میدان انقالب و گذرهای اطراف حدود ۳۹ میلیارد تومان هزینه شــده 
است.حسین کارگر اظهار کرد: در این چند سال زحمات بسیاری برای 

پروژه بزرگ چهارباغ انجام شد.وی افزود: طی چهار سال گذشته با تاکید 
شهردار اصفهان و همت معاونت عمران، سازمان نوسازی و بهسازی و 
شهرداری منطقه سه پیاده راه ســازی چهارباغ به طول یک کیلومتر با 
صرف هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان انجام شــد.مدیر منطقه سه 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه پیاده راه ســازی غرب چهارباغ توسط 
شهرداری منطقه یک تکمیل شده اســت، اظهار کرد: بیشتر اقدامات 
منطقه سه در حوزه بازآفرینی است که از جمله اقدامات آن می توان به 
آزادسازی میدان جلوخان مســجد جامع، افتتاح پروژه سرای خیار با 
هزینه بیش از ۳۰ میلیارد تومان اشاره کرد، این سرا به صورت موزه ای 

بی نظیر بهره برداری می شود.
کارگر خاطرنشــان کرد: 1۰ میلیارد تومــان بودجه برای ســاماندهی 
محور میانی و ضلع شــرقی میدان امام حسین)ع(، 22 میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان برای ساماندهی چهارباغ عباسی حد فاصل میدان امام 
حســین)ع( تا میدان انقالب، شــش میلیارد تومان برای ساماندهی 
گذرهای منتهی بــه چهارباغ عباســی )خیابان های آمادگاه و ســید 
علیخان(، 22 میلیــارد تومان برای تملک و اجرای ســرای خیار، 1۴۶ 
میلیارد تومان برای تملک میدان جلوخان مســجد جامع بودجه هایی 

است که در منطقه ۳ هزینه شده است.

تالش شده موضوع با همستان و احساس با هم بودن 
برای جامعه شهری در کالن شهر اصفهان که پایتخت 
فرهنگی جهان اسالم است ایجاد شده و می توان اعالم 
کرد در این دوره مدیریت شهری توجه به بعد اجتماعی 
طراحی شهری محقق و هویدا شده و این فرصت را برای 
بخش تخصصی جامعه ایجاد کرده که از این فضاهای 

ایجاد شده بهره ببرند

خبر خوان

یمنا
س: ا

عک
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 ؟

س:
عک

فقدان سند مالکیت
5/137 شــماره نامه:140085602033001730-1400/05/05 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششــدانگ مزرعه معروف تاج آباد به مســاحت 473000 متر مربع 
پالک ثبتی شماره 160 – اصلی  واقع در بخش 11 حوزه ثبتی نطنز  با حق عبور 
از پالک یک فرعی از 155- اصلی ذیل ثبت 8637 صفحه 130 دفتر 37- امالک 
و تحت شماره چاپی 927504 به نام بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی 
ایران صادر و تســلیم گردیده است سپس بموجب ســند قطعی 102050 مورخ 
1383/05/17دفترخانه اسناد رسمی 9 اصفهان تمامی ششدانگ پالک مرقوم به 
آقای حسن مؤمنی  طامه فرزند اصغر انتقال گردیده است سپس بموجب رونوشت 
سند صلح عمری 102723 مورخ 1388/10/12 دفترخانه اسناد رسمی 9 شهر ری 
تمامی مورد ثبت مرقوم به آقای میثم مؤمنی  طامه فرزند حسن صلح گردیده که 
منافع مادام العمر مصالح )حسن مؤمنی  طامه فرزند اصغر( جهت استیفاء منافع در 
اختیار مصالح می باشد )صلح به شرط عمری( و پس از فوت مصالح متصالح مالک 
بالمنازع و شرعی و عرفی مورد صلح می باشد سپس نامبرده بموجب درخواست 
وارده 140021702033002831 مــورخ 1400/05/02 منضــم بــه دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه یکتا 140002157140000174 
و رمز تصدیق 769224 شماره 10272 مورخ 1400/05/02 که به تایید دفترخانه 
اسناد رسمی 13 نطنز رسیده است مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 
مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده اســت و درخواست سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده است.  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 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 کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت 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: 1171792 

اداره  ثبت اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

5/138 شماره نامه:140085602033001792-1400/05/10 نظر به اینکه سند 
مالکیت بیست و چهار ساعت از قنات مشــهور احمدآباد به شماره پالک ثبتی 22 
اصلی ردیف 14 جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز به نام سید محمد علیزاده طباطبائی 
فرزند ســید علی در صفحه 244 دفتر 7 مجاری  صادر و تسلیم شده است سپس 
بموجب سند تقسیم نامه شماره 17782 مورخ 06/24/ 1333 تنظیمی دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 7  نطنز تمامی مورد ثبت فوق در سهم آقایان سید موسی، سید 
قاسم، سید تقی، سید  اشــرف و خانم رقیه بیگم شهرت همگی علیزاده طباطبائی 
قرار گرفته و رقیه بیگم نامبرده نیز تمامی سهم خود را از مورد ثبت فوق به موجب 
سند قطعی شــماره 25316 مورخ 1340/02/18 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 7 نطنز به آقای سید ابوالفضل علیزاده طباطبائی فرزند سید عیسی ش.ش 
20 منتقل نموده است و نیز با توجه به اینکه وراث با واسطه و بی واسطه سید تقی 
علیزاده طباطبائی طی درخواستی به شــماره وارده 139721702033003607 
مورخ 1400/04/07 ضمن تقاضای صدور سند مالکیت سهم االرث خود، اعالم 
داشته سند مالکیت صدراالشــاره در نزد ابوالفضل علیزاده طباطبائی فرزند سید 
عیســی می باشــد که طی اخطاریه شــماره 140085602033001602 مورخ 
1400/04/22 به نامبرده اخطــار گردیده که  در ظرف مدت ده روز اصل ســند 
مالکیت صادره را تحویل نمایند ولی در مدت مقرر، اصل سند به این اداره از طرف 
نامبرده عودت داده  نشده است.  لذا مراتب به استناد تبصره سه اصالحی ذیل ماده 
120 آیین 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 کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 

یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد 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: 1173484 

اداره  ثبت اسناد و امالک نطنز
مزایده

5/139 شماره مزایده: 140004302120000006 آگهی مزایده اتومبیل )مربوط 
به پرونده اجرائی کالسه 9900027( به موجب پرونده اجرائی کالسه 9900027 
تمامت یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی ایران 67- 541 د 31 
به شماره شاسی S1412286618936 و شماره موتور 2156980 متعلق به آقای 
محمد جواد اســماعیلی صدر فرزند جعفر علی که در قبال طلب خانم زهرا قنبری 
جولرستانی بابت مهریه و حقوق دولتی متعلقه توقیف گردیده است و طبق اعالم 
نظر کارشناس  رسمی دادگستری خودرو مذکور از نظر فنی دارای مشخصات زیر 
می باشد: خودرو ســواری پراید رنگ نقره ای متالیک مدل 1386 که در قسمت 
های بدنه شامل درب موتور- گلگیر جلو راست و قسمتی از سقف سوختگی رنگ 
دارد و آینه بغل چپ و چراغ خطر عقب سمت چپ شکســته است و الستیک ها 
بیش از 50 درصد اج دارد و خودرو قابل حرکت می باشــد خودرو مزبور توســط 
کارشناس رسمی به مبلغ 320/000/000 ریال )سی و دو میلیون تومان( ارزیابی 
و برآورد شده است، از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 1400/6/2 در محل 
اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان واقع در خیابان فردوسی جنب بانک کشاورزی 
از طریق مزایده و حضوری به فروش می رســد و مزایده از مبلغ 320/000/000 
ریال قیمت ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد شد 
و شرکت در جلسه مزایده وفق ماده 136 اصالحی آئین نامه اجرا منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بوده و برنده مزایده مکلف 
اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیــع نماید و در غیر اینصورت مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و 
به حســاب خزانه دولت واریز خواهد شــد و حق مزایده که عبارتست از 6 درصد 
قیمت نهائی واگذاری مورد مزایده بصورت نقدی و عــالوه بر قیمت پایه مزایده 
از برنده مزایده وصول خواهد شــد و کلیه هزینه های قانونی اعم از حق پارکینگ 
و خالفی اتومبیل و غیره به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشر اجرائی و تفاوت 
مبلغ پایه مزایده ظرف مهلت مقرر وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل 
رســمی اعالم گردد مزایــده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شــد. لذا این آگهی فقط یکبار و در تاریخ 1400/5/16 توسط 
روزنامه زاینده رود منتشــر خواهد شد. الزم به ذکر اســت اتومبیل مورد مزایده 
در حال حاضر در پارکینگ فتح ســپاهان هویه متوقف می باشــد و طبق اعالم 
بســتانکار خودرو مزبور در حال حاضر فاقد بیمه می باشــد. لذا عالقه مندان می 
توانند فقط یک روز قبل از جلسه مزایده به محل پارک خودرو مورد نظر مراجعه و 
 از آن بازدید بعمل آورند. تاریخ انتشــار: 1400/5/16 ، تاریخ مزایده: 1400/6/2 ، 
م الف: 1173578 محسن اســماعیل زاده مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

فالورجان 
مفاد آراء 

5/140 آگهی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره1509 14006030200700 مورخ  22 / 04 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد رسول کاظمی فرزند احمد به شــماره شناسنامه 42818 و 
کدملی 1280316926 صادره از اصفهان در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 8420 متر مربع پالک 434 اصلی واقع در 
کارویه خریداری رسمی از مالک رســمی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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: 1400/05/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/31

م الف: 1173560 حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
اخطار اجرایی

5/141 مشخصات محکوم علیه: جواد ســرخه فرزند: جمال شغل تاجر  مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: علی صفری باوکالت یعقوب کیخایی فرزند : صادق 
شغل کاسب نشانی : قهدریجان – خ امام جنب بانک ملی موسسه کشاورزی فتح 
محکوم به – به موجب رای شــماره  98 / 221  تاریخ 11 / 3 / 98  حوزه قضایی 
چهارم حقوفی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است . 
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصدوچهل میلیون ریال بابت اصل 
خواسته ) یک فقره چک به شماره 834825 – 10 / 09 / 97 – عهده بانک سپه 
( و مبلغ صد و هشتاد و چهار هزار تومان هزینه دادرسی و مبلغ چهارصد و پنجاه و 
شش هزار تومان حق الوکاله وکیل و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک تا زمان اجرای حکم مطابق شاخص تورم در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت میباشــد .همینکه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یاترتیبی دهد برای پرداخت محکوم به بدهــد یامالی معرفی کند که اجرای حکم 
واســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را به قســمت 
 اجرا تســلیم کند واگر مالی ندارد صریحا" اعالم نماید . م الف: 1173595 

شورای حل اختالف فالورجان 
اخطار اجرایی

5/142 مشخصات محکوم علیه: جمال ســرخه فرزند: صالح شغل تاجر  مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: علی صفری باوکالت یعقوب کیخایی فرزند : صادق 
شغل کاسب نشانی : قهدریجان – خ امام جنب بانک ملی موسسه کشاورزی رویان 
محکوم به – به موجب رای شــماره  98 / 220  تاریخ 11 / 3 / 98  حوزه چهارم 

حقوفی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است . محکوم 
علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بابت اصل خواسته ) 
بخشی از یک فقره چک به شماره 834815 – 20 / 2 / 97 – عهده بانک سپه ( و 
مبلغ یکصد و پنجاه و نه هزار تومان هزینه دادرسی و مبلغ چهارصد و هشت هزار 
تومان حق الوکاله وکیل و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
تا زمان اجرای حکم مطابق شاخص تورم در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم 
عشــر اجرایی در حق صندوق.همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یاترتیبی دهد برای 
پرداخت محکوم به بدهد یامالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند واگر مالی ندارد 
صریحا" اعالم نماید .  م الف: 1173602 دفتر شــعبه چهارم شــورای حل 

اختالف فالورجان 

 آگهــی تغییرات موسســه خیریه اعصــاب و روان بیمارســتان 
 شــهید آیــت اله مــدرس نجف آبــاد به شــماره ثبــت 490 

و شناسه ملی 14007120079 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/02 و نامه شماره 2059/1/518 
مــورخ 1400/04/06 فرمانداری ویژه شهرســتان نجف آباد : انیســه علی بگلی 
بشــماره ملی 2031514423 بعنوان رئیس هیات مدیره - حمیدرضا رضائی زفره 
بشــماره ملی 1289550891 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره - محمد صحرائی 
خوندابی بشــماره ملی 1092362703 بعنوان خزانه دار - حسن صالحی بشماره 
ملی 5759575260 بعنوان عضو اصلــی هیات مدیره - علی عندلیب بشــماره 
ملی 1285513495 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - سیدحســین موسوی ثابت 
بشــماره ملی 1970389893بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - بابک حقانی فر به 
کد ملی 1292111925 بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - حسن صالحی بشماره 
ملی5759575260 بعنوان مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب شدند . کلیه اسناد و 
مدارک و اوراق بهادار و تعهدآوربا امضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار 
با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد 

)1172974(

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نفیس طرح اسپادان 
سهامی خاص به شماره ثبت 44206 

و شناسه ملی 10260620922 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - عبدالعلی نادری شــورابی به شماره ملی 4622973561 
به ســمت رئیس هیئــت مدیره، فاطمه نــادری لردجانی به شــماره 
ملی 4660135357 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و ســلیمان 
نادری لردجانی به شــماره ملی 4669537660 به ســمت مدیرعامل 
 و عضــو هیئت مدیــره بــرای مابقی مــدت تصدی هیئــت مدیره 
)تا تاریخ 1402/03/19( انتخاب شــدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با 
امضای سلیمان نادری لردجانی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1172957(

 آگهــی انتقــال شــرکت فــوالد ســبز ایرانیــان 
 بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت 5075 

و شناسه ملی 14005603793 
به موجب آگهــی تغییرات شــماره ی 140030402085006552 
مورخ 1400/04/10 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1400/04/05 مرکز اصلی شــرکت فوالد سبز ایرانیان با مسئولیت 
محدود از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی نجف آباد به نشانی استان 
اصفهان شهرستان نجف آباد ، بخش مهردشت ، شهر دهق، محله 
شهرک صنعتی ، خیابان دوم]بهار[ ، خیابان سوم]زیتون[ ، پالک 0، 
1-28 ، طبقه همکف کد پســتی 8541943781 انتقال یافت و در 
این اداره تحت شماره 5075 به ثبت رســید./ اداره کل ثبت اسناد و 
 امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نجف آباد )1172976(
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بعضی از اوقات  در پی موارد گوناگونی هستیم کـــه باعث 
موفقیت و رشــد ما در زندگی شود، اما گاهی از اوقات بـــه 
خودمان دروغ هایی را می گوییم کـــه جلوی پیشــرفت ما 

را می گیرد. 
کاری از دست من ساخته نیست: چیزی بیش از شکست 
دادن قدرت شـما برای عمل وجود ندارد. گفتن »نمی توانم 
کاری درباره این انجام دهم«؛ مغز شـــما را بـــه این فکر 
می اندازد کـه هیچ تالشی جهت کشف یک راه حل برای یک 
مشکل وجود ندارد، پس چرا وقت ارزشــمند خودرا از بین 
می برید؟!همیشه چیزی وجوددارد کـــه می توانیم انجام 
دهیم شـما ممکن اسـت فقط نیاز بـه تغییر دید خود داشته 
باشید، مســئولیت خودرا بپذیرید ودر خارج از جعبه ذهن 

خود فکر کنید.
زندگی غیر منصفانه: این فقط بهانه ای اسـت کـه پشت یک 
حرف واضح، آشکارا پنهان شده اسـت؛ با دادن ایده ای کـه 
»زندگی عادالنه نیست«؛ ما بـه خودمان اجازه می دهیم کـه 
در دل خودمان غرق شــویم و خودمان رابا دیگران مقایسه 
کنیم. هیچ کدام از این چیز ها بـــه پیشــرفت ما در زندگی 

کمک نخواهند کرد هیچ یک.

چیز هایی برای خوشــحال بودن زیاد: اگر دائما بـــه دنبال 
چیز هــای بیشــتری در زندگی خود هســتید تا شـــما را 
خوشحال کنند، در واقع هرگز واقعا شادی را نخواهید یافت.

خوشبختی یک هدف آتی برای تالش نیست، اما در بعضی 
از موارد دور از ذهن نخواهد بود. خوشبختی در این جاسـت، 
در حال حاضر، منتظر اسـت تا چشمان خودرا باز کنید و آن را 
بیابید.شغل جدید، عشق ورزیدن، خرید یک اتومبیل – هیچ 
یک از این چیز ها نمی تواند شـما را خوشحال کنند؛ زیرا در 
حال حاضر احساســات اولیه اجتناب ناپذیر هستند با این 
حال، هرچه کـــه می توانید انجام دهید، می تواند شـــما را 
شاد کند. آن ها را می توانید بـه چیز هایی کـه در حال حاضر 

وجوددارد، اضافه کنید.
آمادگی اش را نــدارم: ما هرگز در واقع احســاس آمادگی 
نداریم کاری کـــه ارزشش را دارد را انجام دهیم. اگر شـما 
می گویید آماده نیستید، احتماال بـــه این دلیل اسـت کـه 
می ترسید، گیج هستید، ناراحت هستید در مورد آنچه انجام 
می دهید. هیچ وقت قبل از این کـــه کاری را انجام دهید، 
انجام نمی شود ما بهتر نمی شویم، نمی توانیم بـه اهداف مان 
نزدیک تر شویم، رشد نمی کنیم؛ شـما از همیشه می توانید 

آماده تر باشید، این کار را انجام دهید، هر آنچه کـه هست.
دقیقا باید چــه کاری انجام دهم؟ شـــما ممکن اســـت 
احساس کنید کـــه گویی گم شده اید، گیج شده اید، غرق 
هســتید و نمی دانید چه قدم هایی را بایــد بردارید؛ ممکن 
اسـت این احساس را داشته باشید، اما این درست نیست. 
شـما همیشه می دانید کـه چه باید بکنید.نکته فقط در ارتباط 
با خودتان بـه اندازه کافی برای یافتن پاسخ هایی اسـت کـه 
در آن قرار دارید. اگر احساس می کنید کـه شـما نمی دانید 
چه کاری انجام دهید، من برای بـه چالش کشیدن شـما، 
می پرسم. از خودت بپرس، از دوســتانت بپرس، از جهان 
بپرس؛ گاهی اوقات ســواالتی کـــه می توانیم پاسخ ها را 

دریافت کنیم، تنها راه ممکن اسـت.
حس قربانی بودن: دوستان! زندگی شگفت انگیز اســـت 
شـما نیازی بـــه چیزی ندارید کـه قبال این زندگی شگفت 
انگیز را نداشتید. شـــما شادی های خود با چیز هایی کـــه 
دوست دارید و ندارید، محدود می کنید و انتظار ندارید کـه 
زندگی تان را التیام ببخشــند.هیچ چیــز، هیچ کس، هیچ 
مقدار پولی نمی تواند یک زندگی بد را بگیرد و آن را شگفت 

انگیز کند. شـما باید این کار را برای خودتان انجام دهید.

آشپزی

کتلت مرغ آبغوره ای 
شمالی

مواد الزم: سینه مرغ یک عدد، پیاز یک عدد، نمک و فلفل سیاه و 
پاپریکابه مقدار الزم، پودر سیر و زردچوبه به مقدار الزم،آرد سوخاری2 قاشق غذا 

خوری، رب گوجه فرنگی2 قاشق غذا خوری، آبغوره نصف پیمانه، غوره یک پیمانه، 
زعفران دم کرده مقداری، سیب زمینی یا بادمجان سرخ شده به دلخواه، هویج2 عدد 

طرز تهیه: ابتدا  پیاز را شسته و به صورت چهار قاچ خرد می کنیم. پیازها را با سینه مرغ درون چرخ 
گوشت یا غذا ساز می ریزیم و چرخ می کنیم.مواد را درون یک کاسه می ریزیم و به آن به مقدرا 

دلخواه نمک ، فلفل سیاه، پاپریکا ، زردچوبه و پودر سیر اضافه می کنیم. با آرد سوخاری مواد را به 
خوبی ورز می دهیم تا تمام مواد با هم مخلوط و یکدست شود. سپس به مدت یک ساعت درون 
یخچال استراحت می دهیم. از مواد به صورت کتلت در دست شکل می دهیم و درون یک تابه با 
مقداری روغن سرخ می کنیم. کتلت ها را از تابه بیرون آورده و درون تابه رب گوجه را می ریزیم و 

تفت می دهیم تا رنگ باز کند. کتلت ها را به آن اضافه کرده و در آخر یک لیوان آب جوش به 
آن اضافه می کنیم. حاال مقداری نمک هم به رب گوجه فرنگی اضافه کرده و می گذاریم 

به مدت 15 دقیقه بپزد. هویج را شسته و خرد می کنیم و به آن اضافه می کنیم. 
سپس آبغوره را اضافه کرده و حدود 20 دقیقه اجازه می دهیم تا بپزد.

غوره و زعفران دم کرده را در این مرحله اضافه کرده و 
می گذاریم با حرارت مالیم خورشت بپزد و 

جا بیفتد. 

دروغ هایی که باعث عدم پیشرفت شما می شوند!

سبک زندگی تان را با رادیو تغییر دهید سریال »شب رو« وارد مرحله پیش تولید شد
برنامه »نفس دوم« که روزهای پنجشنبه پخش می شود به شنوندگان 
آموزش می دهد چطور سعی کنند سبک زندگی شان را تغییر دهند.  
محسن کریمی، تهیه کننده در این باره گفت: گاهی ما در زندگی از 
حرکات ورزشی غافل می شویم و فراموش می کنیم چطور می توانیم با 
حرکت های درست ورزشی هم حال مان را خوب کنیم و هم اینکه تغییری 
در سبک زندگی مان ایجاد کنیم. همه این موارد باعث شد تا ما به فکر 
ساخت برنامه »نفس دوم« در گروه سالمت اجتماعی رادیو سالمت باشیم.

لهی و  سریال »شب رو« به نویسندگی و کارگردانی سهیل عبدا
تهیه کنندگی هادی انباردار که برای پخش در شبکه نمایش خانگی 
ساخته خواهد شد، بعد از دریافت مجوزات الزم در دفتر هدایت 
فیلم وارد مرحله پیش تولید شده و کلید خواهد خورد تا برای پخش 
در پلتفرم های داخلی و خارجی آماده نمایش شود.این سریال که در 
مراحل پایانی نگارش فیلمنامه است، در 15 قسمت ساخته و بخش 
عمده لوکیشن های آن در ایران تصویربرداری 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 در آیین افتتاح پروژه استراتژیک گوره به جاسک 
با تاکید بر ضــرورت اعتماد به توان داخلی گفت: طرف هــای خارجی به دلیل 
تحریم ها، از تحویل ورق های موردنیاز شــرکت نفت برای اجرای پروژه انتقال 
نفت گوره به جاسک خودداری کردند؛ اما شرکت فوالد مبارکه اسلب مخصوص 
انتقال گازترش را از ســال 98 تولید کــرده و هم اکنون نیز بــا افتخار می تواند 
صادرکننده این محصول باشــد تا بار دیگر بی اثر بــودن تحریم ها را که نتیجه 
خودکفایی و استقالل کشــور است، نشــان دهد. حمیدرضا عظیمیان افزود:  
با  اولین مراجعه  همکاران شرکت نفت به شرکت فوالد مبارکه، ایده و مسئله 
اولیه مطرح شد. پس از آن جلساتی در سطوح مختلف تشکیل و بعد از ایجاد 
اراده جمعی و قطعی برای تولید تختال موردنیاز این پروژه در فوالد مبارکه، برای 
اولین بار و با همکاری گروهی از کارشناسان فوالد مبارکه و وزارت نفت، اسلب 
گازترش در سال 98 در شرکت فوالد مبارکه تولید شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر 
نفت نیز در آیین بهره برداری از خط لوله و پایانه نفتی انتقال نفت خام گوره به 
جاسک اظهار کرد: فرآیند ساخت و تامین تجهیزات این پروژه مهم ملی از سال 
97 آغاز و عملیات لوله گذاری آن در تیرماه سال 99 با دستور رییس جمهوری 
شروع شد. این خط لوله با قطر 42  اینچ )106( و طول 1000 کیلومتر اجرا شده 
که نفت خام سنگین و نیمه سنگین ایران را  از منطقه گوره در استان بوشهر به 
بندر جاسک در استان هرمزگان منتقل می کند. امیدواریم این طرح به عنوان 
مهم ترین طرح پایه ای، زمینه ساز توسعه اقتصادی منطقه مکران باشد و پس 
از سال ها، این کار روند توســعه این مکان را به جریان اندازد. وزیر نفت گفت: 
در همه بخش های این خط لوله و همین طور همه تاسیســات مرتبط، تمامی 
الزامات و استانداردهای ملی و بین المللی ازجمله استاندارد IPS و API رعایت 
شده است. زنگنه گفت: در آغاز این پروژه، قراردادهایی برای امین 400 هزار تن 
ورق »نیز« مقاوم به نفت ترش و تامین پمپ های 6 مگاواتی  با شــرکت های 

خارجی منعقد شد که به دلیل تحریم ها، تامین اقالم  بسیار سخت بود.

دست یابی فوالد مبارکه به اســتاندارد تولید تختال موردنیاز برای اجرای 
پروژه ملی انتقال نفت خام گوره به جاسک

وی اضافه کرد: به همین دلیل یک کار مشــترک یک ســاله بین شرکت ملی 
نفت ایران، شرکت فوالد مبارکه و شرکت فوالد اکسین تعریف شد تا بتوانند به 
استاندارد تولید تختال توسط فوالد مبارکه و استاندارد تولید ورق توسط فوالد 
اکسین دست یابند. وزیر نفت خاطرنشان کرد: بخش اصلی ورق موردنیاز این 
طرح که یک ورق مقاوم به نفت و گازترش است، برای اولین بار در ایران ساخته 
و تامین شد. همچنین پمپ های 6 مگاواتی نیز به 50 پمپ 2.5 مگاواتی تبدیل 
و  در ایران ساخته شد. در نتیجه،  طرح عظیم خط لوله انتقال نفت خام  گوره 

به جاسک جلوه ای از درهم شکستن تحریم ها و تکیه بر توان داخلی است.

متخصصان شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان، ریل یو آی سی 54، ویژه 
خطوط پر سرعت مترو را طراحی و تولید کردند.معاون بهره برداری شرکت ذوب 
آهن اصفهان، تولید این پروفیل را مطابق با استاندارد 13674EN و نخستین 
محموله 500 تنی آن را برای اســتفاده در خطوط متروی تهران در آماده ارسال 
دانست و گفت: این ریل جدید از ریل متروی اس 49 از استحکام و مقاومت 
باالتری برخوردار است و میزان تحمل بار مســافر و تردد بیشتر را دارد.مهرداد 
توالییان به تولید ریل یو 33 و یو ای سی 60 در سال های گذشته در این کارخانه 
اشــاره کرد و افزود: برای طراحی و تولید این نوع ریل، به دلیل تفاوت در ابعاد 
نســبت به انواع ریل های تولید شده، تالش بیشتری شــد و صنعتگران این 
شرکت، بعد از دو سال کار بی وقفه موفق به تولیِد نهایی این محصول شدند.وی 
گفت: با تولید این نوع ریل، کشــور از واردات آن بی نیاز شد و این شرکت قادر 
است همه نیاز های صنعت ریلی کشــور را تامین و مازاد نیاز را هم به بازار های 

هدف صادر کند.

طی مراســمی، مدیر جدید آبفای منطقه میمه آغاز به کار کرد.در این مراسم که با 
حضور جمعی از مقامات محلی برگزار شــد، محمد رضا کریم زاده به عنوان مدیر 
جدید امور آب و فاضالب منطقه میمه معرفی و از تالش های حسین محمدیان در 
مدت تصدی این مسئولیت قدردانی به عمل آمد. بخشدار میمه در این مراسم گفت: 
سقایت در فرهنگ ایرانیان بسیار با ارزش است و وجود قنات های کهن تاریخی در 
میمه که در میراث جهانی نیز به ثبت رسیده، بیانگر اهمیت و لزوم تامین آب برای 
مردم در این منطقه خواهد بود.  لطفی به تشــکیل امور آبفای میمه و استقالل آن 
از شاهین شهر در کمتر از دو سال گذشته اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در همین 
مدت محدود با تالش کارکنان شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، خدمات 
ارزشمندی در جهت اصالح و توسعه شبکه تامین آب شرب پایدار مردم منطقه انجام 
شده است. معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان نیز گفت: در حال 
حاضر شهرهای میمه، وزوان و الیبید و 6 روســتای دیگر تحت پوشش خدمات 
آبفای منطقه میمه قرار دارند. ناصر اکبری افزود: به ســه روستای این منطقه به 
وسیله تانکر آبرسانی می شود که با اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در آینده 

ای نزدیک، آبرسانی ساکنان این روستاها نیز پایدار خواهد شد. وی در عین حال 
موضوع کمبود آب در کل استان اصفهان را گوشزد کرد و از مسئوالن محلی خواست 
تا مردم منطقه را با لزوم استفاده از منبع ذخیره و پمپ آب و همچنین استفاده از 

آب خاکستری آشنا کنند.

عملیات اجرایی ایستگاه تقلیل فشارگاز روســتای مبارکه از توابع شهرستان تیران 
وکرون درغرب اصفهان آغاز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، 
عملیات اجرایی ایستگاهی با ظرفیت 50 هزار متر مربع برساعت  به منظور تامین 
گاز مورد نیاز بخش کرون از توابع تیران و سوخت مورد نیاز گلخانه داران این منطقه 
با حضور استاندار، فرماندار، مدیرعامل و معاون بهره برداری گاز استان و مسئولین 
محلی آغاز شد.مدیرعامل شرکت گاز استان، در مراسم کلنگ زنی ایستگاه تقلیل 
فشار گاز روستای مبارکه بیان داشت: برای احداث این پروژه 90 میلیارد ریال سرمایه 
گذاری شده و با بهره برداری آن تا 10 سال آینده پایداری تامین گاز منطقه تضمین 
و متناسب با توسعه گلخانه ها و نیاز منطقه پیش خواهیم رفت. علوی، با بیان اینکه 
تعداد100 گلخانه روستای مبارکه متقاضی بهره مندی از گازطبیعی هستند، تصریح 

کرد: گاز مورد نیاز این گلخانه ها تا زمان افتتاح این ایســتگاه از ایســتگاه روستای 
افجان تامین می شود.وی، با اشاره به اینکه در حال حاضر 112 شهر و1066روستا در 
سطح استان از گاز طبیعی بهره مند هستند، افزود: صنایع کوچک و بزرگ استان نیز 
برای فعالیت اقتصادی خود از این سوخت پاک و ارزان تا حد مطلوبی برخودارند به 
طوری که هم اینک حدود 9 هزار و 670 واحد صنعتی در سطح استان مصرف کننده 
گاز طبیعی هستند. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به توسعه گازرسانی 
به شهرها و روستاها و صنایع در مصرف بهینه گاز تاکید و از همه مشترکین درخواست 
کرد که حتی در فصول گرم سال نیز با رعایت الگوی مصرف زمینه تامین گاز صنایع 
و نیروگاه ها را فراهم آورند. گفتنی است، در حال حاضر بیش از 20 هکتار گلخانه در 

شهرستان تیران وکرون فعال است.

طرح زیست محیطی گوگرد زدایی از ته مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان 
در حال اجراست. بنابر اعالم روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان، این 
شرکت برای کاهش ترکیبات گوگردی محصوالت سنگین خود، طرح گوگرد 
زدایی از ته مانده برج های تقطیر موســوم بــه »RHU« را اجرایی کرده که با 
راه اندازی آن تا 5 ســال آینده، کیفیت تمامی فرآورده های نفتی پاالیشگاه 
اصفهان به استاندارد یورو 4 و 5 ارتقا  پیدا می کند.ساخت واحد گوگردزدایی 
ته مانده برج های تقطیر پاالیشگاه اصفهان، سال 1386 در قالب طرح جامع 
به یک شرکت کره ای واگذار شده بود که از سال 1388 به دلیل تامین نشدن 
منابع مالی آن شرکت متوقف شــد، ولی به دلیل ضرورت و الزامات زیست 

محیطی دوباره به صورت یک بســته جداگانه فعال و یک شرکت داخلی به 
عنوان یک شرکت توانمند جایگزین آن شرکت کره ای شد.این طرح که تا کنون 
68/16 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اســت، در سال 1405 به بهره برداری 
می رسد.12 میلیون لیتر بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان یورو 5 است. این 
شرکت همچنین تولیدکننده 21 میلیون لیتر گازوییل است که در حال حاضر 
برای حفظ محیط زیست اســتان 4 میلیون لیتر گازوییل یورو 4 به سازمان 

اتوبوسرانی تحویل می دهد.
با اجرایی شدن کامل طرح تصفیه گازوییل که تا کنون 92 و نیم درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته تمام گازوئیل تولیدی، یورو خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت اعتماد به توان داخلی مطرح کرد:
توانمندی فوالد مباركه برای صادرات اسلب گازترش

ریل جدید به ایستگاه تولید رسید؛
حرکت شرکت ذوب آهن در مسیر »ما می توانیم«

در مراسم آغاز به کار مدیر جدید آبفای میمه عنوان شد:
3 شهر و 6 روستا از خدمات آبفای میمه استفاده می کنند

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
امکانات الزم جهت تامین گاز 100 گلخانه در تیران و کرون فراهم می شود

اجرای طرح زیست محیطی گوگرد زدایی در پاالیشگاه اصفهان
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